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CONSUMER BEHAVIOUR OF PURCHASE IS 

DECISION FRESH DAIRY MILK STORY 

(Case Study Milk Story Semeru street No. 70 Malang) 
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1)
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2)

 and Bambang Ali 

Nugroho
3) 

 

ABSTRACT 

 

The data collection of the research conducted on 

February 20 to March 20 2013 The story of dairy milk stores 

located in street Semeru 70 Malang. The purpose of this study 

was to identify consumer behavior in purchasing decisions of 

fresh dairy products in the dairy story, particularly among 

young people or teenagers who became the attractiveness of 

milk consumption, and to determine the factors that most 

influence the purchase decision of fresh dairy products in the 

Milk story. The material of this study was the visitors who 

took the story of milk 100 respondents. This research method 

is a survey method is to interview respondents and distributing 

questionnaires. Respondents who visited most of the milk 

story of women 55 % and men 45 %, dominated by students / 

student aged 20-24 years and had a median income of Rp. 

500,000 to 1,000,000. Significant regression results to explain 

that of 15 variables that influence purchasing decisions for 

fresh dairy products in the dairy story only 4 variables were 

highly influential, namely affordability, waiters dressed and 

polite the location is easily accessible transport and facilities 

free wifi. 
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RINGKASAN 

 

Pengumpulan data penelitian ini dilaksanakan mulai 

20 Februari sampai dengan 20 Maret 2013 di kedai susu milk 

story yang berlokasi di Jln. Semeru No.70 Kota Malang. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi 

perilaku konsumen dalam keputusan pembelian produk olahan 

susu segar di milk story, khususnya di kalangan anak muda 

atau remaja yang menjadi daya tarik terhadap konsumsi susu, 

serta untuk mengetahui faktor yang paling mempengaruhi 

dalam keputusan pembelian produk olahan susu segar di milk 

story. Materi penelitian ini adalah pengunjung milk story yang 

diambil sebanyak 100 responden. Metode penelitian ini adalah 

metode survey yaitu dengan wawancara responden dan 

pembagian kuisioner.  

Hasil penelitian menjelaskan bahwa responden yang 

berkunjung ke milk story mayoritas adalah 55 % perempuan 

dan 45 % laki-laki, didominasi oleh pelajar/mahasiswa dengan 

usia 20-24 tahun serta memiliki pendapatan rata-rata Rp. 

500.000-Rp.1.000.000. Hasil dari regresi berganda 

menjelaskan bahwa dari ke 15 variabel yang mempengaruhi 

keputusan pembelian terhadap produk olahan susu segar di 

milk story hanya 4 variabel yang memiliki pengaruh signifikan 

yaitu harga yang terjangkau, pelayan yang berpakaian rapi dan 
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sopan, lokasi mudah dijangkau alat transportasi dan fasilitas 

free wifi dengan faktor loading berturut-turut sebesar 0,804, 

0,806, 0,765 dan 0,869. Besarnya koefisien faktor harga, 

pelayan berpakaian sopan dan rapi, lokasi mudah dijangkau 

dan fasilitas free wifi jika terjadi peningkatan sebesar 1 % 

maka keputusan pembelian produk milk story akan meningkat 

sebesar 1,509 harga, 1,065 pelayanan, 0,679 lokasi dan 0,784 

fasilitas free wifi. 

Kesimpulan yang diperoleh bahwa faktor Faktor-

faktor yang paling mempengaruhi dalam keputusan pembelian 

produk olahan susu segar di milk story adalah harga produk, 

pelayan berpakaian sopan dan rapi, tempat mudah dijangkau 

alat transportasi dan adanya fasilitas free wifi. Perilaku 

konsumen positif terhadap faktor-faktor yang dipertimbangkan 

dalam keputusan pembelian produk olahan susu segar di milk 

story. 

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan konsumen 

dalam membeli produk milk story perlu diketahui, sehingga 

milk story dapat meningkatkan fasilitas dan pelayanan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

 

Susu merupakan bahan pangan hasil ternak yang 

mempunyai nilai gizi dan palatabilitas tinggi. Berdasarkan zat 

gizi yang lengkap dan seimbang susu bukan saja cocok untuk 

bayi dan anak-anak, tetapi juga bermanfaat bagi remaja 

maupun orang dewasa. Kandungan air di dalam susu sangat 

tinggi, yaitu sekitar 87,5 %, dengan kandungan gula susu 

(laktosa) sekitar 5 %, protein sekitar 3,5 %, dan lemak sekitar 

3-4 %. Gula dalam susu disebut laktosa atau gula susu, 

kadarnya sekitar 5 - 8 %. Laktosa memiliki daya kemanisan 

sangat rendah, yaitu hanya 16 % daya kemanisan sukrosa. 

Laktosa merupakan senyawa yang banyak digunakan dalam 

pembentukan sel otak, khusunya bagi anak-anak usia di bawah 

7 tahun, agar jumlah maupun perkembangan sel otaknya 

berlangsung dengan normal dan lancar. Mineral yang banyak 

terdapat dalam susu adalah kalsium dan fosfor. Kedua mineral 

tersebut penting bagi pertumbuhan tulang. Mineral lain seperti 

klorida, kalsium, magnesium dan natrium terlarut dalam air. 

Vitamin yang tinggi terdapat dalam susu adalah niasin dan 

riboflavin (Setya, 2012). 

Konsumsi susu di Indonesia terus meningkat dalam 

lima tahun terakhir. Konsumsi susu di Indonesia tersebut 

masih lebih rendah bila dibanding negara di kawasan Asia. 

Pada tahun 2011, konsumsi susu di Indonesia hanya sebesar 

12, 85 liter susu per kapita per tahun. Jumlah tersebut memang 

meningkat tipis dibanding tahun sebelumnya sebesar 11, 95 
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liter susu per kapita per tahun. Salah satu penyebab malasnya 

orang Indonesia untuk minum susu adalah orang malas untuk 

menyeduh, khususnya susu dalam bentuk susu bubuk. Selain 

itu, masih ada anggapan bahwa minum susu adalah kebiasaan 

anak-anak, bukan untuk orang muda atau dewasa. Konsumsi 

susu di Indonesia saat ini masih didominasi oleh susu bubuk 

namun, bila dilihat dari persentase kenaikannya, pertumbuhan 

konsumsi susu ultra hight temperature (UHT) justru lebih 

tinggi dibanding pertumbuhan konsumsi susu bubuk. 

Peningkatannya mencapai 15, 7 % per tahun dibanding 4,5 % 

per tahun untuk konsumsi susu bubuk. Perusahaan susu juga 

membuat beberapa kemasan dengan ukuran 1 liter, 500 ml dan 

sebentar lagi dengan ukuran 200 ml agar lebih praktis. Jenis 

susu cair cenderung lebih praktis dan digemari berbagai 

kalangan dari segmen usia, termasuk usia sekolah hingga 

remaja. Selain bisa langsung dikonsumsi, susu cair segar juga 

bisa diolah dengan beragam cara untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan dan gaya hidup. Susu tersebut dapat mendukung 

kegiatan berolahraga, kebutuhan memasak, minuman segar 

menyehatkan, minuman yang bisa langsung dikonsumsi kapan 

saja hingga untuk menyegarkan tubuh dalam cuaca yang panas 

(Purwanto, 2012). 

Susu dapat dikonsumsi dalam bentuk produk susu cair 

(liquid milk products) maupun bentuk susu non cair (non-

liquid products). Pada susu cair yang ada dipasaran adalah 

susu pasteurisasi dan susu fermentasi. Sedangkan produksi 

susu non cair adalah berbagai jenis susu bubuk dan beberapa 

produk olahan dengan bahan baku dan bahan subsitusi susu, 

misalnya keju, es krim dan susu fermentasi susu padat 

(Mohamad, 2005). 
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Di tengah maraknya kedai kopi di Kota Malang, ada 

tempat yang tidak kalah menarik untuk menikmati kuliner 

yaitu milk story. Seperti namanya, kedai susu yang satu ini 

sebagai tempat santai yang menyajikan aneka olahan susu 

segar. Mulai dari susu pasteurisasi, yogurt, es krim hingga 

milk shake. Masa remaja adalah masa pertumbuhan dan 

perkembangan yang sangat penting. Selain aktif berolahraga, 

nutrisi yang lengkap dan seimbang juga penting untuk 

mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan ini. 

Banyak aktivitas yang dilakukan di kalangan remaja, oleh 

karena itu milk story bisa menjadi tempat sehat untuk 

memenuhi asupan gizi mereka. Bagi yang tidak menyukai 

susu, milk story juga menyajikan berbagai menu olahan susu 

segar sehingga kita dapat mengkonsumsinya sesuai selera kita 

seperti yogurt, es krim hingga milk shake. 

Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika 

seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, 

pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa 

demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen 

merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat 

keputusan pembelian. Barang berharga jual rendah (low-

involvement) proses pengambilan keputusan dilakukan dengan 

mudah, sedangkan untuk barang berharga jual tinggi (high-

involvement) proses pengambilan keputusan dilakukan dengan 

pertimbangan yang matang. Harga merupakan salah satu 

variabel penting dalam pemasaran, di mana harga dapat 

mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan untuk 

membeli suatu produk karena berbagai alasan. Harga yang 

ditwarkan di kedai susu milk story sangat terjangkau sehingga 

konsumen tertarik untuk melakukan pembelian disana.  
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Produk adalah sesuatu yang ditawarkan kepasar untuk 

mendapatkan perhatian, untuk dibeli atau dikonsumsi yang 

dapat memenuhi suatu keinginan atau kebutuhan, sehingga 

produk yang dihasilkan berhubungan dengan keputusan 

konsumen membeli. Pelayanan yang baik dapat menarik 

konsumen untuk menggunakan atau membeli produk. 

Konsumen menginginkan pelayanan yang baik untuk 

mengukur kepuasan pembelian ( Matsaini, 2012). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka 

permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Faktor apa saja yang paling mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam keputusan pembelian produk olahan 

susu segar di milk story khususnya para remaja. 

b. Bagaimana perilaku konsumen terhadap keputusan 

pembelian produk olahan susu segar di milk story. 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 

a. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang paling 

mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan 

pembelian produk olahan susu segar di milk story 

khususnya para remaja. 

c. Mengetahui perilaku konsumen dalam keputusan 

pembelian produk olahan susu segar di milk story. 
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1.4.  Kegunaan Penelitian 

 

a. Penelitian ini diharapkan bagi masyarakat khususnya 

remaja bahwa pentingnya mengkonsumsi susu 

memiliki banyak manfaat kesehatan sehingga banyak 

yang tertarik dan tidak malas untuk mengkonsumsi 

produk olahan susu segar. 

b. Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi 

produsen untuk meningkatkan kualitas produk milk 

story sesuai dengan keinginan konsumen dan untuk 

konsumen diharapkan dapat terus mengkonsumsi 

produk minuman sehat milk story. 

c. Menjadikan bahan kajian ilmu pengetahuan dan 

sebagai bahan referensi untuk penelitian sejenis. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

 

Pemahaman tentang perilaku konsumen sangat 

diperlukan baik untuk produsen maupun konsumen, dengan 

mengetahui perilaku konsumen maka akan diketahui apa saja 

yang menjadi keinginan konsumen sehingga produsen maupun 

konsumen dapat menentukan strategi produksi maupun 

strategi pemasaran yang tepat. Keinginan konsumen terhadap 

produk tersebut pada akhirnya akan membawa konsumen 

kepada keputusan untuk membeli atau tidak membeli produk 

tersebut.  

Aspek penting yang dimiliki oleh konsumen dalam 

keputusan pembelian adalah pribadi konsumen dan aspek 

sosial-budaya atau pengaruh lingkungan serta penerapan 

perilaku konsumen pada strategi pemasaran.  
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Aspek pribadi ini mencerminkan bahwa keputusan 

pembelian dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur, 

pekerjaaan, penghasilan, tingkat pendidikan serta konsep diri 

konsumen. Faktor sosial seperti keluarga, kelompok kecil, 

peran dan status sosial dari konsumen akan sangat 

mempengaruhi tanggapan konsumen terhadap suatu produk, 

sedangkan aspek penerapan perilaku konsumen pada strategi 

pemasaran adalah berhubungan dengan atribut-atribut yang 

melekat pada produk seperti harga, kualitas, kemasan serta 

promosi (Assael, 1992). 

Karakteristik pribadi konsumen dalam penelitian ini 

yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, besarnya 

penghasilan dan jumlah konsumsi produk milk story tiap 

bulannya. Dimana karakteristik pribadi konsumen akan 

mempengaruhi keputusan pembelian terhadap produk milk 

story. Pembelian produk milk story dipengaruhi oleh faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi menjadi 

dua yaitu internal produk dan internal konsumen. Internal 

produk merupakan atribut-atribut yang melekat pada produk 

milk story yaitu harga dan citarasa/jenis produknya. 

Sedangkan faktor internal konsumen yaitu yang berhubungan 

dengan karakteristik demografi konsumen. Faktor internal 

terdapat dua tahap yaitu keyakinan konsumen dan evaluasi 

konsumen. Keyakinan konsumen merupakan kekuatan 

kepercayaan sikap konsumen terhadap atribut-atribut dalam 

pembelian produk milk story. Evaluasi merupakan hasil 

sebagai bahan pertimbangan konsumen berdasarkan atribut-

atribut produk milk story sebelum menentukan sikap untuk 

membeli produk milk story.  
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Faktor yang kedua adalah faktor eksternal yang 

merupakan semua bentuk pengaruh yang berasal dari luar 

konsumen untuk membeli produk milk story. Faktor eksternal 

terdapat atribut-atribut yang paling berpengaruh adalah 

lingkungan, lokasi, pelayanan dan keadaan fisik toko. Atribut-

atribut tersebut memberikan keyakinan kepada konsumen 

hingga memunculkan motivasi atau dorongan yang benar-

benar berperilaku dalam pembelian produk milk story.  

