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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Swalayan Persada

4.1.1.1 Sejarah Swalayan Persada

Persada Swalayan berdiri pada tahu 2004. Pertama kali didirikan Persada Swalayan bernama

Dian Swalayan, dikarenakan adanya perpindahan hak milik dan sekarang pemiliknya ( owner )

adalah Bapak Budi Prasetya yang merupakan warga Kediri, Persada Swalayan berlokasi di salah

satu daerah strategis di Malang yaitu Jalan MT.Haryono No.11. Persada Swalayan menyediakan

kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pokok, Persada Swalayan tidak mempunyai

kantor cabang di tempat lain. Dalam usahanya, Persada Swalayan melakukan kerjasama dengan

perusahaan ( agen, distribusi, dan juga home industri).

4.1.1.2 Struktur Organisasi Swalayan Persada

Struktur organisasi di Swalayan Persada terdiri dari :

Gambar 3. Struktur Organisasi Swalayan Persada
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Penjabaran tugas struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut :

1. Owner

 Menanamkan modal ( saham ).

 Memberikan saran dan persetujuan atas keputusan yang sudah dirapatkan dengan direksi,

pimpinan, manajer.

2. Pimpinan / Manajer

 Melakukan pengecekan rutin terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kinerja karyawan

dan juga perusahaan.

 Memimpin rapat bulanan.

3. Kepala Personalia / SDM

 Melakukan perekrutan karyawan.

 Membuat planning tugas.

 Cross check input data absensi karyawan, seragam karyawan, barang-barang inventaris dan

kebersihan ruangan.

 Mengecek kinerja karyawan pada jam-jam tertentu.

 Membantu mengirimkan promosi pada perusahaan lain.

4. Kepala Bagian Gudang / Stock Control

 Melakukan pengecekan barang keluar dan masuk.

 Melakukan perekrutan barang.

 Membuat administrasi stok barang.

 Membuat laporan pertanggung jawaban.

5. Kepala Bagian Pembelian

 Melakukan pemesanan barang.

 Mencocokan nilai nominal pesanan dengan penerimaan barang.

 Mencocokan surat pemesanan barang dengan LPB ( Lembar Penerimaan Barang ).

6. Kepala Bagian Akutansi dan Keuangan

 Mengawasi pembayaran dan penerimaan uang perusahaan.

 Mengatur atau merekap semua penerimaan pembayaran.

 Melakukan pengecekan terhadap transaksi yang dilakukan perusahaan.

7. Kepala Bagian Data & IT

 Membuat sistem otomatisasi program bagi perusahaan.

 Melakukan pengawasan dan perbaikan dalam program komputer perusahaan.
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8. Kepala Bagian Area

 Menata barang-barang di area.

 Melakukan pengecekan untuk slow & fast moving barang di area.

 Melakukan penecekan barang yang ada di area.

4.1.2 Gambaran Umum Produk

4.1.2.1 Susu UHT

Susu merupakan bahan makanan yang bernilai gizi tinggi yang diperoleh dari hasil pemerahan

hewan seperti sapi, kerbau, kuda, kambing dan unta. Komponen penting dalam air susu adalah

protein, lemak, vitamin, mineral, laktosa serta enzim-enzim dan beberapa jenis mikroba yang

bermanfaat bagi kesehatan sebagai probiotik. Komposisi susu sapi sangat beragam tergantung

pada beberapa faktor antara lain bangsa sapi, tingkat laktasi, pakan, interval pemerahan, suhu

dan umur sapi. Angka rata-rata komposisi untuk semua kondisi dan jenis sapi perah adalah

87,1% kadar air, 3,9% lemak, 3,4% protein, 4,8% laktosa, 0,72% abu dan beberapa vitamin yang

larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E dan K.

Susu cair segar UHT (Ultra High Temperature) dibuat dari susu cair segar yang diolah

menggunakan pemanasan dengan suhu tinggi dan dalam waktu yang sangat singkat untuk

membunuh seluruh mikroba, sehingga memiliki mutu yang sangat baik. Secara kesuluruhan

faktor utama penentu mutu susu UHT adalah bahan baku, proses pengolahan dan

pengemasannya. Bahan baku susu UHT cair segar adalah susu segar yang memiliki mutu tinggi

terutama dalam komposisi gizi. Hal ini didukung oleh perlakuan pra panen hingga pasca panen

yang terintegrasi.

Pengolahan di pabrik untuk mengkonversi susu segar menjadi susu UHT juga harus

dilakukan dengan sanitasi yang maksimum yaitu dengan menggunakan alat-alat yang steril dan

meminimumkan kontak dengan tangan. Seluruh proses dilakukan secara aseptik. Susu UHT

dikemas secara higienis dengan menggunakan kemasan aseptik multilapis berteknologi canggih.

Kemasan multilapis ini kedap udara sehingga bakteri pun tak dapat masuk ke dalamnya.

Karena bebas bakteri perusak minuman, maka susu UHT pun tetap segar dan aman untuk

dikonsumsi. Selain itu kemasan multilapis susu UHT ini juga kedap cahaya sehingga cahaya

ultra violet tak akan mampu menembusnya dengan terlindungnya dari sinar ultra violet maka

kesegaran susu UHT pun akan tetap terjaga. Setiap kemasan aseptik multilapis susu UHT

disterilisasi satu per satu secara otomatis sebelum diisi dengan susu. Proses tersebut secara

otomatis dilakukan hampir tanpa adanya campur tanganmanusia sehingga menjamin produk
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yang sangat higienis dan memenuhi standar kesehatan internasional. Dengan demikian teknologi

UHT dan kemasan aseptik multilapis menjamin susu UHT bebas bakteri dan tahan lama tidak

membutuhkan bahan pengawet dan tak perlu disimpan di lemari pendingin hingga 10 bulan

setelah diproduksi.

4.1.3 Gambaran Umum Responden

4.1.3.1 Profil Responden

Berdasarkan data di lapangan yang diperoleh dari 100 orang responden konsumen susu UHT

yang dijadikan responden penelitian menunjukan beberapa karakteristik. PengGambaran

karakteristik responden tersebut didasarkan pada jenis kelamin, usia, pekerjaan, besarnya

penghasilan per bulan dan produk susu UHT yang biasa di beli.

4.1.3.2 Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diperoleh Gambaran responden menurut jenis

kelamin, berdasarkan pada Gambar dapat diketahui bahwa untuk responden dengan jenis

kelamin laki-laki sebanyak 23 orang responden (23%), dan sisanya berjenis kelamin perempuan

sebanyak 77orang responden (77%). Dengan demikian dapat diketahui untuk responden dengan

jenis kelamin laki- laki lebih sedikit daripada perempuan.Hal ini disebabkan perempuan lebih

memperhatikan kesehatan karena selain untuk pertumbuhan, susu juga dapat memjaga kesehatan

tulang dan gigi. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam Gambar 4.

Gambar 4. Persentase responden berdasarkan jenis kelamin

4.1.3.3    Gambaran Responden Berdasarkan Umur

Karakteristik responden konsumen susu UHT berdasarkan umur adalah sebagai berikut:
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Gambar 5. Persentase responden berdasarkan umur

Umur responden dari Gambar 5 dapat diketahui bahwa dari 100 responden, yang paling

tinggi berusia 15–25 tahun terdapat 87 orang atau 87%, diikuti konsumen yang berusia 26-30

tahun terdapat 7 orang atau 7%. Responden yang berusia 31–35 tahun sebanyak 3 orang atau 3%

dan terakhir responden yang merupakan konsumen dengan usia 35–60 tahun sebanyak 3 orang

atau 3 %.Hal ini disebabkan karena antara usia 15-25 tahun kebutuhan akan gizi sangat penting

oleh karena itu susu merupakan salah satu alternatif pemenuhan gizi untuk

pertumbuhan,kesehatan tulang, beraktivitas, serta untuk berfikir.

4.1.3.4 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan adalah pendidikan yang ditempuh

masing-masing responden konsumen susu UHT. Hasil penyebaran kuesioner diperoleh

Gambaran responden menurut tingkat pendidikan, dapat diketahui bahwa responden dengan

tingkat pendidikan SMP/sederajat sebanyak 1 oarang (1%), SMA/sederajat sebanyak 15 orang

(15 %). Sedangkan untuk responden dengan tingkat pendidikan Sarjana/sederajat sebanyak 84

orang (84 %) yang paling tinggi. Berdasarkan Gambaran umum responden yang diperoleh, dapat

diambil kesimpulan bahwa sebagian besar konsumen UHT di Swalayan Persada berpendidikan

sajana. Tingkat pendidikan yang ditempuh seseorang menunjukkan tingkat pengetahuan dan

wawasan yang dimiliki, yang akan berpengaruh pada pemeblian suatu produk, dan para sarjana

lebih menyadari banyaknya manfaat yang terkandung di dalam susu bagi kesehatan tubuhnya

karena kaya akan protein, vitamin, mineral dan lain sebagainya . Penjelasannya dapat dilihat

pada Gambar 6.
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Gambar 6. Persentase responden berdasarkan pendidikan

4.1.3.5   Gambaran Responden Berdasarkan Pekerjaan

Analisis data diketahui karakteristik responden yang paling dominan yaitu mahasiswa

sebanyak 88 orang atau 88%, diikuti wiraswasta sebanyak 5 orang atau 5 %, pelajar sebanyak 3

orang (3%), dan terakhir pegawai pemerintah sebanyak 4 orang atau 4%. Hal ini disebabkan

karena produk susu UHT merupkan solusi yang cocok bagi mahasiswa yang mempunyai

aktivitas yang padat,karena susu UHT praktis, hemat dan siap diminum oleh karena itu susu

UHT dapat menjadi salah satu alternatif bagi mahasiswa untuk mengurangi rasa lapar.Untuk

sebaran responden berdasarkan pekerjaan disajikan pada Gambar 7 .

Gambar 7. Persentase responden berdasarkan pekerjaan

84%
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4.1.3.6   Gambaran Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan

Deskripsi responden berdasarkan tingkat pendapatan adalah pendapatan yang diperoleh

masing-masing responden konsumen susu UHT. Hasil penyebaran kuesioner diperoleh

Gambaran responden menurut tingkat pendapatan, dapat diketahui bahwa responden dengan

tingkat pendapatan lebih dari Rp. 1.000.000 sebanyak 18 orang (18 %), tingkat pendapatan < Rp.

750.000,- s/d Rp. 1.000.000,- sebanyak 15 orang (15 %). Sedangkan untuk responden dengan

tingkat pendapatan <Rp. 500.000,- s/d < Rp. 750.000,- sebanyak 20 orang (20 %); tingkat

pendapatan < Rp. 250.000,- s/d Rp. 500.000,- sebanyak 26 orang (26 %) dan tingkat pendapatan

< Rp. 250.000,- sebanyak 21 orang (21 %). Berdasarkan Gambaran umum responden yang

diperoleh, dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar konsumen susu UHT berpendapatan

< Rp. 250.000,- s/d Rp. 500.000,-, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang tinggi tidak

menjamin konsumen untuk membeli produk susu UHT dikarenakan masyarakat yang

pendapatannya tergolong rendah sudah mulai sadar akan manfaat dari susu untuk kebutuhan gizi.

Tingkat pendapatan seseorang menunjukkan tingkat kemampuan suatu konsumen dalam

membeli sesuatu. Penjelasannya dapat dilihat pada Gambar 8 yang menerangkan tentang tingkat

pendapatan responden yang menjadi sampel penelitian.

Gambar 8. Persentase responden berdasarkan tingkat pendapatan

4.1.3.7  Gambaran Responden Berdasarkan Merek Susu UHT yang  dibeli

Analisis data diketahui karakteristik produk susu UHT yang dibeli para responden yaitu

merek ultra Milk sebanyak 55 orang atau 55%, diikuti Indomilk sebanyak 15 orang (15%),

Frisian Flag  sebanyak 14 orang atau 14 %,Milo sebanyak 7 orang (7%), Dancow sebanyak 6

orang (6%) dan terakhir Diamaond, Greenfiled dan lainya masing-masing sebanyak 1 orang atau

15%
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4.1.3.6   Gambaran Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan

Deskripsi responden berdasarkan tingkat pendapatan adalah pendapatan yang diperoleh

masing-masing responden konsumen susu UHT. Hasil penyebaran kuesioner diperoleh

Gambaran responden menurut tingkat pendapatan, dapat diketahui bahwa responden dengan

tingkat pendapatan lebih dari Rp. 1.000.000 sebanyak 18 orang (18 %), tingkat pendapatan < Rp.