Adanya faktor internal dan faktor eksternal tersebut 

secara tidak langsung akan mempengaruhi sikap konsumen 

dimana sikap adalah ekspresi perasaan (inner feeling) yang 

mencerminkan apakah seseorang senang atau tidak senang, 

suka atau tidak suka dan setuju atau tidak setuju terhadap 

produk milk story. Sutisna (2003), menyatakan bahwa terdapat 

struktur sikap terdiri atas tiga komponen yang saling 

menunjang yaitu komponen kognitif (cognitive). Komponen 

afektif (affective) dan komponen konatif (conative). 

Komponen kognitif merupakan representasi apa yang 

dipercayai individu pemilik sikap. Komponen ini berhubungan 

dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh konsumen atau 

yang didapatkan dari berbagai media, baik media cetak (surat 

kabar, brosur, majalah, artikel dan sebagainya), media 

elektronik (televisi, radio, internet) maupun melalui proses 

belajar.  

Komponen afektif merupakan perasaan yang 

menyangkut aspek emosional, dimana dalam komponen ini 

faktor emosi (perasaan) sangat berperan. Komponen konatif 

merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai 

dengan sikap yang dimiliki seseorang.  
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Gambar 1. Bagan kerangka pemikiran perilaku konsumen dalam 

pembelian produk olahan susu segar di milk story 
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1.6. Hipotesis 

 

a. Faktor-faktor harga, lingkungan, pelayanan, lokasi dan 

kedaan fisik toko berpengaruh dalam keputusan 

pembelian produk olahan susu segar di milk story. 

b. Perilaku konsumen positif terhadap faktor-faktor yang 

dipertimbangkan dalam keputusan pembelian produk 

olahan susu segar di milk story. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Susu 

 

Susu merupakan bahan pangan hasil ternak yang 

mempunyai nilai gizi dan palatabilitas tinggi. Berdasarkan zat 

gizi yang lengkap dan seimbang susu bukan saja cocok untuk 

bayi dan anak-anak, tetapi juga bermanfaat bagi remaja 

maupun orang dewasa. Kandungan air di dalam susu sangat 

tinggi, yaitu sekitar 87,5 %, dengan kandungan gula susu 

(laktosa) sekitar 5 %, protein sekitar 3,5 %, dan lemak sekitar 

3-4 %. Gula dalam susu disebut laktosa atau gula susu, 

kadarnya sekitar 5 - 8 %. Laktosa memiliki daya kemanisan 

sangat rendah, yaitu hanya 16 % daya kemanisan sukrosa. 

Laktosa merupakan senyawa yang banyak digunakan dalam 

pembentukan sel otak, khusunya bagi anak-anak usia di bawah 

7 tahun, agar jumlah maupun perkembangan sel otaknya 

berlangsung dengan normal dan lancar. Mineral yang banyak 

terdapat dalam susu adalah kalsium dan fosfor. Kedua mineral 

tersebut penting bagi pertumbuhan tulang. Mineral lain seperti 

klorida, kalsium, magnesium dan natrium terlarut dalam air. 

Vitamin yang tinggi terdapat dalam susu adalah niasin dan 

riboflavin (Setya, 2012). 

Konsumsi susu sebaiknya dimulai dari usia dini, 

karena susu penting untuk pertumbuhan dan manfaat susu 

terus dibutuhkan sampai usia lanjut. Alasan masyarakat 

kurang mengkonsumsi susu, yaitu karena susu membuat mual 

ketika diminum. Penyebabnya adalah kurangnya produksi 

laktase dalam tubuh.  Laktase adalah enzim yang dihasilkan 
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usus kecil yang berfungsi memecah laktosa yang terkandung 

pada susu agar dapat diserap tubuh. Tetapi bagi pnderita 

intoleransi laktosa, proses pemecahan laktosa dalam tubuh 

tidak berlangsung sempurna sehingga laktosa yang tidak 

tercerna akan masuk ke usus besar dan dicerna oleh bakteri 

yang ada di usus besar kemudian menyebabkan perut 

kembung, berisi gas, dan diare (Miftahur, 2009). 

Milk story adalah tempat yang tepat untuk menikmati 

aneka hidangan sehat berbahan dasar susu segar. Sajian susu 

segar yang dihadirkan milk story sudah dijamin kesehatannya 

dengan kekayaan kandungan gizi, kalsium dan Vitamin D-nya. 

Citarasa susu di milk story sungguh alami tanpa sedikitpun 

bahan pengawet dan pemanis buatan. Jadi kita bisa 

mengkonsumsi susu dengan segala keutamaan manfaatnya. 

Menu andalan yang ada di milk story ini adalah susu 

pasteurisasi dan yoghurt. Aneka pilihan rasa dari dua menu 

tersebut pun tersedia juga di sini, seperti rasa coklat, vanilla, 

strawberry, mocca, bluebbery, dan lain sebagainya 

(Anonymous 2013). 

 

2.2. Perilaku Konsumen 

 

Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika 

seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, 

pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa 

demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen 

merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat 

keputusan pembelian. Barang berharga jual rendah (low-

involvement) proses pengambilan keputusan dilakukan dengan 

mudah, sedangkan untuk barang berharga jual tinggi (high-
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involvement) proses pengambilan keputusan dilakukan dengan 

pertimbangan yang matang ( Matsaini, 2012). 

 Menurut Assael (1987) menjelaskan bahwa ada tiga 

faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen 

yaitu: (1) faktor individual konsumen yang meliputi 

pendidikan dan penghasilan konsumen; (2) pengaruh 

lingkungan; (3) strategi pemasaran. Strategi pemasaran 

merupakan variabel yang dapat dikontrol oleh pemasar dalam 

usaha memberi informasi dan mempengaruhi konsumen. 

Variabel ini adalah produk, harga, distribusi dan promosi. 

Perubahan sosial ekonomi mempengaruhi perilaku konsumen 

dalam membeli, baik untuk kebutuhan primer maupun 

sekunder. Perubahan sosial ekonomi meliputi pendapatan dan 

tingkat pendidikan yang merupakan karakteristik pembeli. 

Terdapat korelasi langsung antara tingkat pendidikan, 

pendapatan dan kemampuan membeli seseorang. Pendidikan 

secara langsung berkaitan dengan kemampuan membeli 

karena terdapat korelasi yang kuat antara pendidikan dan 

pendapatan. Pendidikan mempengaruhi konsumen dalam 

membuat keputusan, konsumen yang pendidikannya tinggi 

mempunyai pandangan yang berbeda terhadap alternative 

merk dan harga dibandingkan dengan konsumen 

berpendidikan yang lebih rendah.  

Hamidah (2004) mengemukakan bahwa, tiga faktor 

yang mempengaruhi pilihan konsumen yaitu : 

 

a. Konsumen Individu  

Pilihan merek dipengaruhi oleh ; (1) Kebutuhan 

konsumen, (2) Persepsi atas karakteristik merek, dan (3) Sikap 

kearah pilihan. Sebagai tambahan, pilihan merek dipengaruhi 
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oleh demografi konsumen, gaya hidup, dan karakteristik 

personalia. 

 

b. Pengaruh Lingkungan 

 

Lingkungan pembelian konsumen ditunjukkan oleh 

(1) Budaya (Norma kemasyarakatan, pengaruh kedaerahan 

atau kesukuan), (2) Kelas sosial (keluasan grup sosial ekonomi 

atas harta milik konsumen), (3) Grup tata muka (teman, 

anggota keluarga, dan grup referensi) dan (4) Faktor 

menentukan yang situasional (situasi dimana produk dibeli 

seperti keluarga yang menggunakan mobil dan kalangan 

usaha). 

 

c. Marketing strategy  

 

Merupakan variabel dimana pemasar mengendalikan 

usahanya dalam memberitahu dan mempengaruhi konsumen. 

Variabel-variabelnya adalah (1) Barang, (2) Harga, (3) 

Periklanan dan (4) Distribusi yang mendorong konsumen 

dalam proses pengambilan keputusan. Pemasar harus 

mengumpulkan informasi dari konsumen untuk evaluasi 

kesempatan utama pemasaran dalam pengembangan 

pemasaran. Kebutuhan ini digambarkan dengan garis panah 

dua arah antara strategi pemasaran dan keputusan konsumen 

dalam gambar 1.1 penelitian pemasaran memberikan informasi 

kepada organisasi pemasaran mengenai kebutuhan konsumen, 

persepsi tentang karakteristik merek, dan sikap terhadap 

pilihan merek. Strategi pemasaran kemudian dikembangkan 

dan diarahkan kepada konsumen. 
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Perilaku konsumen adalah suatu proses yang 

melibatkan pada saat individu atau group memilih, 

menyeleksi, membeli, menggunakan atau mengatur suatu 

produk atau jasa, ide, penemuan, eksperimen untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginannya. Dijelaskan oleh 

Swastha, Basu dan Handoko (2000) mendefinisikan perilaku 

konsumen adalah kegiatan individu yang secara langsung 

terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa 

termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada 

persiapan dan penentuan kegiatan tersebut. 

Hardiyanti (2005) dalam penelitianya menunjukkan 

bahwa dari 14 atribut yang ditemukan dan kemudian diuji 

Cochron, diperoleh tujuh atribut yang dipertimbangkan 

konsumen untuk membeli susu cair meliputi merk, bahan 

pengemasan, kemasan mampu melindungi produk, ramah 

lingkungan, komposisi, rasa dan jaminan halal. 

Dewi (2008) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

konsumen mempunyai persepsi yang sangat positif pada iklan 

televise teh botol sosro. Kurniawati (2008) dalam penelitianya 

menunjukkan bahwa dari ke 14 atribut yang diuji dengan 

Cochron Q Test terbukti terdapat 9 atribut yang nantinya 

digunakan untuk analisis selanjutnya yaitu Preceived Quality 

dan analisis faktor meliputi, atribut harga, rasa, aroma, 

kemasan, jaminan halal, informasi nutrisi, komposisi, masa 

kadaluarsa dan hieginis. 
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2.3. Keputusan Pembelian  

 

Keputusan pembelian merupakan hal yang lazim 

dipertimbangkan konsumen dalam proses pemenuhan 

kebutuhan akan barang maupun jasa. Keputusan pembelian 

adalah segala sesuatu yang dikerjakan konsumen untuk 

membeli, membuang, dan menggunakan produk dan jasa 

(Mowen dan Oliver, 1997). Dalam keputusan pembelian, 

umumnya ada lima macam peranan yang dapat dilakukan 

seseorang. Kelima peran tersebut meliputi (Kotler et al., 2000; 

dalam Tjiptono, 2000):  

1. Pemrakarsa (initiator)  

Orang yang pertama kali menyadari adanya keinginan 

atau kebutuhan yang belum terpenuhi dan 

mengusulkan ide untuk membeli suatu barang atau 

jasa tertentu.  

2. Pemberi pengaruh (influencer)  

Orang yang member pandangan, nasihat, atau 

pendapat sehingga dapat membantu keputusan 

pembelian. 

3. Pengambil keputusan (decider)  

Orang yang menentukan keputusan pembelian, apakah 

jadi membeli, apa yang dibeli, bagaimana cara 

membeli, atau dimana membelinya. 

4. Pembeli (Buyer)  

Orang yang melakukan pembelian secara actual.  

5. Pemakai (user)  

Orang yang mengkonsumsi atau menggunakan barang 

atau jasa yang telah dibeli. 
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Beberapa ahli seperti Engel et al. (1994) dan Hawkins 

et al. (1998) menyebutnya keputusan konsumen, adalah 

sebuah proses yang dilakukan konsumen dalam melakukan 

pembelian sebuah produk barang ataupun jasa. Istilah 

keputusan pembelian menggambarkan bagaimana sebuah 

individu secara hati-hati mengevaluasi berbagai macam atribut 

dari produk-produk, merek-merek, atau jasa-jasa tertentu dan 

secara rasional memilih salah satu yang mempunyai biaya 

terkecil dan yang memenuhi kebutuhannya yang teridentifikasi 

dengan jelas. 

Kotler (2003) menjelaskan bahwa, ada lima tahap 

yang dilalui konsumen dalam proses pembelian, yaitu 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, 

keputusan pembelian, dan perilaku purna pembelian. Setiap 

konsumen tentu melewati kelima tahap ini untuk setiap 

pembelian yang dibuat oleh konsumen. Pembelian yang rutin, 

konsumen membalik tahap-tahap tersebut. Proses pengambilan 

keputusan konsumen tidak dapat terjadi dengan sendirinya, 

banyak faktor yang mempengaruhinya. Kotler (2001), 

menyatakan bahwa keputusan konsumen dipengaruhi oleh 

budaya konsumen, sosial, pribadi, dan psikologi. Lebih jauh 

dikatakan bahwa bahwa budaya, kelas sosial, keluarga, 

pengaruh pribadi dan situasi mempengaruhi keputusan 

konsumen.  

Fitri (2011), menyatakan bahwa bauran pemasaran 

yang terdiri dari produk, harga, distribusi/tempat, dan promosi 

secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Secara parsial, hanya harga dan distribusi/tempat yang 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk 

handphone Nokia Eseries.harga merupakan variable yang 

paling dominan pengaruhnya. Disimpulkan bahwa bauran 
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pemasaran yaitu produk, harga, distribusi/tempat dan promosi 

mampu mempengaruhi konsumen untuk membuat keputusan 

membeli suatu produk. 

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses 

kegiatan pembelian yang tampak hanyalah satu tahap dari 

keseluruhan proses pembelian konsumen. Swasta dan 

Handoko (2000) menyatakan bahwa ada lima tahap proses 

pengambilan keputusan yaitu : 

1. Menganalisis atau pengenalan kebutuhan dan 

keinginan. Dalam penganalisaan kebutuhan dan 

keinginan suatu proses ditujukan untuk mengetahui 

adanya kebutuhan dan keinginan yang belum 

terpenuhi. Jika suatu kebutuhan diketahui, maka 

konsumen akan memahami adanya kebutuhan yang 

segera dipenuhi atau masih ditunda pemenuhannya. 

Tahap ini adalah proses pembelian mulai dilakukan. 

2. Pencarian informasi dan penilaian sumber-sumber. 

Pencarian informasi dapat bersifat aktif atau pasif, 

internal atau eksternal, pencarian informasi yang 

bersifat aktif dapat berupa kunjungan terhadap 

beberapa toko untuk membuat perbandingan harga 

dan kualitas produk, sedangkan pencarian informasi 

pasif hanya dengan membaca iklan di majalah atau 

surat kabar tanpa mempunyai tujuan khusus tentang 

gambaran produk yang diinginkan. Pencarian 

informasi internal tentang sumber-sumber pembelian 

dapat berasal dari komunikasi perorangan dan 

pengaruh perorangan yang terutama berasal dari 

komunikasi perorangan dan pengaruh perorangan 

yang terutama berasal dari pelopor opini, sedangkan 

informasi eksternal berasal dari media masa dan 
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sumber informasi dari kegiatan pemasaran 

perusahaan. 

3. Penilaian dan seleksi terhadap alternatif pembelian. 

Meliputi dua tahap yaitu menetapkan tujuan 

pembelian dan menilai serta mengadakan seleksi 

terhadap alternatif pembelian berdasarkan tujuan 

pembelian. Tujuan pembelian bagi masing-masing 

konsumen tidak selalu sama, tergantung pada jenis 

produk dan kebutuhannya. 

4. Keputusan untuk membeli. Tahapan dalam proses 

pengambilan keputusan pembelian dimana konsumen 

benar-benar membeli produk. Keputusan untuk 

membeli atau tidak produk yang ditawarkan. 

Keputusan untuk membeli yang diambil oleh pembeli 

sebenarnya merupakan kesimpulan dari sejumlah 

keputusan, misalnya: keputusan tentang jenis produk, 

bentuk produk, jumlah produk dan sebagainya. 

Apabila produk yang dihasilkan perusahaan sesuai 

dengan apa yang diharapkan konsumen untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan, maka produk 

tersebut mampu menarik minat untuk membeli. Bila 

konsumen dapat dipuaskan maka pembelian 

berikutnya akan membeli merek tersebut lagi dan lagi. 

5. Perilaku sesudah pembelian. Setelah melakukan 

pembelian produk, konsumen akan mengalami suatu 

tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Konsumen akan 

melakukan tindakan setelah kegiatan membeli dalam 

hal penggunaan produk tersebut. 

Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang 

dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar 
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pengambilan keputusan pembelian (Tjiptono, 2002). Berikut 

ini adalah atribut yang harus ada dalam suatu produk, yaitu : 

a. Harga adalah jumlah uang yang ditagihkan untuk 

suatu produk atau jasa, jumlah ini yang dipertukarkan 

konsumen untuk manfaat yang dimiliki dengan 

menggunakan produk atau jasa. 

b. Merek adalah semua nama, istilah, tanda, simbol, 

desain atau kombinasi dari semua yang dimaksudkan 

untuk mengidentifikasi produk dari satu penjual untuk 

membedakannya dengan produk pesaing. Merek 

bertindak sebagai pembeda antara produk yang satu 

dengan yang lainnya. Merek-merek yang mampu 

memberikan kesan yang berarti bagi konsumen akan 

mudah mendapat perhatian khusus dari konsumen. 

c.  Kemasan adalah pembungkus luar produk yang 

berfungsi untuk melindungi produk, memudahkan 

konsumen dalam memakainya, menaikan citra produk 

atau bahkan sekaligus dapat dijadikan alat promosi 

ketika produk yang dilemparkan ke pasaran. 

Menciptakan bentuk kemasan yang menarik disertai 

dengan slogan-slogan yang memiliki ciri khas masing-

masing produk yang berguna untuk meyakinkan 

konsumen tentang keunggulan produk tersebut. 

d. Kualitas merupakan salah satu atribut produk yang 

paling penting di mata konsumen. Konsumen akan 

berusaha mencari produk yang paling berkualitas 

tinggi, karena menyangkut kepuasan konsumen.  

e. Ukuran suatu produk mempunyai hubungan yang erat 

dengan kebiasaan membeli jumlah kebutuhan 

konsumen. 
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Ini berati kebutuhan antara konsumen yang satu 

dengan konsumen yang lainnya berbeda-beda, sehingga perlu 

menyediakan produk dengan berbagai macam ukuran. Hal ini 

bertujuan agar konsumen dapat menyesuaikan antara 

kebutuhannya dengan ukuran produk .Vermandani (2005) 

dalam penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang 

dipertimbangkan konsumen dalam keputusan pembelian 

wortel organic terdapat 3 faktor. Faktor 1 meliputi variabel 

ketahanan, warna, ukuran, keamanan konsumsi. Faktor 2 

meliputi variabel kemasan dan kemudahan didapat. Sedangkan 

faktor 3 meliputi variabel cita rasa dan harga. 

Dini (2006) menjelaskan bahwa variabel yang 

digunakan pada penelitian tentang pengaruh atribut produk 

terhadap keputusan pembelian beras kemasan adalah merk, 

haega, citarasa, kemasan, label. Adapun hasil analisis 

menjelaskan bahwa faktor dominan yang mempengaruhi pada 

keputusan pembelian adalah citarasa, merk dan label 

sedangkan faktor yang lain adalah harga dan kemasan. 

Nafillah (2008) dalam penelitiannya yang menjadi populasi 

adalah pelanggan atau konsumen yang membeli sepeda motor 

Honda, Suzuki, Yamaha di Kota Makassar yang berjumlah 

sebesar 100 orang. Berdasarkan hasil pengujian pengukuran 

persepsi konsumen menunjukkan bahwa variabel yang paling 

domiman mempengaruhi keputusan pembelian sepeda motor 

di Makassar adalah nilai emosional. 

Ketika membeli produk, secara umum konsumen 

mengikuti proses pengambilan keputusan seperti ditunjukkan 

dalam Gambar.1 : (1) pengenalan kebutuhan, (2) pencarian 

informasi, (3) evaluasi alternatif, (4) pembelian dan (5) 

perilaku pasca pembelian.  Lima tahapan ini mewakili proses 



21 
 

secara umum yang menggerakkan konsumen dari pengenalan 

produk atau jasa ke evaluasi pembelian.  

Tahap pertama dalam proses pengambilan keputusan 

konsumen adalah pengenalan kebutuhan. Pengenalan 

kebutuhan terjadi ketika konsumen menghadapi 

ketidakseimbangan antara keadaan sebenarnya dan keinginan 

(Lamb, dkk, 2001). 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses pengambilan keputusan 
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BAB 

III 

MATERI DAN METODE 

 

 

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian 

   

  Penelitian dilaksanakan di kedai susu milk story yang 

berlokasi di Jln. Semeru No.70 Kota Malang. Pengambilan 

data dimulai bulan Februari 2013 sampai dengan Maret 2013. 

Pengambilan data dengan mempertimbangkan alasan  karena 

ramai pengunjung serta yang datang kebanyakan adalah para 

remaja. 

 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Sampel 

 

Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini 

sebanyak 100 responden yang dipilih secara accidental 

sampling dengan jumlah variabel yang ditetapkan sebanyak 15 

dan jumlah sampelnya sebanyak 5 x 15 = 75 sampel. Malhotra 

(1996)  menjelaskan jumlah sampel yang akan diamati dalam 

penelitian ini minimal empat atau lima kali jumlah variabel. 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala likert. Umar (2003) menjelaskan skala likert 

digunakan untuk mengukur setiap pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang terhadap fenomena sosial. 

Penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik, 

yang selanjutnya disebut variabel penelitian. Indikator tersebut 

dijadikan titik tolak dalam menyusun item-item instrument 

yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.  
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Skala likert adalah skala yang paling banyak digunakan 

untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau 

kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, 

berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh 

peneliti. Responden menanggapi pertanyaan dalam skala 

Likert, responden menentukan tingkat persetujuan terhadap 

suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang 

tersedia, umumnya disediakan lima pilihan skala dengan 

format seperti berikut: 

 Sangat setuju  = 5 

 Setuju   = 4 

 Ragu-ragu   = 3 

 Tidak setuju  = 2 

 Sangat tidak setuju  = 1 

 

Poin rendah mencerminkan ekspresi sangat tidak 

setuju dan poin tinggi mencerminkan ekspresi sangat setuju 

terhadap pernyataan yang dikemukakan. Pilihan jawaban 

pertanyaan dibuat mulai dari intensitas yang paling rendah 

sampai yang paling tinggi, pilihan ini dapat dibuat tiga, lima, 

tujuh dan Sembilan yang pasti berjumlah ganjil (Simamora, 

2004).  

Identifikasi karakteristik domografi dapat diketahui 

presentase dari responden yang mengkonsumsi produk milk 

story sesuai karakteristik demografinya. Adapun definisi 

operasional dari karakteristik tersebut adalah : 

a. Jenis kelamin konsumen (perempuan atau laki-laki). 

b. Usia, diukur dari masa hidup konsumen terhitung 

sejak lahir sampai pada saat ulang tahun terakhir. 
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c. Tingkat pendidikan, merupakan semua bentuk 

pendidikan yang diberikan secara formal dan 

berjenjang yang dimiliki oleh konsumen. 

d. Tingkat pendapatan, merupakan sejumplah uang yang 

diterima oleh konsumen sebagai hasil dari 

pekerjaannya dimana tingkat pendapatan ini biasanya 

diukur dari pendapatan per bulan. 

 

3.2.2. Penentuan Range 

 

Survey ini menggunakan skala likert dengan skor 

tertinggi di tiap pertanyaannya adalah 5 dan skor terendah 

adalah 1. Pengambilan jumlah responden sebanyak 100 orang, 

maka : 

Skor tertinggi : 100 x 5 = 500 

Skor terendah : 100 x 1 = 100 

Sehingga range untuk hasil survey = 80
5

100500



  

Range skor : 

a. 421 – 500 = sangat tinggi 

b. 341 – 420 = tinggi 

c. 261 – 340 = cukup 

d. 180 – 260 = rendah 

e. 100 – 180 = sangat rendah 

(Umar, 2003) 

 

3.3.  Metode Penelitian 

 

Dilakukan dengan metode survey, teknik yang 

digunakan untuk pengumpulan data yaitu: 



25 
 

a. Wawancara (interview) merupakan sebuah dialog 

yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara 

(interviewee). Peneliti menggunakan wawancara bebas 

yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi 

juga mengingat akan data apa yang akan 

dikumpulkan. 

b. Kuesioner adalah memperoleh informasi yang relevan 

dengan tujuan survey, memperoleh informasi dengan 

tingkat keandalan dan tingkat keabsahan setinggi 

mungkin. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

tersebut dilakukan sendiri oleh responden tanpa 

bantuan dari pihak peneliti. Pertanyaan yang diajukan 

pada responden harus jelas dan tidak meragukan 

responden. Jawaban dari responden untuk menjawab 

pertanyaan tersebut dibedakan atas lima skala. 

 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

 

a. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) 

meliputi tanggapan responden (pengunjung) 

sehubungan dengan keputusan pembelian produk 

olahan susu di milk story Malang. 

b. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Data 

sekunder diperoleh dari berbagai bahan pustaka, baik 

berupa buku, jurnal-jurnal dan dokumen lainnya yang 

ada hubungannya dengan materi kajian. 
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3.5. Variabel Pengamatan 

 

Berdasarkan permasalahan serta tujuan penelitian 

maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Harga (X1) 

a. Jenis produk, yaitu sesuatu yang akan 

ditawarkan oleh pengelola milk story kepada 

calon pengunjung. 

b. Tingkat harga, yaitu besarnya biaya yang 

dikeluarkan konsumen untuk  pembelian 

produk olahan susu di milk story. 

2. Lingkungan (X2) 

a. Nilai budaya, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan 

dimana seseorang individu belajar dari 

masyarakat dan membimbing mereka menuju 

pola perilaku yang bersifat umum dalam 

masyarakat. 

b. Keluarga, yaitu pengaruh keluarga dalam 

pengambilan keputusan. 

c. Teman, yaitu pengaruh teman dalam 

pengambilan keputusan. 

3. Pelayanan (X3) 

a. Keramahan, yaitu sikap pelayanan yang 

diberikan terhadap pelanggan. 

b. Kerapian, yaitu tampilan fisik pelayan dalam 

berpakaian yang baik dan sopan. 

c. Ketrampilan, yaitu bagaiman cara menyajikan 

pesanan yang diberikan kepada pelanggan. 

d. Kecepatan, yaitu waktu untuk menyajikan dan 

melayani pesanan. 
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4. Tempat atau Lokasi (X4) 

a. Jarak toko, yaitu tempat kedai milk story dekat 

dengan tempat tinggal pengunjung (strategis). 

b. Transportasi, yaitu lokasi dapat dijangkau 

oleh kendaraan umum maupun pribadi. 