750.000,- s/d Rp. 1.000.000,- sebanyak 15 orang (15 %). Sedangkan untuk responden dengan

tingkat pendapatan <Rp. 500.000,- s/d < Rp. 750.000,- sebanyak 20 orang (20 %); tingkat

pendapatan < Rp. 250.000,- s/d Rp. 500.000,- sebanyak 26 orang (26 %) dan tingkat pendapatan

< Rp. 250.000,- sebanyak 21 orang (21 %). Berdasarkan Gambaran umum responden yang

diperoleh, dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar konsumen susu UHT berpendapatan

< Rp. 250.000,- s/d Rp. 500.000,-, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang tinggi tidak

menjamin konsumen untuk membeli produk susu UHT dikarenakan masyarakat yang

pendapatannya tergolong rendah sudah mulai sadar akan manfaat dari susu untuk kebutuhan gizi.

Tingkat pendapatan seseorang menunjukkan tingkat kemampuan suatu konsumen dalam

membeli sesuatu. Penjelasannya dapat dilihat pada Gambar 8 yang menerangkan tentang tingkat

pendapatan responden yang menjadi sampel penelitian.
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1%. Untuk sebaran responden berdasarkan merek susu UHT yang dikonsumsi disajikan pada

Gambar 9 bahwa produk susu Ultra milk lebih banyak disukai oleh konsumen hal ini disebabkan

karena ultramilk memiliki tempat tersendiri dimasyarakat para konsumen merasa susu tersebut

memiliki rasa yang lebih enak, gurih dan tidak terlalu manis.

Gambar 9. Persentase responden berdasarkan merek susu UHT yang dibeli
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4.1.4 Deskripsi Variabel

4.1.4.1 Variabel Harga (X1)

Tabel 1. Deskripsi Skor Jawaban Pertanyan Variabel Harga  (X1)

No Tanggapan SS S N TS STS
Pertanyaan F % F % F % F % F %

1 Apakah perbandingan harga
produk memberikan
perbandingan anda dalam
membeli produk susu UHT
tertentu

15 15 51 51 21 21 11 11 2 2

2 Apabila harga jual dari susu
UHT tertentu mengalami
kenaikan, apakah anda
mempertimbangkan untuk
selalu membeli produk
tersebut.

6 6 46 46 28 28 19 19 1 1

3 Harga susu UHT tertentu
menunjukkan kualitasnya (
jika mahal berarti enak dan
sebaliknya ), apakah
menurut anda hal tersebut
menjadi salah satu
pertimbangan anda dalam
membeli produk tersebut.

15 15 48 48 18 18 26 26 1 1

4 Apakah harga produk
saingan yang memiliki
harga lebih murah
menjadikan pertimbangan
anda untuk membeli susu
UHT tersebut.

7 7 30 30 30 30 29 29 4 4

Keterangan : SS ( Sangat Setuju ), S ( Setuju ), N ( Netral ), TS ( Tidak Setuju ) STS ( Sangat

Tidak Setuju )

Tanggapan 100 orang responden terhadap variabel harga sebagian besar responden menjawab

setuju pada Tabel 1. Pada pertanyaan pertama tentang perbandingan harga produk memberikan

perbandingan anda dalam membeli produk susu UHT tertentu sebanyak 51orang (51%).

Pertanyaan kedua yaitu harga jual dari susu UHT tertentu mengalami kenaikan, apakah anda

mempertimbangkan untuk selalu membeli produk tersebut responden yang menjawab setuju

sebanyak 46 orang (46 Pertanyaaan ketiga tentang harga susu UHT tertentu menunjukkan

kualitasnya ( jika mahal berarti enak dan sebaliknya ), sebanyak 48 orang (48%). Pada

pertanyaan terakhir yaitu apakah harga produk saingan yang memiliki harga lebih murah

menjadikan pertimbangan anda untuk membeli susu UHT tersebut sebanyak 30 orang (30%) dari
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hasil Tabel 1. diketahui diantara beberapa indikator variabel harga (X1) indikator yang paling

berpengaruh terhadap pembelian susu UHT  adalah indikator X11.

Gambar 10 . Jenis Kelamin Menjawab Setuju Pada Variabel Perbandingan Harga X11

Jenis Kelamin yang menjawab setuju pada Gambar 10 diatas menunjukkan perbandingan 38

orang perempuan dan 23 orang laki-laki, hal ini disebabkan karena perempuan lebih sensitif

terhadap perbandingan harga.jika ada harga yang lebih murah maka akan mempengaruhi

pembelian.

Gambar 11. Umur Responden Menjawab Setuju Pada Variabel Perbandingan Harga X11

Umur responden yang menjawab setuju pada Gambar 11. adalah 39 orang berumur 15-25

tahun, 6 orang berumur 25-30 tahun, 3 orang berumur 31-35 tahun , dan 3 orang berumur 35-60
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tahun,dikarenkan umur 15-25 tahun sangat senstif terhadap perbandingan harga semakin naik

harga suatu produk maka semakin mempengaruhi keputusan konsumen.

Gambar 12 . Pendidikan Responden Menjawab Setuju Variabel Perbandingan Harga X11

Pendidikan terakhir responden yang menjawab setuju pada Gambar 12. adalah 11 orang

SMA/ sederajat dan 40 orang perguruan tinggi.Bagi mahasiswa perguruan tinggi harga sangat

berengaruh terhadap pembelian.

Gambar 13 . Pekerjaan Responden Yang Menjawab Setuju Pada Variabel X11

Pekerjaan responden yang menjawab setuju pada Gambar 13. adalah 1 orang pegawai swasta,

5 orang pegawai negeri, 2 orang wiraswasta, 2 orang pelajr dan 41 orang mahasiswa, karena

mahasiswa memperhatikan harga yang lebih murah tetapi kualitasnya baik.
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Gambar 14. Penghasilan Responden Menjawab Setuju Variabel Perbandingan Harga X11

Penghasilan responden yang menjawab setuju pada Gambar 14. adalah 9 orang <250.000,

14 orang 250.000-500.000,9 orang 500.000-750.000, 8 orang 750.000-1.000.000, 11 orang >

1.000.000.

Gambar 15. Jenis Kelamin Menjawab Setuju Pada Variabel Perubahan Harga X12

Jenis Kelamin yang menjawab setuju pada Gambar 15. adalah 29 perempuan dan 17 laki-laki,

hal ini dikarenakan perempuan sangat sensitif terhadap harga semakin murah harga produk tetapi

dengan kualitas baik maka akan mempengaruhi dalam membeli sebuah produk.
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Gambar 16. Umur Responden Menjawab Setuju Pada Variabel Perubahan Harga X12

Umur responden yang menjawab setuju pada Gambar 16. adalah 36 orang berumur 15-25

tahun, 2 orang berumur 25-30 tahun, 5 orang berumur 31-35 tahun , dan 3 orang berumur 35-60

tahun.

Gambar 17. Pendidikan Responden Menjawab Setuju Pada Variabel Perubahan Harga X12

Pendidikan terakhir responden yang menjawab setuju pada Gambar 17 adalah 7 orang SMA/

sederajat dan 39 orang Perguruan tinggi.
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Gambar 18. Pekerjaan Responden Menjawab Setuju Pada Variabel Perubahan Harga X12

Pekerjaan responden yang menjawab setuju pada Gambar 18. adalah 1 orang pegawai swasta,

3 orang pegawai negeri, 1 orang wiraswasta,31 orang mahasiswa.

Gambar 19. Penghasilan Responden Menjawab Setuju Variabel Perubahan Harga X12
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Penghasilan responden yang menjawab setuju pada Gambar 19 adalah 8 orang <250.000, 11

orang 250.000-500.000,9 orang 500.000-750.000, 6 orang 750.000-1.000.000, 12 orang >

1.000.000.

Gambar 20.Jenis Kelamin Menjawab Setuju Pada Variabel Persepsi Harga X13

Jenis kelamin responden menjawab setuju pada Gambar 20. adalah 32 perempuan dan 14

laki-laki, yang terbanyak adalah perempuan hal ini dikarenakan persepsi seseorang akan timbul

apabila telah merasakan produk yang dianggap menarik.

Gambar 21. Umur Responden Menjawab Setuju Pada Variabel Persepsi Harga X13
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Umur responden yang menjawab setuju pada Gambar 21. adalah 39 orang berumur 15-25

tahun, 5 orang berumur 25-30 tahun, 2 orang berumur 31-35 tahun , dan 2 orang berumur 35-60

tahun.

Gambar 22. Pendidikan Responden Menjawab Setuju Pada Variabel Persepsi Harga X13

Pendidikan terakhir responden yang menjawab setuju pada Gambar 22. adalah 1 orang SMP /

sederajat,7 orang SMA/ sederajat dan 40 orang Perguruan Tinggi.

Gambar 23. Pekerjaan Responden Menjawab Setuju Pada Variabel Persepsi Harga X13
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Pekerjaan responden yang menjawab setuju pada Gambar 23. adalah 1 orang pegawai swasta,

2 orang wiraswasta, 4 pegawai negeri, 1 orang pelajr dan 40 orang mahasiswa.

Gambar 24. Penghasilan Responden Menjawab Setuju Pada Variabel Persepsi Harga X13

Penghasilan responden yang menjawab setuju pada Gambar 24 adalah 9 orang <250.000, 9

orang 250.000-500.000,6 orang 500.000-750.000, 9 orang 750.000-1.000.000, 15 orang >

1.000.000.

Gambar 25. Jenis Kelamin Menjawab Setuju Pada Variabel Harga Produk Saingan X13

Jenis kelamin yang menjawab setuju dan netral pada Gambar 25 adalah 19 orang perempuan

dan 11 orang laki-laki, yang paling tinggi adalah perempuan hal ini dikarenakan perempuan

lebih sensitif terhadap apabila ada produk saingan dengan harga murah dan kualitasnya lebih

baik maka akan mempengruhi keputusan konsumen dalam membeli susu UHT tersebut.
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Gambar 26. Umur Responden Menjawab Setuju Pada Variabel Harga Produk Saingan X14

Umur responden yang menjawab setuju pada Gambar 26. adalah 23 orang berumur 15-25

tahun, 5 orang berumur 25-30 tahun, dan 2 orang berumur 35-60 tahun.

Gambar 27. Pendidikan Menjawab Setuju Pada Variabel Harga Produk Saingan X14

Pendidikan terakhir responden yang menjawab setuju paga Gambar 27. adalah 8 orang SMA/

sederajat dan 22 orang Perguruan Tinggi.

Gambar 28. Pekerjaan Menjawab Setuju Pada Variabel Harga Produk Saingan X14
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Pekerjaan responden yang menjawab setuju pada Gambar 28. adalah 1 orang pegawai swasta,

1 orang pegawai negeri, 3 orang wiraswasta, 1 orang pelajar dan 24 orang mahasiswa.

Gambar 29. Penghasilan Menjawab Setuju Pada Variabel Harga Produk Saingan X14

Penghasilan responden yang menjawab setuju pada Gambar 29. adalah 9 orang <250.000, 7

orang 250.000-500.000, 2 orang 500.000-750.000, 8 orang 750.000-1.000.000, 4 orang >

1.000.000.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

< 250.000 ( 9
orang )

>250.000 –
500.000 ( 7

orang )

>500.000 -
750.000 ( 2

orang )

>750.000 –
1.000.000 ( 8

orang )

>1.000.000 ( 4
orang )



47

4.1.4.2. Variabel Produk (X2)

Tabel 2. Deskripsi Skor Jawaban Pertanyan Variabel Produk  (X2)

No Tanggapan SS S N TS STS

Pertanyaan F % F % F % F % F %

1 Apakah merek menjadi
pertimbangan anda dalam
memutuskan membeli susu
UHT.

23 23 51 51 16 16 10 10 - -

2 Apakah besar kecilnya
volume kemasan dari
produk susu UHT tertentu
yang mempengaruhi anda
dalam membeli produk
tersebut.

26 26 46 46 17 17 17 17 - -

3 Apakah anda
mempertimbangkan
kualitas produk dalam
membeli susu UHT

41 41 51 51 5 5 3 3 - -

4 Apakah penampilan
kemasan ( bahan, warna,
Gambar, bentuk,
kemudahan dalam
membuka kemasan susu
UHT ) merupakan
pertimbangan anda dalam
membeli produk susu
tersebut.