5. Keadaan fisik toko (X5) 

a. Penampilan toko, yaitu keadaan luar maupun 

dalam toko sehingga tampak indah dan 

nyaman. 

b. Luas toko, yaitu kapasitas toko memenuhi 

pengunjung atau dalam arti tidak sempit. 

c. Free Wifi, yaitu layanan bebas akses internet. 

d. Penataan produk, yaitu produk yang dijual 

ditempatkan pada tempat yang baik sehingga 

menarik untuk dilihat. 

6. Keputusan pembelian (Y) 

a. Kepuasan pembeli terhadap produk milk story. 

b. Tidak adanya keluhan terhadap produk milk 

story. 

c. Ingin mengkonsumsi produk milk story secara 

berulang-ulang. 

d. Memberikan informasi tentang kedai milk 

story. 

e. Pemilihan tempat sehat untuk kumpul dan 

bersantai. 
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3.6. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

3.6.1. Uji Validitas 

 

Uji validitas adalah suatu pengujian yang dilakukan 

untuk mengetahui tingkat akurasi dari alat ukur yang 

digunakan dimana menunjukan tingkat kevalidan sesuatu 

instrumen. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila dapat 

mengukur apa yang seharusnya diukur maupun mengukur apa 

yang diinginkan secara tepat. 

 

r = 
  

      2222 


 

Keterangan : 

N = jumlah responden 

X = skor total tiap-tiap item 

Y = skor total 

Bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0.05 (5 %) 

maka dinyatakan dan jika sebaliknya dinyatakan tidak valid. 

 

3.6.2. Reliabilitas Data 

 

Uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui konsistensi data yang diperoleh. Pengukuran 

reliabilitas ini ditetapkan untuk mengetahui apakah responden 

telah menjawab pertanyaan secara konsisten atau tidak 

sehingga kesungguhan jawaban dapat dipercaya (Umar, 2003). 
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3.7. Metode Analisis Data 

3.7.1. Analisis Faktor 

 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 

faktor dengan bantuan progam komputer SPSS for windows. 

Metode analisis data yang digunakan untuk menjawab 

hipotesis pertama yang dikemukakan di muka adalah analisis 

faktor. Malhotra (1996) Analisis faktor adalah serangkaian 

prosedur yang digunakan untuk mengurangi dan meringkas 

data. Secara matematis model analisis faktor dapat disajikan 

sebagai berikut : 

 

11........3211 UVimFmiFiFiF   

Keterangan : 

X1 = variabel standart ke-1 

Ai1 = koefisien loading dari variabel 1 pada faktor khusus 

(unique). 

F = faktor umum 

V1 = koefisien standardized loading dari variabel i pada 

faktor khusus i 

U1 = faktor khusus bagi variabel i 

Dalam hal ini faktor khusus tidak berhubungan satu 

sama lain dan tidak berkorelasi dengan faktor-faktor umum, 

sedangkan faktor-faktor umum itu sendiri dapat dinyatakan 

sebagai kombinasi linier dari variabel-variabel yang akan 

diteliti. 

Formulasi matematisnya adalah : 

 

kWikWiWiWiF  ........32211  

Keterangan : 

F1 = estimasi faktor loading ke i 



30 
 

W1 = bobot atau koefisien nilai faktor 

K = jumlah variabel 

Adapun langkah-langkah utama dalam analisis faktor 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Uji independensi variabel dalam matrik korelasi 

Pada tahap ini dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi beberapa variabel yang 

menimbulkan masalah multikolinearitas, yaitu 

variabel yang memiliki koefisisen korelasi lebih besar 

dari 0,8000. Pada tahap ini juga dilakukan uji Measure 

of Sampling Adiquacy (MSA). 

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, residual memiliki 

distribusi norma (Umar, 2003). Distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data 

residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. 

Jika distribusi data residual normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti 

garis sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah 

dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara 

kesalahan pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (sebelumnya). Apabila terjadi kesalahan 

korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. 

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas 

dari autokorelasi. 
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3.7.2. Metode Regresi Berganda 

 

Untuk mengetahui variable yang mempengaruhi 

keputusan pembelian produk olahan susu segar di milk story 

(hipotesis ke 2) dapat dianalisis dengan menggunakan regresi 

linier berganda. Hubungan sebab akibat dari variabel tersebut 

dapat ditulis dengan persamaan matematis sebagai berikut : 

 

      987654321 ,,,,,,,,  f  

 

Yang dapat pada persamaan regresi berganda sebagai berikut 

(Damodar Gujarati, 1997) : 

mnn  ........443322110

 

Keterangan : 

Y   = Variabel terikat (keputusan pembelian) 

βo  = Konstanta 

β    = Koefesien regresi 

m   = Kesalahan pengganggu  

X1  = harga  X4  = lokasi 

X2  = lingkungan X5  = keadaan fisik toko 

X3  = pelayanan  

 

Untuk variabel keputusan pembelian dapat diukur 

dengan besarnya jumlah uang yang dikeluarkan dalam 

keputusan pembelian yang dilakukan oleh pengunjung yang 

datang di milk story. 
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3.8. Uji Hipotesis 

 

Pengujian terhadap hasil analisis regresi digunakan uji 

F dan uji t yang diperoleh dari hasil perhitungan untuk 

kemudian dibandingkan dengan nilai tabel ada derajat bebas 

tertentu. Pengujianya yaitu : 

 Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji dua variabel bebas 

atau lebih yang dihasilkan dari persamaan regresi 

tersebut secara bersama-sama (simultan) mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

Rumus uji F : 

 
 kn

R

k

R

Fhitung






2

2

1

1
 

 

Keterangan : 

 

F = ukuran signifikan dari koefisien regresi berganda 

secara bersama-sama atau simultan. 

K = jumlah variabel bebas 

R
2
 = koefisien determinasi 

N = jumlah sampel 

 

 Uji F ini adalah untuk pengujian terhadap koefisien 

regresi simultan atau serentak terhadap hipotesis satu. 

Pengujian uji F dilakukan dengan cara membandingkan 

antara nilai signifikan F dengan signifikan 5 %, yaitu : 
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1. Jika nilai probability F < 0, 05 maka H0 ditolak dan Ha 

diterima secara bersama-sama antara dua variabel 

bebas atau lebih mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat. 

2. Jika nilai probability F > 0, 05 maka H0 diterima dan 

Ha ditolak bahwa secara bersama-sama antara dua 

variabel bebas atau lebih mempunyai pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap variabel terikat. 

 

 Uji t 

Uji t dimaksudkan untuk melihat signifikan dari 

pengaruh variabel bebas secara individual terhadap 

variabel terikat, dengan asumsi variabel bebas lainnya 

konstan. 

H0 : bi = b 

H0 : bi ≠ b 

Dimana, bi adalah koefisien variabel bebas ke-i dan 

konstanta, sedangkan b adalah nilai parameter hipotesis. 

Biasanya dianggap sama dengan nol atau tidak ada pengaruh 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Ketentuan 

penerimaan atau penolakan hipotesis H0 adalah sebagai berikut 

: 

Jika : t hitung > t tabel = H0 ditolak 

     t hitung > t table = Ha ditolak 

Jika H0 ditolak berati dengan tingkat kepercayaan 0, 

05 (5 %) variabel yang diuji secara nyata berpengaruh 

terhadap variabel terikat. Sedangkan nilai t hitung dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut : 
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sb

b
t   

keterangan : 

b   = koefisisen regresi 

Sb = simpangan baku koefisien regresi 

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara 

parsial dari masing-masing variabel bebas dengan variabel 

terikat. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

Cafe merupakan salah satu usaha bisnis yang 

berkembang pesat. Peningkatan jumlah restoran menimbulkan 

persaingan restoran yang cukup ketat. Setiap cafe berlomba 

menawarkan produknya yang nyaris sama beserta fasilitas-

fasilitas penunjang dengan harga yang saling bersaing. Cafe 

tidak hanya menyajikan makanan dan minuman saja namun 

juga harus dapat menampilkan suasana yang nyaman, tempat 

yang bersih dan sejuk dan juga pelayanan yang memuaskan 

karena restoran dapat juga berfungsi sebagai tempat 

berkumpulnya keluarga, ajang reuni, perayaan ulang tahun 

bahkan pesta pernikahan.  

Semakin ketatnya persaingan diantara industri restoran, 

membuat pelaku industri cafe harus lebih cermat lagi dalam 

mengamati perkembangan pasar dan menerapkan strategi-

strategi pemasaran yang jitu agar market share yang telah 

diraih tidak direbut oleh pesaing-pesaing lama ataupun pesaing 

yang baru. Kedai milk story yang merupakan salah satu cafe 

yang bergerak di bidang minuman sehat, berbeda dengan 

kebanyakan café lain yang biasanya menyediakan menu kopi 

tetapi milk story justru menampilkan minuman yang semua 

produknya terbuat dari bahan susu segar sehingga mempunya 

daya tarik tersendiri, dari variabel-variabel yang 

mempengaruhi keputusan konsumen membentuk komponen 

keunggulan bersaing yang kuat agar dapat membedakannya 

dari pesaing. Salah satu komponen keunggulan bersaing 
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tersebut dapat dibentuk dengan melihat faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumen dalam membeli.  

Semakin dikenalnya produk sebagai akibat dari persepsi 

dan keyakinan atas produk tertentu, akan menimbulkan image 

terhadap pemakainya. Faktor-faktor menjadi sangat penting 

diperhatikan perusahaan, karena dengan mengetahui faktor-

faktor, maka dapat menimbulkan nilai emosional pada diri 

konsumen, dimana akan timbul perasaan positif pada saat 

membeli atau menggunakan produk tertentu. 

Kedai milk story merupakan cafe yang menyajikan 

beragam sajian untuk tempat sehat yang cocok untuk bersantai 

atau berkumpul khususnya para remaja. Milk story sudah 

berdiri sekitar dua tahun lalu tepatnya tahun 2010 sampai 

sekarang. Milk story memiliki banyak cabang yang sudah 

tersebar mulai dari Kota Kediri, Surabaya dan Malang. Milk 

Story di Malang memiliki 2 cabang yaitu di Jalan Semeru dan 

Jalan Gajayana. Tahun 2013 cabang di kota Kediri dan 

Surabaya sudah ditutup. 

Tempat milk story berada dijalan Semeru no. 70 

Malang, tepatnya berada di belakang stadion Gajayana atau 

dekat perpustakaan kota yang ada di Jalan Ijen. Milk story 

mengambil pasokan susu dari KUD susu Batu. Menu andalan 

di Milk Story ini adalah susu pasteurisasi yang memiliki rasa 

berbeda dari produk lain. Produk dengan beragam rasa mulai 

dari coklat, vanilla, strawberry, melon, blueberry dan rasa 

lainnya. Alasan mereka memilih menu favorit susu 

pasteurisasi karena produk utama milk story adalah susu 

pasteurisasi yang mempunyai banyak varian rasa sehingga 

pembeli dapat menikmati sajian olahan susu segar tersebut.  
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Milk story juga menyediakan yoghurt, ice cream dan 

milk shake dengan citarasa yang lezat. Susu dan yoghurt yang 

disajikan 100 % dari susu segar alami, tanpa sedikitpun bahan 

pengawet dan pemanis buatan. Harga yang disajikan sangat 

terjangkau dari mulai @Rp. 6.000 - @Rp.12.000. 

 

Tabel 1. Menu harga di milk story 

 
Menu Harga/ml (Rp) Harga/Liter (Rp) Takaran  

Susu 

Pasteurisasi 

7.500,-/330 ml 22.727,- Botol 

Yoghurt 7.500,-/250 ml 22.727,- Botol 

Ice Cream 6.000,-/120 ml 50.000,- Cup 

Frozen 

yoghurt 

6.000,-/120 ml 50.000,- Cup 

Milk shake 12.000,-/250 ml 48.000,- Gelas 

 

Sumber : Data primer diolah, 2013 

 

4.1.1. Profil Perusahaan 

 

Kedai Milk story adalah sebuah kedai atau cafe yang 

berbeda dengan kebanyakan cafe lainnya yaitu menu yang 

disajikan adalah berbahan dari susu segar. Milk story menjadi 

tempat sehat untuk berkumpul dan bersantai dengan 

menyajikan menu sehat yang berbahan dari susu segar. Milk 

story dikelola oleh pemiliknya sendiri yaitu Bapak Ari. Milk 

story Malang mempunyai 3 cabang yaitu di Jalan Gajayana, 

Semeru dan buka di mall MX.  
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Tabel. 2. Pekerja di Milk story 

 

NAMA KETERANGAN 

Ari Pemilik milk story 

Irdy Manager/keuangan 

Euniko Kasir 

Mega Mengantarkan pesanan 

Ayu Mengantarkan pesanan 

Heni Mengantarkan pesanan 

Dada Membuat pesanan 

Nanang Membuat pesanan 

 

4.2. Karakteristik Responden 

 

Responden merupakan subyek penelitian yang berasal 

dari seleksi konsumen yang melakukan pembelian produk di 

milk story. Dalam penelitian ini responden merupakan orang 

yang pernah dan atau sedang mengkonsumsi produk milk story 

sebagai salah satu minuman yang menyehatkan dengan jumlah 

responden sebanyak 100 orang. Karaktersitik responden yang 

akan diuraikan yaitu berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat 

pendidikan, pekerjaan dan tingkat pendapatan. 

 

4.2.1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

 

Jenis kelamin merupakan salah satu karakteristik 

demografi yang mempengaruhi tingkah laku konsumen produk 

milk story. Perbedaan jenis kelamin akan membentuk 
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perbedaan pembelian yang berbeda pula. Profil responden 

yang berpartisipasi dalam penelitian ini, sebagian besar jumlah 

responden adalah perempuan yaitu sebanyak 55 orang atau 55 

% hal ini dikarenakan perempuan biasanya datang ramai-ramai 

bersama teman-temanya. Responden laki-laki sebanyak 45 

orang atau 45 % dikarenakan mayoritas laki-laki yang datang 

biasanya bersama pacar. Hal ini dapat mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan yang berbeda antara laki-laki dan 

perempuan dalam mengkonsumsi produk di Kedai milk story. 

 

 
 

Gambar 3. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin 

 

4.2.2. Distribusi Responden Berdasarkan Umur 

 

Usia akan mempengaruhi penilaiannya terhadap suatu 

barang atau jasa, oleh karena itu banyak pemasar 

menggunakan usia sebagai salah satu cara untuk menentukan 

target dalam kegiatan promosi. Sebaran tertinggi berdasarkan 

usia antara 20-24 tahun dengan jumlah sebanyak 65 orang atau 

65 %. Hal ini dikarenakan milk story merupakan cafe yang 

rata-rata pengunjungnya didominasi para remaja atau 

mahasiswa.  

Series1; 
laki-laki; 

45%; 45% 

Series1; 
perempua

n; 55%; 
55% 

laki-laki

perempuan
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Gambar 4. Data responden berdasarkan umur 

 

4.2.3. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 

 

Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi 

gaya hidup dari pola pikir, cara bersikap bahkan cara pandang 

dimana semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin 

mengerti manfaat dari suatu produk yang mereka konsumsi. 

Hasil yang diperoleh dari penyebaran kuesioner diperoleh 

gambaran responden menurut tingkat pendidikan, responden 

didominasi oleh pendidikan sarjana atau setara sebanyak 84 

orang atau 84 %, SMA sebanyak 14 orang (14 %) kemudian 

SMP sebanyak 2 orang atau 2 %. Hal ini dikarenakan milk 

story merupakan cafe yang rata-rata pengunjungnya 

didominasi para remaja atau pelajar/mahasiswa dan kota 

Malang sendiri merupakan kota pelajar. Tingkat pendidikan 

yang ditempuh seseorang menunjukkan tingkat pengetahuan 

dan wawasan yang dimiliki sehingga akan berpengaruh pada 

perilaku terhadap keputusan pembelian produk olahan susu 

segar yang ada di milk story.  

Data 
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Data 
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Gambar 5. Data responden berdasarkan tingkat pendidikan 

 

4.2.4. Gambaran Responden Berdasarkan Pekerjaan  

 

Pekerjaan dari seseorang akan mempengaruhi jumlah 

pendapatan dan pengeluaran seseorang. Jenis pekerjaan yang 

menjadi mayoritas responden adalah palajar/mahasiswa 

sebanyak 91 orang atau 91 % dan pegawai negeri sebanyak 2 

orang atau 2 % dan pekerjaan lainnya (swasta) sebanyak 7 

orang atau 7 %. Berdasarkan tingkat pekerjaan responden, 

dapat dilihat bahwa responden memiliki latar belakang 

pendidikan S1 karena bisa dilihat dari jumlah pengunjung 

yang datang adalah kebanyakan pelajar/mahasiswa. 
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Gambar 6. Data responden berdasarkan pekerjaan 

 

4.2.5. Gambaran Responden Berdasarkan Tingkat 

Pendapatan 

 

Tingkat pendapatan berkaitan erat dengan daya beli 

responden untuk mengunjungi Kedai milk story. Selain itu, 

penghasilan responden juga berpengaruh pada penilaian 

mereka terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil 

wawancara menggunakan kuisioner, didapatkan persentase 

responden yang memiliki pendapatan perbulan Rp. 100.000-

500.000 sebanyak 30 orang (30 %) responden,  Rp. 500.000 -

1.000.000 sebanyak 49 orang (49 %) responden, 20 (17 %) 

responden memiliki pendapatan perbulan sebesar Rp. 

1.000.000-Rp 5.000.000, dan 1 orang responden (1 %) 

memiliki pendapatan perbulan  di atas  Rp 5.000.000. Tingkat 

pendapatan seseorang menunjukkan tingkat kemampuan suatu 

konsumen dalam membeli sesuatu.  Hal ini berpengaruh pada 

kedai milk story, karena harga yang ditawarkan sangat 

terjangkau, maka rata-rata pendapatan pengunjung adalah 

antara Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 atau sebanyak 49 orang 
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(49 %). Dalam penelitian ini yang dimaksudkan pendapatan 

merupakan pemasukan yang responden peroleh, dimana rata-

rata pengunjung adalah dari kalangan pelajar/mahasiswa, 

sehingga pendapatan diperoleh dari uang saku yang diberikan 

oleh orang tua dihitung perbulan. 

 

 
 

Gambar 7. Data responden berdasarkan tingkat pendapatan 

 

Banyaknya responden yang memiliki uang saku Rp. 

500.000 - Rp 1.000.000,  menunjukkan bahwa konsumen yang 

berkunjung ke Kedai milk story merupakan konsumen yang 

belum bekerja dan pendapatan berasal dari uang saku orang 

tua. Sebagian besar responden masih didominasi oleh 

kalangan pelajar sehingga dengan pendapatan yang diterima 

dapat disimpulkan mayoritas yang berkunjung ke milk story 

adalah dari mahasiswa yang tergolong mampu. 

 

4.3. Distribusi Frekuensi Responden 

 

Survey ini menggunakan skala likert dengan skor 

tertinggi di tiap pertanyaannya adalah 5 dan skor terendah 

adalah 1. Jumlah responden sebanyak 100 orang, maka : 
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Skor tertinggi  : 100 x 5 = 500 

Skor terendah : 100 x 1 = 100 

Sehingga range untuk hasil survey = 
       

 
  = 80 

Range skor : 

a. 100 – 180  = sangat rendah 

b. 181 – 260  = rendah 

c. 261 – 340  = cukup 

d. 341 – 420  = tinggi 

e. 421 – 500  = sangat tinggi 

     (Umar, 2003). 

 

4.3.1. Variabel Harga (X1) 

 

Tabel 3 . Distribusi frekuensi variabel harga  (X1) 

 

X1 Tangga

pan 

SS S R TS STS  

Skor 

Pertanyaan F % F % F % F % F %  

1 Mutu/ci

tarasas 

produk 

milk 

story  

17 17 44 44 35 35 2 2 2 2 372 

2 Harga 

produk 

yang 

dijual 

di milk 

story  

28 

 

28 57 57 15 15 0 0 0 0 413 

 392,

5 
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Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa tanggapan 

responden terhadap variabel harga berada pada range ke lima 

yaitu tinggi. 

a. Pada pertanyaan pertama (X11) yaitu apakah mutu pada 

jenis produk yang disajikan di milk story berkualitas dan 

hygien sesuai yang anda harapkan, mayoritas responden 

menjawab sesuai dengan persentase 44 % setuju dan 17 % 

sangat setuju. Hal ini dikarenakan dari produknya milk 

story mampu memberikan citarasa yang berbeda dari 

produk lain sehingga pengunjung lebih memilih produk di 

milk story. 

b. Pada pertanyaan kedua (X12) yaitu Harga produk yang 

dijual di milk story sangat terjangkau sudah sesuai yang 

anda harapkan, mayoritas responden menjawab sesuai 

dengan presentase 57 % setuju dan 28 % sangat setuju. Hal 

ini sangat mempengaruhi keputusan pembelian, harga yang 

disajikan di milk story sangat terjangkau melihat 

pendapatan yang diperoleh rata-rata termasuk mahasiswa 

yang mampu sehingga harga yang ditawarkan sangat 

menarik pengunjung.. 

 

 
 

Gambar 8. Frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin      

                    yang menjawab sangat setuju pada variabel harga 
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Pada gambar 8 dapat dijelaskan bahwa dari 

pengunjung milk story yang menjawab sangat setuju terhadap 

variabel harga. Pada  variabel X11 jumlah responden laki-laki 

sebanyak 9 % dan perempuan 8 %  atau 17 %, sedangkan pada 

X12 laki-laki sebanyak 14 % dan perempuan 14 % atau 28 %. 

 

 
 

Gambar 9. Frekuensi responden berdasarkan umur yang  

                  menjawab sangat setuju pada variabel harga 

 

Pada gambar 9 dapat dijelaskan bahwa dari 

pengunjung milk story yang menjawab sangat setuju terhadap 

variabel harga. Pada variabel X11 umur 15-19 tahun sebanyak 

6 %, 20-24 tahun sebanyak 9 %, umur 25-29 tahun sebanyak 1 

%, umur > 30 tahun 1 %, sedangkan pada pertanyaan variabel 

X22 umur 15-19 tahun sebanyak 9 %, umur 20-24 tahun 17 %, 

umur 25-29 tahun 1 %, umur > 30 tahun 1 %. Hal ini 

menunjukkan bahwa banyaknya pengunjung yang datang 

adalah para remaja usia antara 20-24 tahun.  
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Gambar 10. Frekuensi responden berdasarkan pendidikan yang  

                    menjawab sangat setuju pada variabel harga 

 

Pada gambar 10 dapat dijelaskan bahwa dari 

pengunjung milk story yang menjawab sangat setuju terhadap 

variabel harga. Pada variabel X11 pendidikan SMP 0 %, SMA 

3 %, Sarjana atau S1 14 %, sedangakn pada variabel X12 

pendidikan SMP 0 %, SMA 4 %, sarjana atau S1 24 %. Hal ini 

menunjukan bahwa mayoritas pengunjung di milk story adalah 

dari kalangan para pelajar/mahasiswa.  

 

 
 

Gambar 11. Frekuensi responden berdasarkan pekerjaan yang  

                    menjawab sangat setuju pada variabel harga 
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Pada gambar 11 dapat dijelaskan bahwa dari 

pengunjung milk story yang menjawab sangat setuju terhadap 

variabel harga. Pada variabel X11 pekerjaan pelajar/mahasiswa 

sebanyak 13 %, swasta 3 %, PNS 1 %, sedangkan pada 

variabel X12 pekerjaan pelajar/mahasiswa sebanyak 24 %, 

swasta 3 %, PNS 0 %. Hal ini menunjukkan bahwa 

berdasarkan pekerjaan responden rata-rata pengunujung milk 

story adalah dari kalangan para pelajar.  

 

 
 

Gambar 12. Frekuensi responden berdasarkan pendapatan   

                    yang menjawab sangat setuju pada variabel harga 

 

Pada gambar 12 dapat dijelaskan bahwa dari 

pengunjung milk story yang menjawab sangat setuju terhadap 

variabel harga mayoritas pendapatannya adalah Rp. 500.000-

Rp. 1.000.000. Hal ini dikarenakan mayoritas pengunjung 

yang datang ke milk story adalah para pelajar/mahasiswa yang 

uang sakunya rata-rata Rp. 500.000-Rp.1.000.000 dan 

dikatakan termasuk dari golongan mahasiswa mampu yang 

menjawab sangat setuju terhadap variabel harga sangat 

terjangkau serta kualitas produk milk story. 
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4.3.2. Variabel Lingkungan  (X2) 

 

Tabel 4 . Distribusi frekuensi variabel lingkungan  (X2) 
 

X2 Tanggapan SS S R TS STS  

skor Pertanyaan F % F % F % F % F % 

1 milk story 

cocok 

menjadi 

tempat 

bersantai 

yang 

menyajikan 

menu sehat 

untuk 

memenuhi 

asupan gizi  

46 46 33 33 21 21 0 0 0 0 425 

2 Anda 

pernah 

bersama 

keluarga 

datang ke 

milk story 

11 11 12 12 18 18 13 13 46 46 229 

3 Anda 

biasanya 

bersama 

teman 

datang ke 

milk story 

21 21 35 35 34 34 9 9 1 1 366 

 340 

 

Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa tanggapan 

responden terhadap variabel faktor lingkungan yang 

mempengaruhi keputusan pembelian di kedai milk story  

berada dirange ke tiga yaitu cukup. 

a. Pada pertanyaan pertama (X21) yaitu Menurut pendapat anda, 

apakah milk story cocok menjadi tempat bersantai yang 

menyajikan menu sehat untuk memenuhi asupan gizi 

mayoritas menjawab 46 % sangat setuju dan 33% setuju.  
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Nilai sekian menunjukkan bahwa kedai milk story  

merupakan cafe yang memang menawarkan minuman yang 

berbahan baku dari susu segar. 

b. Pada pertanyaan kedua (X22) yaitu apakah Anda pernah 

bersama keluarga datang ke milk story, mayoritas 

menjawab 46 % atau sangat tidak setuju. Hal ini 

dipengaruhi karena kedai milk story tempat yang 

didominasi para remaja. 

c. Pada pertanyaan ketiga (X23) yaitu apakah Anda biasanya 

bersama teman datang ke milk story, mayoritas menjawab 

35 % setuju  dan 21 % sangat setuju atau 56% pengunjung 

setuju. Hal ini milk story biasanya sebagai tempat santai 

atau berkumpul ramai-ramai bersama teman. Dengan 

demikian konsumen berperilaku positif terhadap variabel 

lingkungan. 

 

 
 

Gambar 13. Frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin   

                    yang  menjawab sangat setuju pada variabel  

                    lingkungan 

 

Pada gambar 13 dapat dijelaskan bahwa pengunjung 

milk story yang menjawab sangat setuju terhadap variabel 
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lingkungan yaitu pada variabel X21 jumlah responden laki-laki 

sebanyak 21 % dan perempuan 25 %, pada variabel X22 

jumlah responden laki-laki 6 % dan perempuan 5 %, pada 

variabel X23 jumlah responden laki-laki 13 % dan perempuan 

8 % . 