22 22 41 41 22 22 14 14 1 1

5 Apakah variasi rasa produk
menjadi pertimbangan
anda dalam membeli
produk susu UHT tersebut.

36 36 42 42 19 19 1 1 2 2

6 Apakah komposisi gizi
yang lengkap di dalam
susu UHT tersebut menjadi
pertimbangan anda dalam
membeli produk susu
UHT.

25 25 43 43 22 22 9 9 1 1

Keterangan : SS ( Sangat Setuju ), S ( Setuju ), N ( Netral ), TS ( Tidak Setuju ) STS ( Sangat

Tidak Setuju )

Tanggapan 100 orang responden terhadap variabel produk sebagian besar responden

menjawab setuju pada Tabel 2. Berdasarkan persepsi responden mengenai produk susu UHT,

dengan pertanyaan Apakah merek menjadi pertimbangan anda dalam memutuskan membeli susu

UHT, maka sebagian besar didominasi oleh jawaban responden setuju sebesar 51 %, kemudian

disusul dengan pertanyaan Apakah besar kecilnya volume kemasan dari produk susu UHT
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tertentu yang mempengaruhi anda dalam membeli produk tersebut, maka didominasi dengan

jawaban responden setuju sebesar 46%, Untuk pertanyaan Apakah anda mempertimbangkan

kualitas produk dalam membeli susu UHT, sebagian besar responden memberikan jawaban

setuju sebesar 51%, , kemudian pertanyaan Apakah penampilan kemasan (bahan, warna,

Gambar, bentuk, kemudahan dalam membuka kemasan susu UHT) merupakan pertimbangan

anda dalam membeli produk susu tersebut, maka rata-rata responden memberikan jawaban setuju

sebesar 41%, Sedangkan pertanyaan Apakah variasi rasa produk menjadi pertimbangan anda

dalam membeli produk susu UHT tersebut dan komposisi gizi yang lengkap di dalam susu UHT

tersebut menjadi pertimbangan anda dalam membeli produk susu UHT, maka rata-rata

responden memberikan jawaban setuju yakni masing-masing sebesar 42% dan 43%,dari

beberapa indiktor dalam varibel produk (X2) indikator yang paling berpengaruh terhadap

keputusuan pembelian susu UHT adalah indikator X11, dan X23.

Gambar 30. Jenis Kelamin Menjawab Setuju Pada Variabel Merek X21

Jenis kelamin yang menjawab setuju pada Gambar 30. perempuan 36 orang dan laki-laki

15 orang,hal ini dikarenakan merek yang terkenal menjadi alternatif pilihan dalam membeli

produk susu uht.

Gambar 31. Umur Responden Menjawab Setuju Pada Variabel Merek X21
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Umur responden yang menjawab setuju pada Gambar 31. adalah 41 orang berumur 15-25

tahun, 5 orang berumur 25-30 tahun, 3 orang berumur 31-35 tahun , dan 2 orang berumur 35-60

tahun.

Gambar 32. Pendidikan Responden Menjawab Setuju Pada Variabel Merek X21

Pendidikan terakhir responden yang menjawab setuju pada Gambar 32. adalah 10 orang

SMA/ sederajat dan 41 orang perguruan tinggi

Gambar 33. Pekerjaan  Responden Menjawab Setuju Pada Variabel Merek X21

Pekerjaan responden yang menjawab setuju pada Gambar 33. adalah 1 orang pegawai

swasta, 4 orang pegawai negeri, 2 orang wiraswasta, 1 orang pelajar dan 42 orang mahasiswa,1

orang lainnya.
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Gambar 34. Penghasilan Responden Menjawab Setuju Pada Variabel Merek X21

Penghasilan responden yang menjawab setuju pada Gambar 34. adalah 10 orang <250.000,

14 orang 250.000-500.000, 8 orang 500.000-750.000, 9 orang 750.000-1.000.000, 10 orang >

1.000.000.

Gambar 35.Jenis Kelamin Yang Menjawab Setuju Variabel Volume Kemasan X22

Jenis kelamin yang menjawab setuju pada Gambar 35. adalah laki-laki 11 orang dan

perempuan 35 orang.Perempuan lebih memperhatikan besar kecilnya kemasan, semakin banyak

volume kemasan semakin banyak.
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Gambar 36.Umur Responden Menjawab Setuju Pada Variabel Volume Kemasan X22

Umur responden yang menjawab setuju pada Gambar 36. adalah 39 orang berumur 15-25

tahun, 4 orang berumur 25-30 tahun, 1 orang berumur 31-35 tahun , dan 2 orang berumur 35-60

tahun.

Gambar 37. Pendidikan Responden Menjawab Setuju Variabel Volume Kemasan X22

Pendidikan terakhir responden yang menjawab setuju pada Gambar 37. adalah 5 orang

SMA/ sederajat dan 41 orang perguruan tinggi.

Gambar 38. Pekerjaan Responden Menjawab Setuju Variabel Volume Kemasan X22
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Pekerjaan responden yang menjawab setuju pada Gambar 38. adalah 1 orang pegawai

swasta, 3 orang pegawai negeri, 1 orang wiraswasta, dan 41 orang mahasiswa.

Gambar 39. Penghasilan Responden Menjawab Setuju Variabel Volume Kemasan X22

Penghasilan responden yang menjawab setuju pada Gambar 39. adalah 13 orang <250.000,

13 orang 250.000-500.000, 5 orang 500.000-750.000, 8 orang 750.000-1.000.000, 7 orang >

1.000.000.

Gambar 40.Jenis Kelamin Responden Menjawab Setuju Pada Variabel Kualitas Produk X23

Jenis kelamin responden yang menjawab setuju paga Gambar 40. adalah 38 orang

perempuan dan 23 orang laki-laki.
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Gambar 41. Umur Responden Menjawab Setuju Dalam Variabel Kualitas Produk X23

Umur responden yang menjawab setuju pada Gambar 41. adalah 43 orang berumur 15-25

tahun, 4 orang berumur 25-30 tahun, 2 orang berumur 31-35 tahun , dan 2 orang berumur 35-60

tahun.

Gambar 42. Pendidikan Responden Menjawab Setuju Variabel Kualitas Produk X23

Pendidikan terakhir responden yang menjawab setuju pada Gambar 42. adalah 7 orang

SMA/ sederajat dan 44 orang perguruan tinggi.
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Gambar 43. Pekerjaan Responden Menjawab Setuju Variabel Kualitas Produk X23

Pekerjaan responden yang menjawab setuju pada Gambar 43. adalah 4 orang pegawai

swasta, 3 orang wiraswasta, dan 44 orang mahasiswa.

Gambar 44. Penghasilan Responden Menjawab Setuju Variabel Kualitas Produk X23

Penghasilan responden yang menjawab setuju pada Gambar 44. adalah 7 orang <250.000,

18 orang 250.000-500.000, 8 orang 500.000-750.000, 7 orang 750.000-1.000.000, 11 orang >

1.000.000.
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Gambar 45.Jenis Kelamin Responden Menjawab Setuju Pada Variabel Kemasan X24

Jenis kelamin yang menjawab setuju pada Gambar 45. adalah laki-laki 16 orang dan

perempuan 25 orang,kemasan yang menarik dari sebuah produk akan menambah nilai jual

produk tersebut.

Gambar 46. Pendidikan  Responden Yang Menjawab Setuju Pada Variabel Kemasan X24

Pendidikan terakhir responden yang menjawab setuju pada Gambar 46. adalah 6 orang SMA/

sederajat dan 35 orang perguruan tinggi.
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Gambar 47. Pekerjaan  Responden Menjawab Setuju Pada Variabel Kemasan X24

Pekerjaan responden yang menjawab setuju pada Gambar 47. adalah 4 orang pegawai negeri,

2 orang wiraswasta, dan 35 orang mahasiswa.

Gambar 48. Umur  Responden Menjawab Setuju Pada Variabel Kemasan X24

Umur responden yang menjawab setuju pada Gambar 46. adalah 34 orang berumur 15-25

tahun, 4 orang berumur 25-30 tahun, 2 orang berumur 31-35 tahun , dan 1 orang berumur 35-60

tahun.
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Gambar 49. Penghasilan Responden Yang Menjawab Setuju Pada Variabel Kemasan X24

Penghasilan responden yang menjawab setuju pada Gambar 49. adalah 9 orang <250.000, 9

orang 250.000-500.000, 9 orang 500.000-750.000, 5 orang 750.000-1.000.000, 9 orang >

1.000.000.

Gambar 50..Jenis Kelamin  Responden Yang Menjawab Setuju Pada Variabel Rasa X25

Jenis kelamin yang menjawab setuju pada Gambar 50. adalah 30 orang perempuan dan 12

orang laki-laki
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Gambar 51. Umur  Responden Yang Menjawab Setuju Pada Variabel Rasa X25

Umur responden yang menjawab setuju pada Gambar 51. adalah 35 orang berumur 15-25

tahun, 4 orang berumur 25-30 tahun, 2 orang berumur 31-35 tahun , dan 1 orang berumur 35-60

tahun,

Gambar 52. Pendidikan  Responden Yang Menjawab Setuju Pada Variabel Rasa X25

Pendidikan terakhir responden yang menjawab setuju pada Gambar 52. adalah 5 orang SMA/

sederajat dan 36 orang perguruan tinggi
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Gambar 53. Pekerjan  Responden Yang Menjawab Setuju Pada Variabel Rasa X25

Pekerjaan responden yang menjawab setuju pada Gambar 53. adalah 1 orang pegawai swasta,

5 orang pegawai negeri, 2 orang wiraswasta, 2 orang pelajr dan 41 orang mahasiswa,

Gambar 54. Penghasilan  Responden Yang Menjawab Setuju Pada Variabel Rasa X25

Penghasilan responden yang menjawab setuju pada Gambar 54. adalah 11 orang <250.000, 10

orang 250.000-500.000, 8 orang 500.000-750.000, 8 orang 750.000-1.000.000, 5 orang >

1.000.000.
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Gambar 55. Jenis Kelamin  Responden Menjawab Setuju Variabel Komposisi Gizi X26

Jenis kelamin yang enjawab setuju pada Gambar 55. adalah 33 orang perempuan dan 10

orang laki-laki.

Gambar 56. Umur  Responden Yang Menjawab Setuju Pada Variabel Komposisi Gizi X26

Umur responden yang menjawab setuju pada Gambar 56. adalah 35 orang berumur 15-25

tahun, 4 orang berumur 25-30 tahun, 2 orang berumur 31-35 tahun , dan 2 orang berumur 35-60

tahun.

Gambar 57. Pendidikan  Responden Menjawab Setuju Pada Variabel Komposisi Gizi X26
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Pendidikan terakhir responden yang menjawab setuju pada Gambar 57. adalah 8 orang SMA/

sederajat dan 35 orang perguruan tinggi.

Gambar 58.Pekerjaan  Responden Menjawab Setuju Pada Variabel Komposisi Gizi X26

Pekerjaan responden yang menjawab setuju pada Gambar 58. adalah 1 orang pegawai swasta,

4 orang pegawai negeri, 3 orang wiraswasta, 1 orang pelajr dan 34 orang mahasiswa.

Gambar 59. Penghasilan  Responden Menjawab Setuju Variabel Komposisi Gizi X26

Penghasilan responden yang menjawab setuju pada Gambar 59. adalah 10 orang <250.000, 8

orang 250.000-500.000, 6 orang 500.000-750.000, 9 orang 750.000-1.000.000, 10 orang >

1.000.000.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Pegawai Swata
( 1 orang )

Pegawai
Negeri ( 4

orang )

Wiraswasta ( 3
orang )

Pelajar ( 1
orang )

Mahasiswa (
34 orang )

0

2

4

6

8

10

12

< 250.000 (
10 orang )

>250.000 –
500.000 ( 8

orang )

>500.000 -
750.000 ( 6

orang )

>750.000 –
1.000.000 ( 9

orang )

>1.000.000 (
10 orang )



62

4.1.4.3. Variabel Promosi (X3)

Tabel 3. Deskripsi Skor Jawaban Pertanyan Variabel Promosi  (X3)

No Tanggapan SS S N TS STS
Pertanyaan F % F % F % F % F %

1 Apakah menariknya suatu iklan
akan menjadi pertimbangan anda
untuk membeli produk susu
UHT tersebut.

4 4 36 36 36 36 24 24 - -

2 Apakah adanya saingan produk
dengan merek lain menjadi
pertimbangan anda dalam
membeli susu UHT lain yang
sejenis.

8 8 35 35 34 34 22 22 1 1

3 Apakah frekuensi suatu iklan
yang sering tentang susu UHT
ditampilkan baik melalui media
televisi , surat kabar, radio, dll ,
menjadi pertimbangan anda
dalam membeli susu UHT.

7 7 32 32 39 39 21 21 1 1

4 Mempromosikan suatu produk
dengan cara mensponsori suatu
acara atau kegiatan di sekolah di
sebuah pertandingan, yang
menjadi pertimbangan anda
dalam membeli produk susu
UHT tersebut.

5 5 36 36 33 33 22 22 4 4

Keterangan : SS ( Sangat Setuju ), S ( Setuju ), N ( Netral ), TS ( Tidak Setuju ) STS ( Sangat

Tidak Setuju )

Tanggapan 100 orang responden terhadap variabel promosi sebagian besar responden

menjawab menjawab netral pada Tabel 3. Berdasarkan pertanyaan apakah menariknya suatu

iklan akan menjadi pertimbangan anda untuk membeli produk susu UHT tersebut, maka

sebagian besar didominasi oleh jawaban responden setuju dan netral masing-masing sebesar 36

%, kemudian disusul dengan pertanyaan Apakah adanya saingan produk dengan merek lain

menjadi pertimbangan anda dalam membeli susu UHT lain yang sejenis, maka didominasi

dengan jawaban responden setuju sebesar 35%. Untuk pertanyaan Apakah frekuensi suatu iklan

yang sering tentang susu UHT ditampilkan baik melalui media televisi, surat kabar, radio, dll,

menjadi pertimbangan anda dalam membeli susu UHT, sebagian besar responden memberikan

jawaban setuju sebesar 32%, kemudian pertanyaan mempromosikan suatu produk dengan cara

mensponsori suatu acara atau kegiatan di sekolah di sebuah pertandingan, yang menjadi
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pertimbangan anda dalam membeli produk susu UHT tersebut, maka rata-rata responden

memberikan jawaban setuju sebesar 36 %, dari beberapa indikator yang ada dalam variabel

promosi (X3) indikator yang berpengaruh terhadap pembelian susu UHT yaitu X31 dan X34.

Gambar 60. Jenis Kelamin Responden Menjawab Setuju Variabel Iklan Menarik X31.

Jenis kelamin yang menjawab setuju pada Gambar 60. adalah 28 orang perempuan dan 8

orang laki-laki hal ini dikarenakn iklan yang menarik di media televisi, radio di surat kabar maka

akan mempengaruhi konsumen dalam membeli susu uht.

Gambar 61. Umur Responden Menjawab Setuju Dalam Variabel Iklan Menarik X31.

Umur responden yang menjawab setuju pada Gambar 61. adalah 31 orang berumur 15-25

tahun, 2 orang berumur 25-30 tahun, 1 orang berumur 31-35 tahun , dan 2 orang berumur 35-60

tahun.
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Gambar 62. Pendidikan Responden Menjawab Setuju Variabel Iklan Menarik X31.

Pendidikan terakhir responden yang menjawab setuju pada Gambar 62. adalah 9 orang

SMA/ sederajat dan 27 orang perguruan tinggi

Gambar 63. Pekerjaan Responden Menjawab Setuju Variabel Iklan Menarik X31.

Pekerjaan responden yang menjawab setuju pada Gambar 63. adalah 2 orang pegawai

negeri, 2 orang wiraswasta, 2 orang pelajar dan 29 orang mahasiswa 1 orang lainnya,

Gambar 64. Penghasilan Responden Menjawab Setuju Variabel Iklan Menarik X31.
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Penghasilan responden yang menjawab setuju pada Gambar 64. adalah 5 orang <250.000,

7 orang 250.000-500.000, 8 orang 500.000-750.000, 7 orang 750.000-1.000.000, 9 orang >

1.000.000.

Gambar 65. Jenis Kelamin Responden Menjawab Setuju Variabel Produk Saingan X32.

Jenis kelamin yng menjawab setuju pada Gambar 65. adalah 28 orang perempuan dan 7

orang laki-laki,peremuan lebih sensitif jika ada produk lainnya yang lebih bagus dan harganya

terjangkau.

Gambar 66. Umur Responden Menjawab Setuju Dalam Variabel Produk Saingan X32.

Umur responden yang menjawab setuju pada Gambar 66. adalah 33 orang berumur 15-25

tahun, 2 orang berumur 25-30 tahun
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Gambar 67. PendidikanYang Menjawab Setuju Dalam Variabel Produk Saingan X32.

Pendidikan terakhir responden yang menjawab setuju pada Gambar 67. adalah 8 orang

SMA/ sederajat dan 27 orang perguruan tinggi.

Gambar 68. Pekerjaan Responden Menjawab Setuju Variabel Produk Saingan X32.

Pekerjaan responden yang menjawab setuju pada Gambar 68. adalah 1 orang pegawai

negeri, 1 orang wiraswasta, 1 orang pelajr dan 29 orang mahasiswa 1 orang lainnya.

Gambar 69. Penghasilan Responden Menjawab Setuju Variabel Produk Saingan X32.
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Penghasilan responden yang menjawab setuju pada Gambar 69. adalah 8 orang <250.000,

11 orang 250.000-500.000, 6 orang 500.000-750.000, 5 orang 750.000-1.000.000, 5 orang >

1.000.000.

Gambar 70. Jenis Kelamin Responden Menjawab Setuju Variabel Frekuensi Iklan X33.

Jenis Kelamin yang menjawab setuju pada Gambar 70. adalah 22 orang perempuan dan 10

orang laki-laki, karena frekuensi iklan yang sering akan menambah minat seseorang dalam

membeli.

Gambar 71. Umur Responden Menjawab Setuju Dalam Variabel Frekuensi Iklan X33.

Umur responden yang menjawab setuju pada Gambar 71. adalah 24 orang berumur 15-25

tahun, 4 orang berumur 25-30 tahun, 1 orang berumur 31-35 tahun , dan 3 orang berumur 35-60

tahun

Gambar 72. Pendidikan Responden Menjawab Setuju Variabel Frekuensi Iklan X33.
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Pendidikan terakhir responden yang menjawab setuju pada Gambar 72. adalah 6 orang

SMA/ sederajat dan 25 orang perguruan tinggi

Gambar 73. Pekerjaan Responden Menjawab Setuju Variabel Frekuensi Iklan X33.

Pekerjaan responden yang menjawab setuju pada Gambar 73. adalah 1 orang pegawai

swasta, 4 orang pegawai negeri, 2 orang wiraswasta, 2 orang pelajr dan 23 orang mahasiswa

Gambar 74. Penghasilan Responden Menjawab Setuju Variabel Frekuensi Iklan X33.

Penghasilan responden yang menjawab setuju pada Gambar 74. adalah 8 orang <250.000,

6 orang 250.000-500.000, 4 orang 500.000-750.000, 5 orang 750.000-1.000.000, 9 orang >

1.000.000
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Gambar 75. Jenis Kelamin Responden Menjawab Setuju Dalam Variabel Sponsor X34

.

Jenis kelamin yang menjawab setuju pada Gambar 75. adalah 24 orang perempuan dan 12

orang laki-laki.

Gambar 76. Umur Responden Menjawab Setuju Dalam Variabel Sponsor X34.

Umur responden yang menjawab setuju pada Gambar 76. adalah 30 orang berumur 15-25

tahun, 2 orang berumur 25-30 tahun, 2 orang berumur 31-35 tahun , dan 2 orang berumur 35-60

tahun.

Gambar 77. Pendidikan Responden Menjawab Setuju Dalam Variabel Sponsor X34.

Pendidikan terakhir responden yang menjawab setuju pada Gambar 77. adalah 10 orang

SMA/ sederajat dan 25 orang perguruan tinggi
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Gambar 78. Pekerjaan Responden Menjawab Setuju Dalam Variabel Sponsor X34.

Pekerjaan responden yang menjawab setuju pada Gambar 78. adalah 1 orang pegawai

swasta, 2 orang pegawai negeri, 1 orang wiraswasta, 3 orang pelajar dan 28 orang mahasiswa 1

orang lainnya.

Gambar 79. Penghasilan Responden Menjawab Setuju Dalam Variabel Sponsor X34.
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4.1.4.4. Variabel Lokasi (X4)

Tabel 4. Deskripsi Skor Jawaban Pertanyan Variabel Lokasi  (X4)

No Tanggapan SS S N TS STS
Pertanyaan F % F % F % F % F %

1 Apakah kenyamanan dan
kemudahan dalam
memperoleh susu UHT yang
anda inginkan, menjadi
pertimbangan dalam memilih
produk susu UHT tersebut.

14 14 56 56 20 20 9 9 1 1

2 Apakah jarak antara tempat
tinggal anda dengan tempat
penjualan menjadi
pertimbangan dalam membeli
susu UHT tersebut.

13 13 38 38 23 23 23 23 3 3

3 Apakah lokasi tempat
penjualan susu UHT yang
menjadi pertimbangan anda
dalam membeli produk
tersebut

8 8 40 40 28 28 23 23 1 1

4 Apakah pengetahuan dan
keramahan penjual menjadi
pertimbangan anda dalam
membeli produk tersebut

16 16 35 35 30 30 19 19 - -

Keterangan : SS ( Sangat Setuju ), S ( Setuju ), N ( Netral ), TS ( Tidak Setuju ) STS ( Sangat

Tidak Setuju )

Tanggapan 100 orang responden terhadap variabel lokasi sebagian besar responden menjawab

setuju pada Tabel 4. Berdasarkan pertanyaan Apakah kenyamanan dan kemudahan dalam

memperoleh susu UHT yang anda inginkan, menjadi pertimbangan dalam memilih produk susu

UHT tersebut, maka sebagian besar didominasi oleh jawaban responden setuju sebesar 56 %,

kemudian disusul dengan pertanyaan Apakah jarak antara tempat tinggal anda dengan tempat

penjualan menjadi pertimbangan dalam membeli susu UHT tersebut, maka didominasi dengan

jawaban responden setuju sebesar 38%, , Untuk pertanyaan Apakah lokasi tempat penjualan susu

UHT yang menjadi pertimbangan anda dalam membeli produk tersebut, sebagian besar

responden memberikan jawaban setuju sebesar 40%, kemudian pertanyaan Apakah pengetahuan

dan keramahan penjual menjadi pertimbangan anda dalam membeli produk tersebut, maka rata-

rata responden memberikan jawaban setuju sebesar 35%, dari beberapa indikator dalam variabel

lokasi X4 indikator yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian susu UHT adalah indikator

X41.
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Gambar 80. Jenis Kelamin Yang Menjawab Setuju Variabel Kenyamanan Tempat X41.

Jenis kelamin yang menjawab setuju pada Gambar 80. adalah 42 orang perempuan dan 14

orang laki-laki.karena perempuan memperhatikan kenyamanan tempat untuk membeli.

Gambar 81. Umur Responden Menjawab Setuju Variabel Kenyamanan Tempat X41.

Umur responden yang menjawab setuju pada Gambar 81. adalah 48 orang berumur 15-25

tahun, 4 orang berumur 25-30 tahun, 2 orang berumur 31-35 tahun , dan 2 orang berumur 35-60

tahun.
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Gambar 82. Pendidikan Yang Menjawab Setuju Variabel Kenyamanan Tempat X41.

Pendidikan terakhir responden yang menjawab setuju pada Gambar 82. adalah 13 orang

SMA/ sederajat dan 43 orang perguruan tinggi.

Gambar 83. Pekerjaan Yang Menjawab Setuju Variabel Kenyamanan Tempat X41.

Pekerjaan responden yang menjawab setuju pada Gambar 83. adalah 1 orang pegawai

swasta, 2 orang pegawai negeri, 4 orang wiraswasta, 2 orang pelajar dan 46 orang mahasiswa 1

orang lainnya

Gambar 84. Penghasilan Yang Menjawab Setuju Variabel Kenyamanan Tempat X41.
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Penghasilan responden yang menjawab setuju pada Gambar 84.  adalah 10 orang <250.000,

16 orang 250.000-500.000, 9 orang 500.000-750.000, 11 orang 750.000-1.000.000, 10 orang >

1.000.000.

Gambar 85. Jenis Kelamin Responden Menjawab Setuju Dalam Variabel Jarak  X42.

Jenis kelamin yang enjawab setuju pada Gambar 85. adalah 27 orang perempuan dan 11

orang laki-laki.

Gambar 86. Umur Responden Yang Menjawab Setuju Dalam Variabel Jarak  X42.

Umur responden yang menjawab setuju pada Gambar 86.  adalah 32 orang berumur 15-25

tahun, 4 orang berumur 25-30 tahun , dan 2 orang berumur 35-60 tahun.

Gambar 87. Pendidikan Responden Yang Menjawab Setuju Dalam Variabel Jarak  X42.
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Pendidikan terakhir responden yang menjawab setuju pada Gambar 87. adalah 1 orang

SMP/sederajat, 7 orang SMA/ sederajat dan 30 orang perguruan tinggi.

Gambar 88. Pekerjaan Responden Yang Menjawab Setuju Dalam Variabel Jarak  X42.

Pekerjaan responden yang menjawab setuju pada Gambar 88. adalah 1 orang pegawai swasta,

3 orang wiraswasta, 1 orang pelajar dan 33 orang mahasiswa.

Gambar 89.Penghasilan Responden Yang Menjawab Setuju Dalam Variabel Jarak  X42.

Penghasilan responden yang menjawab setuju pada Gambar 89. adalah 8 orang <250.000,

11 orang 250.000-500.000, 8 orang 500.000-750.000, 5 orang 750.000-1.000.000, 6 orang >

1.000.000.
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Gambar 90. Jenis Kelamin Yang Menjawab Setuju Variabel Tempat Penjualan X43.

Jenis kelamin yang mnejawab setuju pada Gambar 90. adalah 33 orang perempuan dan 7

orang laki-laki

Gambar 91. Umur Responden Menjawab Setuju Variabel Tempat Penjualan X43.

Umur responden yang menjawab setuju pada Gambar 91. adalah 34 orang berumur 15-25

tahun, 5 orang berumur 25-30 tahun, dan 1 orang berumur 35-60 tahun.