 

 
 

Gambar 14. Frekuensi responden berdasarkan umur yang  

                    menjawab sangat setuju pada variabel lingkungan 

 

Pada gambar 14 dapat dijelaskan bahwa dari 

pengunjung milk story yang menjawab sangat setuju terhadap 

variabel lingkungan yaitu pada umur 20-24 sebesar 31 %.   

 

 
 

Gambar 15. Frekuensi responden berdasarkan tingkat  

                    pendidikan yang sangat setuju pada variabel           

                    lingkungan 
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Pada gambar 15 dapat dijelaskan bahwa dari 

pengunjung milk story yang menjawab sangat setuju terhadap 

variabel lingkungan berdasarkan tingkat pendidikan yaitu 

mayoritas pengunjung adalah S1/mahasiswa. Pada variabel 

X21 sebesar  7 % SMA dan 2 % sarjana, pada variabel X22 3 % 

SMA dan 8 % sarjana, pada variabel X23 4 % SMA dan 17 % 

sarjana. Hal ini dikarenakan milk story terletak dikota Malang 

yang merupakan kota pendidikan sehingga mayoritas 

pengunjung didominasi oleh mahasiswa/pelajar. Semakin 

tinggi tingkat pendidikan akan mempengaruhi pola pikir 

responden. 

 

 
 

Gambar 16. Frekuensi berdasarkan pekerjaan responden yang  

                   menjawab sangat setuju pada variabel lingkungan 

 

Pada gambar 16 dapat dijelaskan bahwa dari 

pengunjung milk story yang menjawab sangat setuju pada 

variabel lingkungan berdasarkan pekerjaan responden yaitu 

mayoritas pengunjung adalah pelajar/mahasiswa. Pada 

variabel X21 sebesar  43 % sarjana, 2 % swasta, 1 % PNS. 

Pada variabel X22 9 % sarjana, 2 % swasta, 0 % PNS. Pada 
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variabel X23 sebesar 17 % sarjana, 4 % swasta, 0 % PNS. Hal 

ini dikarenakan milk story terletak dikota Malang yang 

merupakan kota pendidikan sehingga mayoritas pengunjung 

didominasi oleh mahasiswa/pelajar. 

 

 
 

Gambar 17. Frekuensi berdasarkan pendapatan responden  

                   menjawab sangat setuju pada variabel lingkungan 

 

Pada gambar 17 dapat dijelaskan bahwa dari 

pengunjung milk story yang menjawab sangat setuju terhadap 

variabel lingkungan mayoritas pendapatannya adalah Rp. 

500.000-Rp. 1.000.000. Hal ini dikarenakan mayoritas 

pengunjung yang datang ke milk story adalah para 

pelajar/mahasiswa yang pendapatannya diperoleh dari uang 

saku orang tua yaitu rata-rata Rp. 500.000-Rp.1.000.000 dan 

dikatakan termasuk dari golongan mahasiswa mampu. 
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4.3.3. Variabel Pelayanan  (X3) 

 

Tabel 5. Distribusi frekuensi variabel pelayanan  (X3) 

 
X3 Tanggapan SS S R TS STS  

Sk

or 

Pertanyaan F % F % F % F % F % 

1 Pelayan 

selalu 

sopan, 

ramah 

terhadap 

pelangan 

17 17 57 57 23 23 3 3 0 0 388 

2 Pelayan 

berpakaian sopan 

dan rapi 

24 24 51 51 21 21 4 4 0 0 395 

3 Penjual 

mampu,ter

ampil 

melayani 

pelanggan 

17 17 51 51 30 30 2 2 0 0 383 

4 Penjualan 

cepat 

menyajika

n pesanan 

16 16 44 44 36 36 3 3 1 1 371 

 384

,25 

 

Dari hasil tabel 5 dapat disimpulkan bahwa tanggapan 

responden terhadap variabel pelayanan yang mempengaruhi 

keputusan pembelian di kedai milk story yaitu tinggi  atau 

masuk pada range keempat : 

a. Pada pertanyaan pertama (X31) yaitu apakah Pelayan 

selalu sopan dan ramah terhadap pelangan sesuai yang 

anda harapkan, mayoritas menjawab 57 % setuju dan 

17 % sangat setuju. Hal ini pelayanan yang sopan dan 

ramah menjadi kenyamanan pengunjung untuk 

kembali lagi berkunjung ke milk story karena dengan 



55 
 

pelayanan yang sopan dan ramah pengunjung merasa 

nyaman dengan pelayanan yang ada. 

b. Pada pertanyaan kedua (X32) yaitu Pelayan dalam 

berpakaian sangat rapi dan sopan, mayoritas 

menjawab 51 % setuju dan 24 % sangat setuju. Hal ini 

karena kedai milk story merupakan tempat yang 

menyajikan menu sehat maka pelayan dituntut untuk 

tetap berpakaian sopan, bersih dan rapi agar terjaga 

hyginitasnya. 

c. Pada pertanyaan ketiga (X33) yaitu Penjual telah 

mampu dan terampil dalam melayani pelanggan, 

mayoritas menjawab 51 % atau setuju. Hal ini 

memungkinkan dengan ketrampilan yang dimiliki 

pelayan sehingga ketepatan dalam menyajikan menu 

sangat perlu diperhatikan. 

d. Pada pertanyaan keempat (X34) yaitu Penjualan cepat 

dalam menyajikan pesanan, mayoritas menjawab 44 % 

atau setuju dan 36% menjawab ragu-ragu. Hal ini 

dikarenakan, jika pada waktu jumlah pengunjung yang 

datang sepi maka pelayanan langsung bisa 

disajikan/cepat, namun jika kondisi ramai maka 

kecepatan pelayanan juga diragukan. 
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Gambar 18. Frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin  

                    menjawab sangat setuju pada variabel pelayanan 

 

Pada gambar 18 dapat dijelaskan bahwa dari 

pengunjung milk story yang menjawab sangat setuju terhadap 

variabel pelayanan. Pada variabel X31 jumlah responden laki-

laki sebanyak 9 % dan perempuan 8 %, pada variabel X32 

jumlah responden laki-laki 12 % dan perempuan 12 %, pada 

variabel X33 jumlah responden laki-laki 10 % dan perempuan 

7 % , pada variabel X34 jumlah responden laki-laki 8 % dan 

perempuan 8 %. 

 

 
 

Gambar 19. Frekuensi responden berdasarkan umur   

                    menjawab sangat setuju pada variabel pelayanan 
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Pada gambar 19 dapat dijelaskan bahwa dari 

pengunjung milk story yang menjawab sangat setuju terhadap 

variabel pelayanan berdasarkan umur responden yaitu pada 

umur 20-24 tahun. Dapat dilihat pada variabel X31 umur 20-24 

tahun 8 %, X32 13 %, X33 10 % dan X34 9 %. Hal ini 

dikarenakan kedai milk story para pengunjungnya adalah 

mayoritas para remaja. 

 

 
 

Gambar 20. Frekuensi responden berdasarkan tingkat  

                    pendidikan sangat setuju pada variabel pelayanan 

 

Pada gambar 20 dapat dijelaskan bahwa dari 

pengunjung milk story yang menjawab sangat setuju terhadap 

variabel pelayanan berdasarkan tingkat pendidikan yaitu 

mayoritas adalah S1/mahasiswa . Dapat dilihat pada variabel 

X31 sebesar  4 % SMA dan 13 % sarjana, pada variabel X32 

sebanyak 4 % SMA dan 20 % sarjana, pada variabel X33 

sebanyak 3 % SMA dan 14 % sarjana, pada variabel X34 

sebanyak 3 % SMA dan 13 % sarjana. Hal ini dikarenakan 

milk story terletak dikota Malang yang merupakan kota 

pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan 

mempengaruhi pola pikir responden. 
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Gambar 21. Frekuensi responden berdasarkan pekerjaan  

                    menjawab sangat setuju pada variabel pelayanan 

 

Pada gambar 21 dapat dijelaskan bahwa dari 

pengunjung milk story yang menjawab sangat setuju terhadap 

variabel pelayanan berdasarkan pekerjaan responden yaitu 

pelajar/mahasiswa. Pada variabel X31 sebesar  14 % sarjana, 2 

% swasta, 1 % PNS. Pada variabel X32 sebanyak 22 % sarjana, 

2 % swasta, 0 % PNS. Pada variabel X33 sebanyak 14 % 

sarjana, 2 % swasta, 1 % PNS. Pada variabel X34 sebanyak 14 

% sarjana, 2 % swasta, 0 % PNS. Hal ini dikarenakan milk 

story terletak dikota Malang yang merupakan kota pendidikan. 

 

 
 

Gambar 22. Frekuensi responden berdasarkan pendapatan  
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                    menjawab sangat setuju pada variabel pelayanan 

Pada gambar 22 dapat dijelaskan bahwa dari 

pengunjung milk story yang menjawab sangat setuju terhadap 

variabel lingkungan mayoritas pendapatannya adalah Rp. 

500.000-Rp. 1.000.000. Hal ini dikarenakan mayoritas 

pengunjung yang datang ke milk story adalah para 

pelajar/mahasiswa yang pendapatannya diperoleh dari uang 

saku orang tua dengan rata-rata Rp. 500.000-Rp. 1.000.000 

dan dikatakan termasuk dari golongan mahasiswa mampu 

yang menjawab sangat setuju terhadap variabel harga sangat 

terjangkau serta kualitas produk milk story. 

 

4.3.4. Variabel Lokasi  (X4) 

 

Tabel 6. Distribusi frekuensi variabel lokasi  (X4) 

 
X4 Tanggapan SS S R TS STS  

skor 
Pertanyaan F % F % F % F % F % 

1 Tempat milk story 

dekat dengan 

tempat tinggal 

anda 

19 19 22 22 36 36 19 19 4 4 333 

2 Tempat 

milk story 

mudah 

dijangkau 

alat 

transportasi 

39 39 31 31 23 23 7 7 0 0 402 

 367,5 

 

Dari hasil tabel 6 dapat disimpulkan bahwa tanggapan 

responden terhadap variabel lokasi yang mempengaruhi 

keputusan pembelian di kedai milk story pada range ke empat 

yaitu tinggi. 
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a. pada pertanyaan pertama (X41) yaitu apakah tempat 

milk story dekat dengan tempat tinggal anda, 

mayoritas menjawab 19 % sangat setuju dan 22 % 

setuju, sedangkan 36 % ragu-ragu. Hal ini dikarenakan 

para pengunjung yang datang ke milk story dari 

berbagai tempat. 

b. Pada pertanyaan ke dua (X42) yaitu menurut anda 

tempat milk story mudah dijangkau alat transportasi, 

mayoritas menjawab 39 % sangat setuju dan 31 % 

setuju. Hal ini karena kedai milk story terletak di kota 

dimana tepatnya berada dipusat keramain yang mudah 

dijangkau alat transportasi. Dengan demikian 

konsumen bersikap positif terhadap variabel yang ada 

pada milk story. 

 

 
 

Gambar 23. Frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin  

                    menjawab sangat setuju pada variabel lokasi 

 

Pada gambar 23 dapat dijelaskan bahwa dari 

pengunjung milk story yang menjawab sangat setuju terhadap 

variabel lokasi berdasarkan jenis kelamin. Pada variabel X41 

jumlah responden laki-laki sebanyak 7 % dan perempuan 12 
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%, pada variabel X42 jumlah responden laki-laki 16 % dan 

perempuan 23 %. 

 

 
 

Gambar 24. Frekuensi responden berdasarkan umur yang  

                    menjawab sangat setuju pada variabel lokasi 

 

Pada gambar 24 dapat dijelaskan bahwa dari 

pengunjung milk story yang menjawab sangat setuju terhadap 

variabel lokasi yaitu pada umur 20-24 tahun. Dapat dilihat 

pada variabel X41 umur 20-24 tahun 10 % dan X42 sebanyak 25 

%. Hal ini dikarenakan kedai milk story para pengunjungnya 

adalah mayoritas para remaja. 

 

 
 

Gambar 25. Frekuensi responden berdasarkan tingkat  

                    pendidikan menjawab sangat setuju pada variabel  

                    lokasi 
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Pada gambar 25 dapat dijelaskan bahwa dari 

pengunjung milk story yang menjawab sangat setuju terhadap 

variabel lokasi berdasarkan tingkat pendidikan yaitu mayoritas 

S1/mahasiswa. Dapat dilihat pada pertanyaan X41 sebesar  2 % 

SMA dan 17 % sarjana dan pada pertanyaan X42 sebanyak 4 % 

SMA dan 35 % sarjana. Hal ini dikarenakan milk story terletak 

dikota Malang yang merupakan kota pendidikan. Semakin 

tinggi tingkat pendidikan akan mempengaruhi pola pikir 

responden. 