Gambar 92. Pendidikan Responden Menjawab Setuju Variabel Tempat Penjualan X43.
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Pendidikan terakhir responden yang menjawab setuju pada Gambar 92. adalah 8 orang

SMA/ sederajat dan 32 orang perguruan tinggi

Gambar 93.Pekerjaan Responden Menjawab Setuju Variabel Tempat Penjualan X43.

Pekerjaan responden yang menjawab setuju pada Gambar 93. adalah 1 orang pegawai

swasta, 2 orang wiraswasta, 1 orang pelajar dan 36 orang mahasiswa,

Gambar 94.Penghasilan Responden Menjawab Setuju Variabel Tempat Penjualan X43.

Penghasilan responden yang menjawab setuju pada Gambar 94. adalah 6 orang <250.000,

14 orang 250.000-500.000, 9 orang 500.000-750.000, 5 orang 750.000-1.000.000, 6 orang >

1.000.000.
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Gambar 95. Jenis Kelamin Responden Menjawab Setuju Variabel Pelayanan X44.

Jenis kelamin yang menjawab setuju pada Gambar 95. adalah 25 orang perempuan dan 10

orang laki-laki.

Gambar 96.Umur Responden Yang Menjawab Setuju Dalam Variabel Pelayanan X44

Umur responden yang menjawab setuju pada Gambar 96. adalah 30 orang berumur 15-25

tahun, 2 orang berumur 25-30 tahun, 1 orang berumur 31-35 tahun , dan 2 orang berumur 35-60

tahun

Gambar 97.Pendidikan Responden Yang Menjawab Setuju Dalam Variabel Pelayanan X44
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Pendidikan terakhir responden yang menjawab setuju pada Gambar 97. adalah 6 orang

SMA/ sederajat dan 29 orang perguruan tinggi

Gambar 98.Pekerjaan Responden Yang Menjawab Setuju Dalam Variabel Pelayanan X44

Pekerjaan responden yang menjawab setuju pada Gambar 98. adalah 2 orang pegawai negeri,

3 orang wiraswasta, 1 orang pelajar dan 29 orang mahasiswa

Gambar 99.Penghasilan Responden Menjawab Setuju Dalam Variabel Pelayanan X44

Penghasilan responden yang menjawab setuju pada Gambar 99. adalah 7 orang <250.000, 9

orang 250.000-500.000, 5 orang 500.000-750.000, 6 orang 750.000-1.000.000, 8 orang >

1.000.000.
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4.1.4.5 Variabel Keputusan Pembelian (Y)

Tabel 5. Deskripsi Skor Jawaban Pertanyan Keputusan Pembelian  (Y)

No Tanggapan SS S N TS STS
Pertanyaan F % F % F % F % F %

1 Anda membeli susu
UHT karena ingin
mencoba

5 5 37 37 28 28 27 27 3 3

2 Anda membeli susu
UHT karena popularitas
merek susu UHT
tersebut.

5 5 41 41 25 25 29 29 - -

3 Anda membeli susu
UHT tersebut karena
memiliki banyak
manfaat untuk kesehatan,
terutama untuk
kesehatan tulang.

33 33 43 43 19 19 5 5 - -

4 Keputusan membeli
produk susu UHT
tersebut banyak
dipengaruhi oleh orang
lain

6 6 17 17 25 25 41 41 11 11

5 Anda akan mengulangi
membeli susu UHT
tersebut.

11 11 70 70 15 15 3 3 1 1

6 Setelah membeli susu
UHT tersebut anda
merasa puas.

20 20 57 57 18 18 4 4 1 1

Keterangan : SS ( Sangat Setuju ), S ( Setuju ), N ( Netral ), TS ( Tidak Setuju ) STS ( Sangat

Tidak Setuju )

Tanggapan 100 responden terhadap variabel Keputusan Pembelian Konsumen sebagian

besar responden menjawab setuju pada Tabel 5. Berdasarkan jawaban responden mengenai

keputusan pembelian  Konsumen, dengan pertanyaan Anda membeli susu UHT karena ingin

mencoba, maka sebagian besar didominasi oleh jawaban responden setuju sebesar 37 %,

kemudian disusul dengan pertanyaan Anda membeli susu UHT karena popularitas merek susu

UHT tersebut, maka didominasi dengan jawaban responden setuju sebesar 41%, Pertanyaan

Anda membeli susu UHT tersebut karena memiliki banyak manfaat untuk kesehatan , terutama

untuk kesehatan tulang, maka rata-rata responden memberikan jawaban setuju yakni sebesar

43%, Pertanyaan Keputusan membeli produk susu UHT tersebut banyak dipengaruhi oleh orang

lain sebagian besar responden menjawab  setuju dengan jumlah responden sebanyak 17%.

Sedangkan pertanyaan Anda akan mengulangi membeli susu UHT tersebut dan. Setelah membeli
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susu UHT tersebut anda merasa puas maka sebagian besar responden menjawab setuju dengan

jumlah masing-masing 70%, dan 57%. Dari beberapa indikator dalam variabel keputusan

pembelian ( Y) yang paling banyak adalah variabel Y15.

Gambar 100.Jenis Kelamin Menjawab Setuju Variabel Keinginan Mencoba  Y1

Jenis kelamin yang menjawab setuju pada Gambar 100. adalah 29 orang perempuan dan 8

orang laki-laki,dari Gambar diatas didapatkan perempuan yang paling banyak,hal ini dikarenkan

keinginan perempuan untuk mencoba sesuatu sangat tinggi.

Gambar 101.Umur Responden Menjawab Setuju Variabel Keinginan Mencoba  Y1

Umur responden yang menjawab setuju pada Gambar 101. adalah 27 orang berumur 15-25

tahun, 6 orang berumur 25-30 tahun, 2 orang berumur 31-35 tahun , dan 2 orang berumur 35-60

tahun.
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Gambar 102.Pendidikan Yang Menjawab Setuju Variabel Keinginan Mencoba  Y1

Pendidikan terakhir responden yang menjawab setuju pada Gambar 102. adalah 1 orang

SMP/sederajat,9 orang SMA/ sederajat dan 27 orang perguruan tinggi.

Gambar 103.Pekerjaan Responden Menjawab Setuju Variabel Keinginan Mencoba  Y1

Pekerjaan responden yang menjawab setuju pada 103. adalah 1 orang pegawai swasta, 5

orang pegawai negeri, 1 orang wiraswasta, 3 orang pelajar dan 27 orang mahasiswa.
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Gambar 104.Penghasilan Yang Menjawab Setuju Variabel Keinginan Mencoba  Y1

Penghasilan responden yang menjawab setuju pada Gambar 104. adalah 8 orang <250.000,

6 orang 250.000-500.000, 8 orang 500.000-750.000, 6 orang 750.000-1.000.000, 9 orang >

1.000.000.

Gambar 105.Jenis Kelamin Yang Menjawab Setuju Variabel Popularitas Merek Y2

Jenis kelamin yang menjawab setuju pada Gambar 105. adalah 32 orang perempuan dan 9

orang laki-laki, hal ini dikarenakan perempuan sangat mementingkan popularitas merek suatu

produk,apabila merek nya sudah terkenak maka maka merek tersebut sudah dipercayai oleh

konsumen.
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Gambar 106.Umur Responden Menjawab Setuju Dalam Variabel Popularitas Merek Y2

Umur responden yang menjawab setuju pada Gambar 106. adalah 34 orang berumur 15-25

tahun, 3 orang berumur 25-30 tahun, 2 orang berumur 31-35 tahun , dan 2 orang berumur 35-60

tahun.

Gambar 107.Pendidikan Responden Menjawab Setuju Variabel Popularitas Merek Y2

Pendidikan terakhir responden yang menjawab setuju pada Gambar 107. adalah 10 orang

SMA/ sederajat dan 31 orang perguruan tinggi.

Gambar 108.Pekerjaan Responden Menjawab Setuju Variabel Popularitas Merek Y2
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Pekerjaan responden yang menjawab setuju pada Gambar 108. adalah 1 orang pegawai

swasta, 4 orang pegawai negeri, 1 orang wiraswasta, 1 orang pelajar dan 34 orang mahasiswa.

Gambar 109.Penghasilan Responden Menjawab Setuju Variabel Popularitas Merek Y2

Penghasilan responden yang menjawab setuju pada 109. adalah 6 orang <250.000, 14

orang 250.000-500.000, 6 orang 500.000-750.000, 9 orang 750.000-1.000.000, 8 orang >

1.000.000.

Gambar 110.Jenis Kelamin Responden Menjawab Setuju Variabel Manfaat Susu Y3

Jenis kelamin yang setuju pada 110. adalah 29 orang perempuan dan 14 orang laki-laki,

karena perempuan lebih mengerti tentang manfaat susu bagi kesehatan tubuh.
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Gambar 111.Umur Responden Menjawab Setuju Dalam Variabel Manfaat Susu Y3

Umur responden yang menjawab setuju pada 111. adalah 35 orang berumur 15-25 tahun, 4

orang berumur 25-30 tahun, 2 orang berumur 31-35 tahun , dan 2 orang berumur 35-60

tahun,karena umur 15-25 tahun mengerti manfaat susu untuk pertumbuhan.

Gambar 112.Pendidikan Responden Menjawab Setuju Variabel Manfaat Susu Y3

Pendidikan terakhir responden yang menjawab setuju pada Gambar 112. adalah 7 orang

SMA/ sederajat dan 36 orang perguruan tinggi.

Gambar 113.Pekerjaan Responden Menjawab Setuju Dalam Variabel Manfaat Susu Y3
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Pekerjaan responden yang menjawab setuju pada Gambar 113. adalah 1 orang pegawai

swasta,3 orang pegawai negeri, 2 orang wiraswasta, dan 37 orang mahasiswa, karena mahasiswa

memahami manfaat susu yang memiliki kegunaan yang banyak bagi tubuh.

Gambar 114.Penghasilan Responden Menjawab Setuju Variabel Manfaat Susu Y3

Penghasilan responden yang menjawab setuju pada Gambar 114. adalah 7 orang <250.000,

13 orang 250.000-500.000, 5 orang 500.000-750.000, 9 orang 750.000-1.000.000, 9 orang >

1.000.000.

Gambar 115.Jenis Kelamin Responden Menjawab Setuju Dalam Variabel Pengaruh Y4
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Jenis kelamin yang menjawab setuju pada Gambar 115. adalah 15 orang perempuan dan 2

orang laki-laki.

Gambar 116.Umur Responden Menjawab Setuju Dalam Variabel Pengaruh Y4

Umur responden yang menjawab setuju pada Gambar 116. adalah 14 orang berumur 15-25

tahun, 2 orang berumur 25-30 tahun, dan 1 orang berumur 35-60 tahun.

Gambar 117.Pendidikan Responden Menjawab Setuju Variabel Pengaruh Y4

Pendidikan terakhir responden yang menjawab setuju pada Gambar 117. adalah 5 orang

SMA/ sederajat dan 12 orang perguruan tinggi,

.

Gambar 118.Pekerjaan Responden Menjawab Setuju Dalam Variabel Pengaruh Y4
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Pekerjaan responden yang menjawab setuju pada Gambar 118. adalah 1 orang pegawai

negeri, 1 orang wiraswasta, 1 orang pelajar dan 15 orang mahasiswa.

Gambar 119.Penghasilan Responden Menjawab Setuju Dalam Variabel Pengaruh Y4

Penghasilan responden yang menjawab setuju pada Gambar 119. adalah 3 orang <250.000,

5 orang 250.000-500.000, 3 orang 500.000-750.000, 3 orang 750.000-1.000.000, 3 orang >

1.000.000

Gambar 120.Jenis Kelamin Yang Menjawab Setuju Variabel Pengulangan Y5

Jenis kelamin yang menjawab setuju pada Gambar 120. adalah 50 orang perempuan dan 20

orang laki-laki.
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Gambar 121.Umur Responden Menjawab Setuju Dalam Variabel Pengulangan Y5

Umur responden yang menjawab setuju pada Gambar 121. adalah 59 orang berumur 15-25

tahun, 7 orang berumur 25-30 tahun, 2 orang berumur 31-35 tahun , dan 2 orang berumur 35-60

tahun.