 

 
 

Gambar 26. Frekuensi responden berdasarkan pekerjaan yang  

                    menjawab sangat setuju pada variabel lokasi 

 

Pada gambar 21 dapat dijelaskan bahwa dari 

pengunjung milk story yang menjawab sangat setuju 

berdasarkan pekerjaan responden yaitu pelajar/mahasiswa 

dimana dapat dilihat pada variabel X41 sebesar  17 % sarjana, 2 

% swasta, 0 % PNS. Pada variabel X42 sebanyak 35 % sarjana, 

3 % swasta, 0 % PNS. Hal ini dikarenakan milk story terletak 

dikota Malang yang merupakan kota pendidikan sehingga 

mayoritas pengunjung didominasi oleh mahasiswa/pelajar. 
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Gambar 27. Frekuensi responden berdasarkan pendapatan  

                    menjawab sangat setuju pada variabel lokasi 

 

Pada gambar 27 dapat dijelaskan bahwa dari 

pengunjung milk story yang menjawab sangat setuju terhadap 

variabel lokasi mayoritas pendapatannya adalah Rp. 500.000-

Rp. 1.000.000. Hal ini dikarenakan mayoritas pengunjung 

yang datang ke milk story adalah para pelajar/mahasiswa yang 

pendapatannya dari uang saku orang tua yang memiliki rata-

rata Rp. 500.000-Rp.1.000.000 dan dikatakan termasuk dari 

golongan mahasiswa mampu yang menjawab sangat setuju 

terhadap variabel harga sangat terjangkau serta kualitas produk 

milk story. 
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4.3.5. Variabel Fisik Toko  (X5) 

 

Tabel 7 . Distribusi frekuensi variabel fisik toko  (X5) 

 
X5 Tanggapan SS S R TS STS  

Skor 
Pertanyaan F % F % F % F % F % 

1 Penampilan kedai 

milk story bersih 

dan rapi 

15 15 42 42 38 38 4 4 1 1 366 

2 Kapasitas tempat 

memenuhi 

pengunjung 

11 11 16 16 39 39 21 21 13 12 291 

3 Fasilitas wifi 

memadai 

35 35 43 43 21 21 1 1 0 0 412 

4 Penempatan 

produk menarik 

22 22 44 44 26 26 6 6 2 2 378 

 361,75 

 

Tabel 7 dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden 

terhadap variabel fisik toko yang mempengaruhi keputusan 

pembelian di kedai milk story dan berada pada range keempat 

atau tinggi yaitu: 

a. pada pertanyaan pertama (X51) yaitu apakah 

Penampilan kedai milk story bagus, bersih dan rapi. 

Mayoritas menjawab 42 % setuju dan 15 % sangat 

setuju. Hal ini bisa dilihat tempatnya didesain 

senyaman mungkin agar pelanggan dapat bersantai 

disana. 

b. Pada pertanyaan kedua (X52) yaitu apakah Kapasitas 

tempat memenuhi pengunjung (tidak sempit). 

Mayoritas menjawab 39 % atau ragu-ragu, hal ini 
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dkarenakan para pengunjung yang datang biasanya 

keluar masuk dan tempatnya tidak tergolong besar. 

c. Pada pertanyaan ketiga (X53) yaitu apakah fasilitas 

free wifi yang memadai. Mayoritas menjawab 43 % 

setuju dan 35 % sangat setuju. Hal ini sangat 

menunjang kenyamanan pengunjung dengan fasilitas 

free wifi yang disediakan sehingga pengunjung tidak 

bosan. 

d. Pada pertanyaan keempat (X54) yaitu apakah 

penempatan produk yang menarik. Mayoritas 

menjawab 44 % setuju dan 22 % sangat setuju. 

Penempatan produk sangat menarik pengunjung 

karena produk yang ditata rapi dan baik maka 

pengunjung bisa menilai selalu terjaga kebersihannya. 

Dengan demikian konsumen bersikap positif terhadap 

variabel yang ada pada milk story. 

 

 
 

Gambar 28. Frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin  

                    menjawab sangat setuju pada variabel fisik toko 

 

Pada gambar 28 dapat dijelaskan bahwa dari 

pengunjung milk story yang menjawab sangat setuju terhadap 

variabel fisik toko.  Pada variabel X51 jumlah responden laki-
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laki sebanyak 6 % dan perempuan 9 %, pada variabel X52 

jumlah responden laki-laki 5 % dan perempuan 6 %, pada 

variabel X53 jumlah responden laki-laki 13 % dan perempuan 

22 %, pada variabel X54 jumlah responden laki-laki 10 % dan 

perempuan 11 %. 

 

 
 

Gambar 29. Frekuensi responden berdasarkan umur  

                    menjawab sangat setuju pada variabel fisik toko 

 

Pada gambar 29 dapat dijelaskan bahwa dari 

pengunjung milk story yang menjawab sangat setuju terhadap 

variabel fisik toko yaitu pada umur 20-24 tahun. Dapat dilihat 

pada variabel X51 umur 20-24 tahun 5 % , X52 sebanyak 4 %, 

X53 sebanyak 22 % dan X54 sebanyak 11 %. Hal ini 

dikarenakan kedai milk story para pengunjungnya adalah 

mayoritas para remaja yan usianya rata-rata 20-24 tahun. 
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Gambar 30. Frekuensi responden berdasarkan tingkat  

                    pendidikan menjawab sangat setuju pada variabel  

                    fisik toko 

 

Pada gambar 30 dapat dijelaskan bahwa dari 

pengunjung milk story yang menjawab sangat setuju terhadap 

variabel fisik toko berdasarkan tingkat pendidikan yaitu 

mayoritas pengunjung adalah S1/mahasiswa. Dapat dilihat 

pada variabel X51 sebesar  2 % SMA dan 13% sarjana, pada 

variabel X52 sebanyak 2 % SMA dan 9 % sarjana, pada 

variabel X53 sebanyak 3 % SMA dan 32 % sarjana, pada 

variabel X54 sebanyak 4 % SMA dan 17 % sarjana. Hal ini 

dikarenakan milk story terletak dikota Malang yang 

merupakan kota pendidikan. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan akan mempengaruhi pola pikir responden. 
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Gambar 31. Frekuensi responden berdasarkan pekerjaan   

                    menjawab sangat setuju pada variabel fisik toko 

 

Pada gambar 31 dapat dijelaskan bahwa dari 

pengunjung milk story yang menjawab sangat setuju terhadap 

variabel fisik toko berdasarkan pekerjaan responden yaitu 

mayoritas pengunjung adalah pelajar/mahasiswa. Dapat dilihat 

pada variabel X51 sebesar  14 % sarjana, 1 % swasta, 0 % PNS. 

Pada variabel X52 sebanyak 11 % sarjana, pada variabel X53 

sebanyak 33 % sarjana dan 2 % swasta, pada variabel X54 

sebanyak 20 % sarjana dan 1 % swasta. Hal ini dikarenakan 

milk story terletak dikota Malang yang merupakan kota 

pendidikan. 

 

 
 

Gambar 32. Frekuensi responden berdasarkan pendapatan  
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                    menjawab sangat setuju pada variabel fisik toko 

Pada gambar 32 dapat dijelaskan bahwa dari 

pengunjung milk story yang menjawab sangat setuju terhadap 

variabel keadaan fisik toko mayoritas pendapatannya adalah 

Rp. 500.000-Rp. 1.000.000. Hal ini dikarenakan mayoritas 

pengunjung yang datang ke milk story adalah para 

pelajar/mahasiswa yang pendapatannya dari uang saku orang 

tua memiliki rata-rata yaitu Rp. 500.000-Rp.1.000.000/ 

 

4.3.6. Variabel Keputusan Pemebelian  (Y) 

 

Tabel 8. Distribusi frekuensi keputusan pembelian (Y) 

 
Y Tanggapan SS S R TS STS  

skor 
Pertanyaan F % F % F % F % F % 

1 Anda merasa puas 

setelah 

mengkonsumsi 

produk Milk Story 

25 25 51 51 21 21 3 3 0 0  

2 Anda tidak 

mempunyai keluhan 

terhadap pelayanan 

dan produknya Milk 

Story 

16 16 44 44 29 29 6 6 5 5  

3 Anda ingin kembali 

lagi mengkonsumsi 

produk milk story 

secara berulang-

ulang 

18 18 43 43 34 34 4 4 1 1  

4 Anda akan 

memberikan 

informasi kepada 

orang lain tentang 

asiknya datang di 

kedai milk story 

20 20 48 48 26 26 4 4 2 2  

5 Milk story adalah 

tempat sehat cocok 

untuk bersantai 

khususnya para 

remaja 

48 48 39 39 22 22 0 0 0 0  
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 422,2 

Berdasarkan tabel 8 dapat disimpulkan tanggapan 

responden di kedai milk story terhadap variabel kepuasan 

pelanggan berada pada range keempat (setuju). Hal ini 

dibuktikan dari ketiga pertanyaan semua mayoritas reponden 

menjawab setuju dan satu pertanyaan mayoritas sangat setuju, 

dengan demikian konsumen bersikap positif terhadap variabel-

variabel yang ada pada milk story.  

Pada pertanyaan pertama yaitu apakah anda sudah 

merasa puas setelah mengkonsumsi produk milk story 

mayoritas menjawab 51 % (setuju). Pertanyaan kedua yaitu 

apakah Anda tidak mempunyai keluhan terhadap pelayanan 

dan produknya milk story, mayoritas menjawab 44 % (setuju). 

Pertanyaan ketiga yaitu apakah Anda ingin kembali lagi 

mengkonsumsi produk milk story secara berulang-ulang, 

mayoritas menjawab 43 % (setuju). Pertanyaan keempat yaitu 

apakah Anda akan memberikan informasi kepada orang lain 

tentang asiknya datang ke kedai milk story, mayoritas 

menjawab 48 % (setuju). Pertanyaan kelima yaitu apakah milk 

story adalah tempat sehat cocok untuk bersantai khususnya 

untuk para remaja, mayoritas menjawab 48 % (sangat setuju).   

 

 
 

Gambar 33. Frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin  

                    menjawab sangat setuju terhadap keputusan  

Laki-laki; 1; 
9 

Laki-laki; 2; 
9 

Laki-laki; 3; 
3 

Laki-laki; 4; 
9 

Laki-laki; 5; 
22 

Perempuan
; 1; 16 

Perempuan
; 2; 7 

Perempuan
; 3; 15 Perempuan

; 4; 11 

Perempuan
; 5; 26 

Laki-laki

Perempuan
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                    pembelian 

 

Pada gambar 33 dapat dijelaskan bahwa dari 

pengunjung milk story yang menjawab sangat setuju terhadap 

keputusan pembelian berdasarkan jenis kelamin. Pada variabel 

Y1 jumlah responden laki-laki sebanyak 9 % dan perempuan 

16 %, pada variabel Y2 jumlah responden laki-laki 9 % dan 

perempuan 7 %, pada variabel Y3 jumlah responden laki-laki 3 

% dan perempuan 15 %, pada variabel Y4 jumlah responden 

laki-laki 9 % dan perempuan 11 %, pada variabel Y5 jumlah 

responden laki-laki 22 % dan perempuan 26 %. 

 

 
 

Gambar 34. Frekuensi responden berdasarkan umur  

                    sangat setuju terhadap keputusan pembelian 

 

Pada gambar 34 dapat dijelaskan bahwa dari 

pengunjung milk story yang menjawab sangat setuju terhadap 

keputusan pembelian berdasarkan umur responden yaitu pada 

umur 20-24 tahun. Dapat dilihat pada variabel Y1 umur 20-24 

tahun 14 % , Y2 sebanyak 10 %, Y3 sebanyak 9 %, Y4 

sebanyak 10 % dan Y5 sebanyak 32 %. Hal ini dikarenakan 

kedai milk story para pengunjungnya adalah mayoritas para 

remaja yang usianya rata-rata 20-24 tahun. 
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Gambar 35. Frekuensi responden berdasarkan tingkat  

                    pendidikan menjawab sangat setuju terhadap  

                    keputusan pembelian 

 

Pada gambar 35 dapat dijelaskan bahwa dari 

pengunjung milk story yang menjawab sangat setuju terhadap 

keputusan pembelian berdasarkan tingkat pendidikan yaitu 

S1/mahasiswa. Dapat dilihat pada variabel Y1 sebesar  4 % 

SMA dan 21 % sarjana, pada variabel Y2 sebanyak 2 % SMA 

dan 14 % sarjana, pada variabel Y3 sebanyak 3 % SMA dan 15 

% sarjana, pada variabel Y4 sebanyak 4 % SMA dan 16 % 

sarjana, pada variabel Y5 sebanyak 7 % SMA dan 41 % 

sarjana. Hal ini dikarenakan milk story terletak dikota Malang 

yang merupakan kota pendidikan. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan akan mempengaruhi pola pikir responden. 

 

SMP; 1; 0 SMP; 2; 0 SMP; 3; 0 SMP; 4; 0 SMP; 5; 0 
SMA; 1; 4 SMA; 2; 2 SMA; 3; 3 SMA; 4; 4 

SMA; 5; 7 

Sarjana; 1; 
21 Sarjana; 2; 

14 

Sarjana; 3; 
15 

Sarjana; 4; 
16 

Sarjana; 5; 
41 SMP

SMA



73 
 

 
 

Gambar 36. Frekuensi responden berdasarkan pekerjaan  

                    menjawab sangat setuju terhadap keputusan  

                    pembelian 

 

Pada gambar 36 dapat dijelaskan bahwa dari 

pengunjung milk story yang menjawab sangat setuju terhadap 

keputusan pembelian berdasarkan pekerjaan responden 

mayoritas adalah pelajar/mahasiswa dimana dapat dilihat pada 

variabel Y1 sebesar  23 % sarjana, 3 % swasta, 0 % PNS. Pada 

variabel Y2 sebanyak 14 % sarjana dan 2 % swasta. Pada 

variabel Y3 sebanyak 17 % sarjana dan 1 % swasta. Pada 

variabel Y4 sebanyak 18 % sarjana, 1 % swasta dan 1 % PNS. 

Pada variabel Y5 sebanyak 18 % sarjana dan 3 % swasta. Hal 

ini dikarenakan milk story terletak dikota Malang yang 

merupakan kota pendidikan. 
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Gambar 37. Frekuensi responden berdasarkan pendapatan  

                    sangat setuju terhadap keputusan pembelian 

 

Pada gambar 37 dijelaskan bahwa dari pengunjung 

milk story menjawab sangat setuju terhadap keputusan 

pembelian memiliki uang saku Rp. 500.000-Rp. 1.000.000. 

Hal ini dikarenakan mayoritas pengunjung milk story adalah 

para mahasiswa yang termasuk dari golongan mahasiswa 

mampu yang sangat setuju terhadap variabel harga sangat 

terjangkau serta kualitas produk milk story. 