Gambar 122.Pendidikan Responden Menjawab Setuju Dalam Variabel Pengulangan Y5

Pendidikan terakhir responden yang menjawab setuju pada Gambar 122. adalah 1 orang

SMP/sederajat, 9 orang SMA/ sederajat dan 60 orang perguruan tinggi.
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Gambar 123.Pekerjaan Responden Menjawab Setuju Dalam Variabel Pengulangan Y5

Pekerjaan responden yang menjawab setuju pada Gambar 123. adalah 4 orang pegawai

negeri, 4 orang wiraswasta, 2 orang pelajar,59 orang mahasiswa, 1 orang lainnya

Gambar 124.Penghasilan Responden Menjawab Setuju Variabel Pengulangan Y5

Penghasilan responden yang menjawab setuju pada Gambar 124. adalah 12 orang

<250.000, 20 orang 250.000-500.000, 13 orang 500.000-750.000, 11 orang 750.000-1.000.000,

14 orang > 1.000.000,

Gambar 125.Jenis Kelamin Responden Menjawab Setuju Dalam Variabel Kepuasan Y6
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Jenis kelamin yang menjawab setuju pada Gambar 125. adalah 44 orang perempuan dan 13

orang laki-laki

Gambar 126.Umur Responden Menjawab Setuju Dalam Variabel Pengulangan Y6

Umur responden yang menjawab setuju pada Gambar 126. adalah 47 orang berumur 15-25

tahun, 7 orang berumur 25-30 tahun, 1 orang berumur 31-35 tahun , dan 2 orang berumur 35-60

tahun,

Gambar 127.Pendidikan Responden Menjawab Setuju Dalam Variabel Pengulangan Y6

Pendidikan terakhir responden yang menjawab setuju pada Gambar 127. adalah 9 orang

SMA/ sederajat dan 48 orang perguruan tinggi

Gambar 128.Pekerja Responden Menjawab Setuju Dalam Variabel Pengulangan Y6
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Pekerjaan responden yang menjawab setuju pada Gambar 128. adalah 1 orang pegawai

swasta,3 orang pegawai negeri, 4 orang wiraswasta, 2 orang pelajar dan 47 orang mahasiswa.

Gambar 129.Penghasilan Responden Menjawab Setuju Dalam Variabel Pengulangan Y

Penghasilan responden yang menjawab setuju pada Gambar 129. adalah 10 orang

<250.000, 16 orang 250.000-500.000, 8 orang 500.000-750.000, 10 orang 750.000-1.000.000, 13

orang > 1.000.000.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

4.2.1.1 Hasil Pengujian Validitas

Uji validitas dilakukan pada setiap butir pernyataan yang ada pada kuesioner dan pada

setiap responden (objek) yang dipakai dalam penelitian, dilakukan dengan menghitung nilai

korelasi antara skor masing-masing pertanyaan dengan skor total, memakai rumus teknik

korelasi Product Moment Pearson dengan menggunakan komputer program SPSS. Hasil yang

diperoleh dari olahan data tersebut kemudian dilihat nilai p-value. Pernyataan dari responden

dinyatakan valid apabila nilai p-value < level of significant (α) 1%.

Berdasarkan hasil uji validitas dengan menggunakan SPSS 16.0 for windows diperoleh

hasil bahwa nilai koefisien korelasi antar skor item dengan skor totalnya dari tiap-tiap variabel

mempunyai taraf signifikansi kurang dari 1% sehingga dapat dikatakan bahwa semua item

pernyataan dalam penelitian ini adalah valid sehingga dengan demikian dapat digunakan sebagai

instrumen dalam mengukur variabel yang ditetapkan.

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

< 250.000 (
10 orang )

>250.000 –
500.000 ( 16

orang )

>500.000 -
750.000 ( 9

orang )

>750.000 –
1.000.000 (
11 orang )

>1.000.000 (
10 orang )



94

Menurut Sugiyono ( 2007 ) bahwa untuk menentukan valid atau tidaknya suatu instrumen

dilakukan dengan melihat besarnya koefisien korelasi ( r) dengan standar minimum sebesar 0,3

suatu instrumen dikatakan valid jika nilai koefisien ditemukan sama dengan atau lebih dari 0,3.

Dengan demikian semua item yang memiliki korelasi kurang dari 0,3 dapat disisihkan dan item-

item dimasukkan dalam alat tes adalah item-item yang memiliki nilai korelasi diatas 0,30 dengan

pengertian semakin tinggi korelasi itu mendekati angka 1,00 maka semakin baik pula konsistensi

validitasnya .

Tabel 6. Rekapitulasi hasil uji validitas

Parameter Item ke- Correlation Coefficient Kesimpulan
Harga X11 0,696 Valid

X12 0,680 Valid
X13 0,636 Valid
X14 0,683 Valid

Produk X21 0,612 Valid
X22 0,676 Valid
X23 0,552 Valid
X24 0,628 Valid
X25 0,651 Valid
X26 0,452 Valid

Promosi X31 0,730 Valid
X32 0,654 Valid
X33 0,809 Valid
X34 0,756 Valid

Lokasi X41 0,672 Valid
X42 0,859 Valid
X43 0,863 Valid
X44 0,572 Valid

Keputusan Pembelian Y1 0,541 Valid
Y2 0,609 Valid
Y3 0,542 Valid
Y4 0,665 Valid
Y5 0,532 Valid
Y6 0,507 Valid

Berdasarkan hasil pengujian validitas seperti yang tercantum pada tabel di atas diketahui

bahwa nilai koefisien korelasi masing-masing item berada di atas nilai r pada tabel product

moment yang telah ditentukan. Oleh karena itu seluruh item dalam variabel pada penelitian ini

adalah valid.



95

4.2.1.2 Hasil Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian yang disusun

dapat digunakan berulang kali terhadap obyek yang sama. Teknik pengujian yang digunakan

untuk uji reliabilitas adalah Alpha Cronbach dengan kriteria penentuan suatu instrumen

dikatakan handal (reliabel) apakah dimiliki koefisien kehandalan reliabilitas sebesar 0,6 atau

lebih. Penyelesaian pengujian reliabilitas menggunakan program SPSS 16.0 for windows. Hasil

pengujian reliabilitas terhadap semua variabel dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

Parameter Item Nilai Alpha-
Cronbach

Kesimpulan

Harga X1 0,695 Reliabel

Produk X2 0,636 Reliabel
Promosi X3 0,721 Reliabel
Lokasi X4 0,730 Reliabel
Keputusan Pembelian Y 0,676 Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap semua item dalam penelitian ini

menunjukkan bahwa semua item tersebut mempunyai nilai Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6

sehingga dikatakan reliabel. Dengan demikian dapat digunakan sebagai instrumen dalam

mengukur variabel yang diterapkan dalam penelitian ini.

4.2.2 Analisis Faktor

4.2.2.1. Uji Kelayakan Data untuk Analisis Faktor

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah seperangkat variabel yang diamati dalam

penentuan perilaku pembelian produk susu UHT di Swalayan Persada memiliki hubungan

keterkaitan, apabila dalam pengujian ini terdapat salah satu item varibel yang memiliki nilai

tidak memenuhi syarat maka harus dikeluarkan dalam analisis ini. Berikut ini adalah hasil uju

kelayakan variabel yang menentukan keputusan pembelian produk susu UHT di Swalayan

Persada.
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4.2.2.2 Nilai Keiser-Meyer-Olkin (KMO)

Tabel 8. Perhitungan KMO dan Bartlett’s Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .743

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 582.754

Df .153

Sig. .000

Berdasarkan Tabel 8 di atas diketahu nilai KMO sebesar 0,743. Hasil ini menyatakan bahwa

pengujian KMO pada uji kelayakan analisis faktor merupakan pilihan yang tepat dan memenuhi

syarat untuk dilanjutkan untuk melakukan analisis faktor karena nilai KMO diatas 0,5. Suliyanto

(2005) menyatakan bahwa nilai KMO yang kecil menunjukkan bahwa analisis faktor bukan

pilihan yang tepat, untuk melakukan analisis faktor maka nilai KMO harus > 0,5.

4.2.2.3 Uji Bartlett

Uji ini dilakukan untuk melihat keindependenan dari variabel yang ada. Hasil perhitungan

yang terdapat pada Tabel 8. menunjukkan nilai uji Bartlett sebesar 582,754 dengan nilai

signifikasi 0,000. Hasi perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa hubungan variabel yang

mempengaruhi keputusan pembelian produk susu UHT di Swalayan Persada dalam penelitian ini

memiliki hubungan yang sangat signifikan. Hal ini sesuai pendapat Suliyanto (2005) yang

menyatakan baha angka signifikan <0,05 maka variabel yang diteliti dalam penelitian dapat

dianalisis lebih lanjut.

4.2.2.4 Measure of Sampling Adequacy (MSA)

Nilai MSA digunakan untuk menguji dua hubungan antara seluruh variabel yang terlibat

dalam analisis faktor untuk melihat kelayakan untuk analisis lebih lanjut. Hasil uji yang terdapat

pada Tabel 9 menunjukkan bahwa seluruh item variabel memiliki nilai lebih dari 0,5 sehingga

item tersebut dapat memenuhi syarat kelayakan untuk dilakukan uji selanjutnya.

Suliyanto (2005) melaporkan bahwa untuk dilakukan analisis faktor maka nilai MSA

dianggap cukup apabila nilainya > 0,5. Apabila ada item dalam variabel yang tidak memiliki

nilai > 0,5 maka item variabel tersebut harus dikeluarkan dari analisis faktor secara bertahap

satu persatu.
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Tabel 9 . Nilai Measure of Sampling Adequacy (MSA)

Variabel Nilai MSA
X11 ( Perbandingan Harga ) 0,849
X12 ( Perubahan Harga ) 0,677
X13 ( Persepsi Harga ) 0,708
X14 ( Harga Produk Saingan ) 0,753
X21 ( Merek ) 0,852
X22 ( Volume Kemasan ) 0,704
X23 ( Kualitas Produk ) 0,581
X24 ( Variasi Rasa ) 0,790
X25 ( Penampilan Kemasan ) 0,608
X26 ( Komposisi Gizi ) 0,552
X31 ( Daya Tarik Iklan ) 0,773
X32 ( Adanya Produk Saingan ) 0,731
X33 ( Frekuensi Iklan ) 0,851
X34 ( Sponsor ) 0,794
X41 ( Kenyamanan Tempat ) 0,775
X42 ( Jarak ) 0,691
X43 ( Tempat Penjualan ) 0,744
X44 ( Pelayanan Pendukung ) 0,776

4.2.3.5 Ekstraksi Faktor

Eigen value merupakan nilai yang menunjukkan kepentingan relatif masing-masing faktor

dalam menghitung variasi ke 18 variabel awal yang dianalisis. Syarat eigen value  >1 apabila

kurang dari 1 maka tidak digunakan dalam menghitung angka jumlah faktor yang terbentuk.

Angka eigen value lebih besar dari 1 ada 4 sehingga faktor baru yang terbentuk ada enam faktor

seperti perhitungan yang terdapat pada Lampiran 3 dan disajikan pada Tabel 10 . Ekstraksi

faktor yang diperoleh sebanyak 6 faktor. Faktor pertama memiliki persentase varians sebesar

28,101 yang berarti terbentuknya faktor pertama dapat menjelaskan sebesar 28,101% dari 18

item. Faktor kedua memiliki persentase varians sebesar 9,360 yang berarti terbentuknya faktor

kedua dapat menjelaskan sebesar 37,461% dari 18 item yang digunakan. Faktor ketiga memiliki

persentase varians sebesar 8,570 yang berarti terbentuknya faktor ketiga dapat menjelaskan 18

item yang diamati sebesar 46,031%. Faktor keempat memiliki persentase varians sebesar 7.945

yang berarti terbentuknya faktor keempat dapat menjelaskan sebesar 53.976% dari 18 item yang

digunakan. Faktor kelima memiliki persentase varians sebesar 7,008 yang berarti terbentuknya

faktor kelima dapat menjelaskan 18 item yang diamati sebesar 60,983%. Sedangkan faktor

keenam memiliki persentase varians sebesar 5,631 yang berarti terbentuknya faktor keempat

dapat menjelaskan 18 item sebesar 66,614%.



98

Tabel 10.Hasil Ekstraksi Faktor

Faktor Eigen value Persentase Varian Persentase Kumulatif

1 5.058 28.101 28.101
2 1.685 9.360 37.461
3 1.543 8.570 46.031
4 1.430 7.945 53.976
5 1.261 7.008 60.983
6 1.014 5.631 66.614

Data tabel 10 diatas menunjukan dari 18 item dapat diektraksi menjadi 6 variabel  yang

mewakili 18 item. Nilai eigen value dari ke lima faktor tersebut > 1 sehingga ke lima faktor

tersebut bisa dianalisis lebih lanjut. Suliyanto (2005) menyatakan dalam penetuan jumlah faktor

yang terbentuk dapat didasarkan pada nilai eigen value > 1, apabila nilai eigen value kurang dari

1 maka tidak dimasukkan dalam analisis. Selain eigen value yang perlu diperhatikan juga yaitu

nilai persentase kumulatif dari persentase varian, besar nilai persentase kumulatif varian harus >

60%.

4.2.2.6 Rotasi Faktor

Hasil ekstraksi faktor pada matrik faktor menunjukkan hubungan antar faktor dan variabel,

namun dalam faktor-faktor tersebut masih saling berkorelasi sehingga sulit untuk

diinterpertasikan, melalui rotasi faktor matrik maka item-item tersebut ditranformasikan ke

dalam bentuk matrik yang lebih sederhana sehingga mudah untuk diinterpretaskan. Interpretasi

faktor dilakukan dengan mengelompokkan item dengan faktor loading minimal 0,4.  Item

dengan nilai loading faktor kurang dari 0,4 maka item tersebut dikeluarkan karena tidak

mewakili faktor yang telah terbentuk.
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Tabel 11. Hasil Rotasi Faktor Varians dan Loading Faktor

Variabel Loading Faktor
1 2 3 4 5 6

Frekuensi Iklan
X13 ( Persepsi Harga ) 0,572
X24 ( Variasi rasa ) 0,493
X31 ( Daya Tari Iklan ) 0,602
X33 ( Frekuensi Iklan ) 0,702
X34 ( Sponsor ) 0,644
X44 ( Pelayanan Pendukung ) 0,610
Harga Jual
X11 ( Perbandingan Harga ) 0,602
X12 ( Perubahan Harga ) 0,969
X21 ( Merek ) 0,592
X22 ( Volume Kemasan ) 0,610
Lokasi
X41 ( Kenyamanan Tempat ) 0,582
X42 ( Jarak ) 0,888
X43 ( Tempat Penjualan ) 0,837
Komposisi Gizi
X23 ( Kualitas Produk ) 0,779
X26 ( Komposisi Gizi ) 0,811
Harga Produk Saingan
X14 ( Harga Produk Saingan ) 0,799
X32 ( Adanya Produk Saingan ) 0,723
Rasa
X25 ( Variasi Rasa ) 0,864

5,058 1,685 1,543 1,430 1,261 1,014

Hasil ekstraksi terhadap item penelitian pada Tabel 11. dapat dilihat semua item variabel

memiliki nilai > 0,4 sehingga dapat diketahui bahwa 18 item tersebut merupakan variabel yang

dipertimbangkan konsumen dalam membeli produk produk susu UHT di Swalayan Persada.

Berdasarkan analisis faktor dapat diketahui bahwa dari 18 variabel yang mewakili

keputusan pembelian susu UHT di Swalayan Persada dapat disingkat menjadi 6 faktor yang

dapat mewakili yaitu  “faktor frekuensi iklan” yang tersusun atas variabel  X13 (harga

menunjukkan kualits); X24 ( penampilan kemasan); X31 (menariknya iklan); X33 (frekuensi

iklan); X34 (mensposori suatu kegiatan) dan X44 (keramahan dan pengetahuan penjual). Faktor

“harga jual” yang tersusun atas variabel X11 (perbandingan harga); X12 (kenaikan harga jual); X21

(merek) dan X22 (ukuran).  Faktor “lokasi” yang terususun atas variabel X41 (kenyamanan dan

kemudahan), X42 (jarak) dan X43 (lokasi). Faktor “komposisi gizi” yang tersusun atas variabel

X23 (kualitas) dan X26 (komposisi gizi). Faktor “harga produk pesaing” yang tersusun atas X14
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(kenaikan harga produk pesaing) dan X32 (frekuensi iklan) dan terakhir faktor “rasa” yang

tersusun dari satu variabel yaitu X25 (variasi rasa produk)

4.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Langkah awal yang ditempuh adalah mencari model persamaan regresi berganda dari

kasus yang diteliti. Dalam hal ini adalah keputusan pembelian sebagai variabel terikat/dependen

yang disimbolkan dengan Y terhadap variabel bebas/independen yang terdiri dari promosi,

lokasi, kualitas produk dan harga. Analisis dilakukan dengan bantuan software SPSS seri 16.

Setelah mendapatkan model persamaan regresi sederhana kemudian dilakukan interpretasi

terhadap model tersebut yang dilanjutkan dengan pengujian statistik yaitu terdiri dari Uji F, Uji

T, dan Koefisien Determinasi (R2).

Tabel 12. Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Berganda

Model
Unstandardize
d Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig.

(Constant) 2.691 2.915 .004
X12 ( Perubahan Harga ) .589 .136 2.879 .000
X14 ( Harga Produk Saingan ) .746 .177 2.286 .025
X25 ( Rasa ) 1.608 .373 5.113 .000
X26 ( Komposisi Gizi ) .867 .201 2.946 .004
X33 ( Frekuensi Iklan ) .653 .149 2.049 .043
X42 ( Jarak ) .552 .141 2.898 .000
R = 0,815 F hitung = 30,639
R Square (R2)= 0,664

F tabel = 3,95
N= 100
Siginifikan = 0,05 (5%) T tabel = 1,984

Berdasarkan tabel yang diperoleh dari hasil pengolahan dan komputerisasi dengan

menggunakan program SPSS versi 16 maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai

berikut :

Y = 2,691 + 0,589X12 + 0,746X14 + 1,608X25 + 0,867X26 + 0,653X33 + 0,552X42

Dimana :

Y = Keputusan pembelian

a = konstanta

X12 = harga produk
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X14 = harga produk saingan

X25 = rasa produk

X26 = komposisi gizi

X33 = frekuensi iklan

X42 = jarak

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

 2,691 = menunjukkan jika variabel independen yang terdiri dari faktor harga jual, harga

produk saingan, rasa, susunan gizi, frekuensi iklan dan jarak konstan atau X = 0, maka

keputusan pembelian konsumen susu UHT di Swalayan Persada sebesar 2,691.

 0,589X12 = besarnya koefisien faktor harga jual produk dan bertanda positif, yang

berarti setiap peningkatan faktor harga jual produk sebesar 1%, maka keputusan

pembelian konsumen susu UHT di Swalayan Persada meningkat 0,589 dengan asumsi

variabel lainnya  konstan.

 0,746X14 = besarnya koefisien faktor harga produk saingan dan bertanda positif, yang

berarti setiap peningkatan faktor harga produk saingan sebesar 1%, maka keputusan

pembelian konsumen susu UHT di Swalayan Persada meningkat 0,746 dengan asumsi

variabel lainnya konstan.

 1,608X25 = besarnya koefisien faktor rasa produk dan bertanda positif, yang berarti setiap

peningkatan variabel faktor rasa produk sebesar 1%, maka keputusan pembelian

konsumen susu UHT di Swalayan Persada meningkat 1,608 dengan asumsi variabel

lainnya konstan.

 0,867X26 = besarnya koefisien variabel faktor susunan gizi susu UHT dan bertanda

positif, yang berarti setiap peningkatan variabel faktor susunan gizi susu UHT sebesar

1%, maka keputusan pembelian konsumen susu UHT di Swalayan Persada meningkat

0,867 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

 0,653X33 = besarnya koefisien variabel faktor frekuensi iklan dan bertanda positif, yang

berarti setiap peningkatan variabel faktor frekuensi iklan sebesar 1%, maka keputusan

pembelian konsumen susu UHT di Swalayan Persada meningkat 0,653 dengan asumsi

variabel lainnya konstan

 0,552X42 = besarnya koefisien variabel faktor jarak dan bertanda positif, yang berarti

setiap peningkatan variabel faktor jarak sebesar 1%, maka keputusan pembelian

konsumen susu UHT di Swalayan Persada meningkat 0,552 dengan asumsi variabel

lainnya konstan
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Hasil regresi berganda di atas menunjukkan bahwa variabel bebas yakni faktor harga jual,

harga produk saingan, rasa, susunan gizi, frekuensi iklan dan jarak berpengaruh positif terhadap

variabel terikat yakni keputusan pembelian. Di mana setiap kenaikan yang terjadi pada variabel

bebas akan diikuti pula oleh kenaikan variabel terikat. Selain itu dari hasil tersebut dapat dilihat

bahwa variabel bebas yang dominan yang menentukan keputusan pembelian dalam membeli

produk susu UHT di Swalayan Persada adalah faktor rasa produk susu UHT sebesar 1,608, dan

dapat dilihat juga bahwa hasil dari nilai sig X12 ( harga produk ), X14 ( harga produk saingan ),

X25 ( rasa produk ), X26 ( komposisi gizi ), X33 ( frekuensi iklan, X42 ( Jarak )  <  0,05 oleh karena

itu indikator X12, X14, X25, X26, X33, X42 dapat dikatakan indikator tersebut berpengaruh nyata

terhadap keputusan pembelian, dikarenakan harga menjadi pertimbangan seseorang dalam

membeli susu UHT apabila ada produk lain yang menjual susu UHT denga harga yang lebih

mahal tetapi dengan kualitas yang baik maka konsumen akan mempertimbangkan untuk beralih

ke produk tersebut, sedangkan untuk rasa sangat mempengaruhi konsumen dalam membeli

karena rasa yang enak dan variasi rasa yang banyak yang disukai oleh konsumen, komposisi gizi

yang lengkap yang dibutuhkan oleh tubuh juga akan sangat diperhatikan oleh konsumen,

ketertarikan seseorang untuk membeli suatu produk juga dipengaruhi oleh frekuensi iklan yang

sering dan menarik yang di sajikan oleh perusahaan serta jarak tempat penjualan yang dekat dari

rumah juga menjadi salah satu pertimbangan dalam membeli susu UHT.

Hasil pengolahan data komputerisasi dengan menggunakan program SPSS versi 16 dapat

dilihat nilai R = 0,815, artinya hubungan positif dan kuat antara variabel faktor harga jual, harga

produk saingan, rasa, susunan gizi, frekuensi iklan dan jarak  dengan keputusan pembelian

konsumen susu UHT di Swalayan Persada. Dari hasil tersebut diperoleh nilai koefisien

determinasi (R2) = 0,664. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 66,4% keputusan pembelian

konsumen produk susu UHT di Swalayan Persada dapat dijelaskan oleh variabel (faktor harga

jual, harga produk saingan, rasa, susunan gizi, frekuensi iklan dan jarak), sedangkan sisanya

(33,4%) dijelaskan faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

4.3 Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Membeli Produk Susu

UHT.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan faktor harga jual, harga

produk saingan, rasa, susunan gizi, frekuensi iklan dan jarak mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap keputusan pembelian produk susu UHT. Secara parsial harga jual, harga

produk saingan, rasa, susunan gizi, frekuensi iklan dan jarak berpengaruh secara signifikan
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terhadap keputusan pembelian produk susu UHT. Setiap peningkatan pengaruh harga jual, harga

produk saingan, rasa, susunan gizi, frekuensi iklan dan jarak akan diikuti dengan peningkatan

pembelian produk susu UHT oleh konsumen. Berikut ini akan dibahas pengaruh dari masing-

masing faktor tersebut terhadap keputusan pembelian produk susu UHT.

4.3.1 Produk

Produk diartikan sebagai segala sesuatu yang ditawarkan produsen untuk diperhatikan,

diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang meliputi mutu/kualitas, pilihan yang ada

(options), merek (brand names), pengemasan (packaging), macam (product items), ukuran

(sizes), jenis product lines), dan jaminan. Produk disini yang dimaksud adalah susu UHT yang

diproduksi oleh produsun susu di Indonesia. Produk mempunyai faktor-faktor yang disebut

bauran produk, antara lain merk dan kemasan serta atribut lain baik yang merupakan symbol atau

kelebihan produk tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh

pada variable produk adalah susunan gizi dan rasa dari susu UHT. Hal ini dapat dipahami karena

sebagian besar responden adalah mahasiswa yang mengerti tentang arti kesehatan. Dalam

pembelian susu UHT, konsumen mempertimbangkan faktor produk dari aspek berikut ini :

1. Kandungan Gizi yang Dimiliki Susu UHT

Dari hasil uji analisis yang telah dilakukan selain air susu sebagai bahan makanan sangat

penting artinya bagi manusia dan ternak, air susu juga merupakan media dari penyebaran

penyakit zoonosis, yaitu penyakit primer manusia dan penyakit primer hewan yang

penyebarannya dapat secara timbal balik. Oleh karena itu, pemeriksaan kualitas air susu

sebelum dimanfaatkan atau sebelum pengolahan sangat perlu untuk kesehatan konsumen.

Hal ini merupakan salah satu indikasi yang dapat mempengaruhi terjadinya keputusan

pembelian pada konsumen.

2. Kualitas

Konsumen percaya bahwa beberapa merek mempunyai persepsi kualitas yang tinggi atau

rendah. Sebagai contoh dimensi terkait dengan susu UHT adalah kualitas gizi, kualitas

protein, kualitas vitamin, harga yang terjangkau. Untuk mengetahui dimensi-dimensi

tersebut biasanya dilakukan riset dan pelanggan akan ditanya mengapa dimensi suatu

merek mempunyai kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan merek lainnya. Hal ini

perlu dipertahankan kualitasnya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap susu

UHT

3. Merek
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Suatu produk dapat dibedakan dari produk lainnya dari segi merek (brand). Merek

tersebut dapat dipakai sebagai alat untuk menciptakan pandangan tertentu dari para

pembeli, baik melalui periklanan maupun melalui kegiatan promosi yang lain. Peranan

merek tidak hanya sekedar pembeda suatu produk, namun tidak mustahil pada kondisi

tertentu akan berwujud aset yang bernilai ekonomis. Merek merupakan janji penjual untuk

secara konsisten memberikan tampilan , manfaat dan jasa tertentu pada pembeli.

4. Rasa

Rasa (taste) dari susu sapi perah adalah salah satu unsur atau atribut dari cita rasa yang

meliputi penampakan, bau, rasa, tekstur, dan suhu. Susu UHT banyak memberikan varians

rasa yang beragam diantaranya strawberry, coklat, dan lain-lain. Dalam penelitian ini

didapatkan hasil bahwa sebagian besar responden merasakan rasa susu yang telah sesuai

dengan yang diinginkan.

5. Pengemasan

Pengemasan susu sapi perah harus memiliki berbagai fungsi dan menarik perhatian

konsumen. Pengemasan harus melindungi terhadap pencemaran dan kerusakan,

memberikan visitabilitas produk, dan informasi tampilan label. Pengemasan juga melayani

fungsi penjualan dan harus menarik bagi konsumen. Dalam penelitian ini didapatkan hasil

bahwa sebagian besar responden merasa puas dengan pengemasan susu yang menarik.

4.3.2 Harga

Harga merupakan nilai suatu barang yang dinyatakan dengan satuan uang dimana harga,

nilai, dan utility merupakan konsep yang saling berhubungan. Unsur harga yang diteliti dalam

penelitian ini adalah keterjangkauan harga, harga bila dibandingkan dengan produk lain serta

kesesuaian harga dengan kualitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa responden memilih susu

UHT karena menganggap harganya cukup terjangkau dan harga produk pesaing. Saat ini yang

dicari oleh konsumen adalah dengan pembelian harga yang terjangkau. Hal tersebut dapat

mempengaruhi minat dan daya beli konsumen.

Harga yang murah dan terjangkau dengan kualitas baik menyebabkan mempengaruhi

keputusan dalam membeli suatu produk. Harga dilihat dari sudut pandang konsumen, seringkali

digunakan sebagai indikator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang

dirasakan atas suatu barang atau jasa. Harga dapat dilihat dari kesesuaian antara suatu

pengorbanan dari konsumen terhadap nilai yang diterimanya setelah melakukan pembelian, dan

dari situlah konsumen akan mempersepsi dari produk atau jasa tersebut.
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4.3.3 Promosi

Promosi merupakan salah satu variabel di dalam marketing mix yang penting dilaksanakan

oleh perusahaan dalam pemasaran produk atau jasanya. Promosi adalah arus informasi atau

persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan

yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa responden

memilih susu UHT karena frekuensi promosi periklanan produk susu UHT.

Periklanan merupakan bentuk penyajian dan promosi mengenai gagasan, barang atau jasa

oleh sponsor yang teridentifikasi. Promosi penjualan merupakan unsur kunci dalam suatu

pemasaran. Promosi penjualan sebagai kumpulan alat-alat insentif yang beragam, sebagian besar

berjangka pendek, dirancang untuk mendorong pembelian suatu produk atau jasa tertentu lebih

cepat atau lebih besar oleh konsumen atau pedagang. Promosi penjualan mencakup alat untuk

promosi konsumen (sampel kupon, potongan harga, garansi, premi), promosi perdagangan

(potongan harga, tunjangan iklan dan barang gratis), promosi bisnis dan wiraniaga (pameran,

konversi perdagangan). Hubungan masyarakat dan publisitas merupakan berbagai program untuk

mempromosikan dan atau melindungi citra perusahaan atau masing-masing produknya.

4.3.4 Lokasi

Faktor lokasi berpengaruh terhadap keputusan yang diambil konsumen untuk membeli

suatu produk. Lokasi yang mudah dijangkau oleh konsumen dan dekat dengan pusat keramaian

merupakan lokasi yang tepat untuk suatu usaha, termasuk toko atau swalayan. Sebelum

seseorang/ sekelompok orang  memutuskan untuk membeli suatu produk, mereka juga akan

mempertimbangkan lokasi tempat pembelian tersebut. Sebagian besar orang lebih memilih lokasi

yang dekat dari rumah/kantor mereka. Hal ini berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan untuk

mendapatkan produk dan jasa tersebut. Konsumen akan semakin puas apabila lokasi terjangkau,

nyaman dan efisien dalam mendapatkan produk yang diinginkannya.

4.3.5 Implikasi Penelitian

Permintaan terhadap pangan ternyata tidak hanya karena kebutuhan untuk bertahan hidup,

tetapi juga karena faktor keinginan yang terkait dengan kualitas hidup. Semakin tingginya status

sosial dan pendidikan masyarakat serta semakin baiknya penyebaran informasi yang benar

mengenai pangan, maka tuntutan akan kualitas pangan yang tinggi dan bergizi akan semakin



106

besar, salah satu jenis pangan yang sangat baik untuk dikonsumsi dan bermanfaat bagi kesehatan

tubuh adalah susu.

Manfaat susu sebagai salah satu jenis pangan yang sehat tidak diragukan, hampir semua zat

gizi yang terkandung didalam susu bermutu tinggi. Protein dan lemak susu memiliki

ketercernaan yang tinggi, kandungan vitamin dan mineralnya juga relatif lengkap sehingga susu

memiliki peranan signifikan dalam meningkatkan kualitas gizi, melalui pemenuhan kebutuhan

protein dan mineral serta berbagai vitamin penting yang terkandung didalamnya. Kemajuan

tingkat pendidikan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya susu bagi kesehatan

membuat produk ini dikonsumsi dalam berbagai bentuk olahannya seperti susu bubuk, susu

kental manis, susu UHT dan lain-lain.

Tubuh manusia membutuhkan kandungan gizi yang cukup setiap harinya untuk

memperoleh kesehatan. Salah satu kandungan gizi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh adalah

protein. Protein berfungsi untuk membentuk jaringan dalam tubuh. Salah satu sumber protein

adalah air susu. Air susu merupakan bahan makanan yang istimewa bagi manusia karena

kelezatan dan komposisinya yang ideal selain air susu mengandung semua zat yang dibutuhkan

oleh tubuh, semua zat makanan yang terkandung didalam air susu dapat diserap oleh darah dan

dimanfaatkan oleh tubuh. Sebagai bahan makanan atau minuman air susu UHT mempunyai nilai

gizi yang tinggi, karena mengandung unsur-unsur kimia yang dibutuhkan oleh tubuh. Susu

disebut juga darah putih bagi tubuh karena mengandung banyak vitamin dan berbagai macam

asam amino yang baik bagi kesehatan tubuh. Dalam segelas susu terdapat antara lain: potassium,

zat besi, tyrosine, kalsium, magnesium, yodium, seng, dan vitamin B2

Segi produk dapat dilihat dari kandungan gizi yang dimiliki oleh susu, seperti penjelasan

diatas terdapat berbagai macam manfaat dalam segelas susu yang kita konsumsi. Hal lain yang

dapat dilihat dari segi produk adalah kualitas yaitu konsumen akan memilih susu UHT dengan

kualitas yang tinggi dibanding dengan merek yang lain. Merek juga dapat dilihat susu UHT dari

segi produk, hal ini disebabkan karena merek adalah alat untuk menciptakan pandangan tertentu

dari para pembeli dan merupakan identitas dari suatu produk. Rasa yang beragam dan

pengemasan produk susu UHT yang menarik sangat mempengaruhi perhatian konsumen dalam

mengambil keputusan pembelian.

Segi harga juga tak luput memberi peran penting dalam pengambilan keputusan pembelian,

penentuan harga didasari atas besarnya biaya produksi, distribusi, dan kondisi. pesaing.

Sedangkan dari segi promosi dapat dilakukan melalui berbagai media, misalnya: cetak dan

elektronik. Dengan melakukan promosi yang baik, produk susu UHT dapat dijumpai dan dapat

dikenal oleh masyarakat luas. Konsumen yang termotivasi tentang suatu produk telah siap untuk
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melakukan pembelian. Namun, bagaimana seseorang bertindak dipengaruhi oleh persepsinya

mengenai situasi tertentu. Persepsi kinerja produk dan kemampuan konsumen untuk melakukan

penilaian sangat tergantung pada atribut-atribut intrinsik yang menjadi perhatian konsumen. Segi

produk dapat dilihat dari kandungan gizi yang dimiliki susu UHT tersebut, kualitas gizi yang

baik, memiliki varians rasa yang banyak, pengemasan yang menarik dan bagus, serta merek yang

tersebar luas di pasaran. Segi harga dapat dilihat dari pemberian harga yang terjangkau dan

pemberian diskon pada acara tertentu. Segi promosi dilihat dari iklan yang muncul di media

cetak dan elektronik, personal selling melalui SPG dan wiraniaga, serta pemberian tester susu

UHT pada waktu tertentu. Segi lokasi bagaimana konsumen dapat dengan mudah mendapatkan

produk tersebut.

Semakin ketatnya persaingan bisnis yang ada, terutama persaingan yang berasal dari

perusahaan sejenis, membuat perusahaan semakin dituntut agar bergerak lebih cepat dalam hal

menarik konsumen. Sehingga perusahaan yang menerapkan konsep pemasaran perlu mencermati

perilaku konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembeliannya dalam usaha-

usaha pemasaran sebuah produk yang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan dalam konsep, salah

satu cara untuk mencapai tujuan perusahaan adalah dengan mengetahui apa kebutuhan dan

keinginan konsumen atau pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara

lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. Pengambilan keputusan pembeli dipengaruhi

kemampuan perusahaan menarik pembeli, dan selain itu juga dipengaruhi faktor-faktor diluar

perusahaan.Menurut Kotler (2000) kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang

yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja atau hasil

suatu produk dan harapan-harapannya. Setelah mengkonsumsi suatu produk atau jasa, konsumen

akan memiliki perasaan puas atau tidak puas terhadap produk atau jasa yang dikonsumsinya.

Kepuasan akan mendorong konsumen untuk membeli dan mengkonsumsi ulang produk tersebut

Sebaliknya perasaan tidak puas akan menyebabkan konsumen kecewa dan menghentikan

pembelian kembali dan konsumsi produk tersebut.

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis

4.4.1 Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Pengujian F dilakukan untuk hipotesis sebagai berikut :

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari faktor harga, produk, promosi dan  lokasi secara

bersama-sama (simultan) terhadap proses Keputusan Pembelian
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H1 : Ada pengaruh yang signifikan dari faktor harga, produk, promosi dan  lokasi secara

bersama-sama (simultan) terhadap proses Keputusan Pembelian

Hasil pengujian yang diperoleh disajikan pada Tabel 12. Berdasarkan pengujian statistik

dengan metode uji F, di mana tingkat signifikan yang diperoleh lebih kecil yakni sebesar 0,000

dari standar signifikan yakni 5 % atau 0,05 dan perbandingan antara F hitung dan F tabel, di

mana F hitung sebesar 30,693 lebih besar dari F tabel yakni 3,95, maka dapat disimpulkan

bahwa H1 diterima atau variabel X (harga jual, harga produk saingan, rasa, susunan gizi,

frekuensi iklan dan jarak) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian

konsumen susu UHT di Swalayan Persada.

Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori dan hasil statistik penelitian berdasarkan

uji F maka  faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian susu UHT di Swalayan Persada

yang terdiri dari harga jual, harga produk saingan, rasa, susunan gizi, frekuensi iklan dan jarak

secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan

pembelian. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis H1 dapat diterima dan H0 ditolak.

4.4.2 Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Pengujian F dilakukan untuk hipotesis sebagai berikut :

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara faktor harga, produk, promosi dan

lokasi terhadap proses Keputusan Pembelian

H1 : Ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara faktor harga, produk, promosi dan

lokasi terhadap proses Keputusan Pembelian

Untuk mengetahui signifikassi pengaruh dari masing-masing variabel independent, maka

berdasarkan Tabel 12, dapat diketahui bahwa :

1. X12 (harga jual produk) T hitung = 2,879, dimana 2,879 > 1,984, maka variabel harga jual

produk berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel keputusan pembelian

konsumen.

2. X14 (harga produk saingan) T hitung = 2,288 dimana 2,288  > 1,984, maka variabel harga

produk saingan berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel keputusan

pembelian konsumen.

3. X25 (rasa produk) T hitung = 5,113 dimana 5,113 > 1,984, maka variabel rasa produk

berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel keputusan pembelian konsumen.
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4. X26 (susunan gizi produk) T hitung = 2,946 dimana 2,946 > 1,984, maka variabel susunan

gizi produk berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel keputusan pembelian

konsumen

5. X33 (frekuensi iklan) T hitung = 2,049 dimana 2,049 > 1,984, maka variabel frekuensi

iklan berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel keputusan pembelian

konsumen

6. X42 (jarak ) T hitung = 2,898 dimana 2,898 > 1,984, maka variabel jarak berpengaruh

signifikan dan positif terhadap variabel keputusan pembelian konsumen

Berdasarkan data di atas, variabel harga jual, harga produk saingan, rasa, susunan gizi,

frekuensi iklan dan jarak secara parsial berpengaruh terhadap susu UHT di Swalayan Persada.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis H1 dapat diterima dan H0 ditolak.