 

4.4. Uji Validitas  

 

Fungsi pengujian validitas instrumen penelitian adalah 

untuk mengetahui validitas setiap item kuisioner penelitian. 

Pengertian valid adalah bahwa kuesioner efektif dapat 

digunakan sebagai alat pengumpul data untuk menggali 

masalah yang dijadikan obyek penelitian. Efektifitas 

didasarkan pada asumsi bahwa kuisioner penelitian mudah 

dimengerti dan mudah dijawab oleh para responden penelitian.  
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Pengukuran validitas instrumen penelitian dilakukan 

dengan menggunakan rumus koefisien korelasi Pearson 

Product Moment. Kriterianya adalah jika r hitung lebih besar 

dari r tabel berarti valid, dan sebaliknya jika r hitung lebih 

kecil dari r tabel berarti tidak valid. Berdasarkan taraf 

kepercayaan (degree of freedom/df) yang dipilih sebesar 95 

persen dan alpha 5 persen dengan jumlah sampel penelitian 

sebanyak 100 responden, didapat r tabel sebesar 0, 195. Untuk 

mengetahui koefisien korelasi validitas pada setiap item 

kuisioner penelitian dilakukan penghitungan dengan 

menggunakan bantuan program SPSS.  

 

Tabel 9. Hasil uji validitas  

 
Parameter Item ke- Correlation Coefficient Kesimpulan 

Harga X11 0,852 Valid 

 X12 0,916 Valid 

Lingkungan X21 0,499 Valid 

 X22 0,786 Valid 

 X23 0,774 Valid 

Pelayanan X31 0,814 Valid 

 X32 0,856 Valid 

 X33 0,802 Valid 

 X34 0,769 Valid 

Lokasi X41 0,873 Valid 

 X42 0,823 Valid 

Fisik Toko X51 0,601 Valid 

 X52 0,817 Valid 

 X53 0,722 Valid 

 X54 0,766 Valid 

Keputusan 

Pembelian 

Y1 0,804 Valid 

 Y2 0,679 Valid 

 Y3 0,753 Valid 

 Y4 0,737 Valid 

 Y5 0,765 Valid 

 

Sumber: Data primer diolah, 2013 
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Hasil pengujian koefisien korelasi validitas yang 

tertera pada tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil 

penghitungan dengan bantuan software SPSS versi 17, 

didapatkan koefisien validitas seluruh item kuisioner 

penelitian yang disampaikan kepada para pihak yang menjadi 

sampel penelitian memenuhi kriteria valid, yakni hasil 

pengukuran koefisien validitas lebih besar dari angka penguji 

pada r tabel sebesar 0, 195.  

Hal tersebut bermakna bahwa indikator-indikator 

penelitian dapat digunakan sebagai pengumpul data yang 

efektif untuk menggali masalah yang dijadikan obyek 

penelitian, dan selanjutnya dapat diolah untuk mengukur 

dimensi-dimensi kajian dan indikator-indikator penelitian 

untuk masing-masing dimensi kajian. 

 

4.5. Uji Reliabilitas  

 

Pengujian reliabilitas alat ukur dimaksudkan untuk 

mengetahui nilai instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data primer dari sampel penelitian reliabel 

atau tidak reliabel. Pengertian reliabel adalah bahwa alat ukur 

yang digunakan dapat diandalkan, karena dalam situasi yang 

digunakan dapat diandalkan, karena dalam situasi yang 

berbeda kuisioner penelitian tidak menimbulkan persepsi yang 

jauh berbeda. 

Suatu alat ukur yang reliabel adalah alat ukur yang 

mempunyai tingkat reliabilitas yang tinggi. Secara empirik 

tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan oleh angka yang 

disebut koefisien reliabilitas, sehingga dapat dikatakan valid 

apabila memiliki nilai korelasi di atas dari 0, 60.   
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Berikut ini akan disajikan hasil uji reliabilitas dengan 

menggunakan program SPSS versi 17 yang dapat dilihat 

melalui tabel berikut ini : 

 

Tabel 10. Hasil uji reliabilitas 

 
Parameter Item Nilai Alpha-

Cronbach 

Kesimpulan 

Harga X1 0,709 reliabel 

Lingkungan X2 0,645 reliabel 

Pelayanan X3 0,823 reliabel 

Lokasi X4 0,638 reliabel 

Fisik Toko X5 0,690 reliabel 

Keputusan 

Pembelian 

Y 0,794 reliabel 

 

Tabel 15 terlihat bahwa tidak ada satupun variabel yang 

tidak reliabel ini berarti bahwa variabel-variabel tersebut dapat 

digunakan untuk analisis selanjutnya, karena sudah memenuhi 

syarat valid dan reliable. 

 

4.6. Analisis Faktor 

4.6.1. Uji Kelayakan Data untuk Analisis Faktor 

 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah seperangkat 

variabel yang diamati dalam penentuan perilaku pembelian 

produk Kedai Milk Story di jalan Semeru Malang memiliki 

hubungan keterkaitan, apabila dalam pengujian ini terdapat 

salah satu item varibel yang memiliki nilai tidak memenuhi 

syarat maka harus dikeluarkan dalam analisis ini. 
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 Berikut ini adalah hasil uji kelayakan variabel yang 

menentukan keputusan pembelian di  kedai milk story. 

 

4.6.2. Nilai Keiser-Meyer-Olkin (KMO) 

 

Hasil perhitungan seperti yang terdapat pada Tabel 

menunjukkan nilai KMO sebesar 0, 826 . 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. 

 

Tabel 11. Perhitungan KMO dan Bartlett’s Test 

 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .757 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 606.167 

df .105 

Sig. .000 

 

4.6.3. Uji Bartlett 

 

Uji ini dilakukan untuk melihat keindependenan dari 

variabel yang ada. Hasi perhitungan yang terdapat pada Tabel 

x. menunjukkan nilai uji Bartlett sebesar 606.167 dengan nilai 

signifikasi 0, 000. Hasi perhitungan ini dapat disimpulkan 

bahwa hubungan variabel yang mempengaruhi keputusan 

pembelian produk Kedai milk story Malang dalam penelitian 
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ini memiliki hubungan yang sangat signifikan. Hal ini sesuai 

pendapat Suliyanto (2005) menyatakan bahwa angka 

signifikan < 0,05 maka variabel yang diteliti dalam penelitian 

dapat dianalisis lebih lanjut. 

 

4.6.4. 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 menunjukkan bahwa seluruh item 

variabel memiliki nilai lebih dari 0, 5 sehingga item tersebut 

dapat memenuhi syarat kelayakan untuk dilakukan uji 

selanjutnya. Matrik korelasi anti-image untuk ke 15 item yang 

disajikan pada Lampiran  dan disajikan pada Tabel 12. 

Suliyanto (2005) menjelaskan 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 12 . Nilai measure of sampling adequacy (MSA) 

 

Variabel Nilai MSA 

X11 (harga) 0,759 

X12 (produk) 0,805 

X21 (nilai budaya) 0,811 

X22 (teman) 0.585 

X23 (pendapatan) 0,618 

X31 (keramahan) 0,799 

X32 (kerapian) 0,835 

X33 (ketrampilan) 0,796 

X34 (kecepatan) 0,869 

X41 (jarak) 0,814 

X42 (mudah dijangkau) 0,617 

X51(penampilan toko) 0,672 

X52 (kapasitas) 0,730 

X53 (wifi) 0,641 

X54 (penataan produk) 0,868 

 

 

4.6.5. Ekstraksi Faktor 

 

Eigen value merupakan nilai yang menunjukkan 

kepentingan relatif masing-masing faktor dalam menghitung 

variasi ke 15 variabel awal yang dianalisis. Syarat eifgen 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 lima faktor seperti perhitungan yang terdapat 

pada Lampiran  dan disajikan pada Tabel 16. 
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Tabel 13. Hasil ekstraksi faktor 

 

Faktor Eigen 

value 

Persentase 

Varian 

Persentase 

Kumulatif 

1 (harga) 5,065 33,753 33,753 

2 (lingkungan) 1,720 11,470 45,223 

3 (pelayanan) 1,620 10,809 56,032 

4 (fisik toko) 1,405 9,366 65,398 

 

Ekstraksi faktor yang diperoleh sebanyak 4 faktor. 

Faktor pertama memiliki persentase varians sebesar 33, 753 

yang berarti terbentuknya faktor pertama dapat menjelaskan 

sebesar 33, 753 % dari 15 item. Faktor kedua memiliki 

persentase varians sebesar  11, 470 yang berarti terbentuknya 

faktor kedua dapat menjelaskan sebesar 45, 223 % dari 15 

item yang digunakan. Faktor ketiga memiliki persentase 

varians sebesar 10,809 yang berarti terbentuknya faktor ketiga 

dapat menjelaskan 15 item yang diamati sebesar 56, 032 %. 

Sedangkan faktor keempat memiliki persentase varians 

sebesar 9, 366 yang berarti terbentuknya faktor keempat dapat 

menjelaskan 15 item sebesar 65, 398 %.  

Tabel menunjukan dari 15 item dapat diektraksi menjadi 

4 variabel  yang mewakili 15 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 %. 
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4.6.6. 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. Rotasi yang 

dianalisis menggunakan model varimax seperti pada 

perhitungan pada lampiran.  

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. Berikut 

adalah ringkasan hasil matrik faktor setelah dilakukan rotasi. 
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Tabel 14. Hasil rotasi faktor varians dan loading faktor 

 

Variabel  

Faktor 

Laoding 

 

Faktor 

X31 (pelayanan sopan dan 

ramah) 

0,801 1 

X32 (pelayan rapi dan sopan) 0,804 

X33 (penjual mampu dan terampil) 0,798 

X34 (penjual cepat menyajikan 

pesanan) 

0,701 

X41 (lokasi dekat tempat tinggal) 0,566  

 

2 
X42 (mudah dijangkau alat 

transportasi) 

0,806 

X51 (penampilan toko bersih 

rapi) 

0,749 

X52 (kapasitas tempat) 0,658 

X54 (penempatan produk menarik) 0,592 

X11 (mutu produk) 0,711 3 

X12 (harga produk) 0,765 

X21 (tempat tongkrongan sehat) 0,622 

X23 (datang bersama keluarga) 0,665 

X22 (datang bersama teman) 0,782 4 

X53 (fasilitas wifi memadahi) 0,869 

 

 

Hasil ekstraksi terhadap item penelitian dapat dilihat 

semua item variabel memiliki nilai > 0, 4 sehingga dapat 

diketahui bahwa 15 item tersebut merupakan variabel yang 

dipertimbangkan konsumen dalam membeli produk kedai milk 

story Malang. 
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4.6.7. Hasil Analisis Faktor 

 

Hasil analisis diperoleh 4 faktor yang mewakili ke 15 

variabel, selanjutnya adalah pemberian nama pada faktor baru 

yang terbentuk. Pemberian nama ini berdasarkan pada 

perwakilan yang dapat menjelaskan vaiabel-variabel penyusun 

dalam satu faktor.  

Tabel 15. Hasil analisis faktor 

 
Keterangan  Loading Faktor 

1 2 3 4 

Pelayanan  

X31 ( pelayan sopan dan 

ramah) 

0,801    

X32 (pelayan  berpakaian sopan 

dan rapi) 

0,804    

X33(penjual terampil melayani 

pelanggan) 

0,798    

X34 (cepat menyajikan pesanan) 0,701    

Lokasi  

X41 (dekat tempat tinggal)  0,566   

X42 dijangkau alat transpotasi)  0,806   

X51 (penampilan toko)  0,746   

X52 (kapasitas tempat)  0,658   

X54 (penempatan produk)  0,592   

Produk  

X11 (kualitas produk)   0,711  

X12 (harga produk)   0,765  

X21 (tempat bersantai sehat)   0,622  

X23 (bersama teman datang)   0,665  

Fasilitas 

X22 (bersama keluarga)    0,782 
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X53 (fasilitas wifi)    0,869 

Varians 5,065 1,720 1,6202 1,405 

 

Berdasarkan analisis faktor dapat diketahui bahwa dari 

15 variabel yang mewakili keputusan pembelian di Kedai Milk 

Story Malang dapat disingkat menjadi 4 faktor yang dapat 

mewakili yaitu : 

 

1. Faktor pertama pelayanan : Pelayan berpakaian sopan dan 

rapi 

 

Faktor pelayanan yang paling berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Kedai milk story Malang 

adalah berpakaian sopan dan rapi. Kedai milk story bergantung 

pada interaksi langsung dan pribadi antara pelanggan dan 

karyawan. Pelanggan sering menilai kualitas jasa yang mereka 

terima dari kedai milk story  berdasarkan penilaian terhadap 

orang-orang yang menyajikan jasa tersebut. Apabila orang 

yang memberikan jasa memberikan pelayanan yan baik, maka 

akan menimbulkan kesan positif terhadap restoran di benak 

konsumen. Sebaliknya jika orang yang memberikan pelayanan 

tidak memberikan pelayanan yang baik, maka konsumen akan 

memiliki tanggapan yang kurang baik pula terhadap restoran 

tersebut. Memberikan pelayanan yang baik terhadap 

konsumen dilakukan kedai milk story dengan memberikan 

perhatian pada keramahtamahan, kebersihan dan kerapian 

karyawan, penanganan pelanggan yang baik, yaitu cepat dan 

tepat dalam memberikan pelayanan. Karyawan kedai milk 

story melakukan pelayanan-pelayanan yang memuaskan 

pelanggan, seperti menyapa dan menyambut dengan hangat 

dan bersahabat pelanggan yang baru datang, menanyakan 
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pesanan mereka, mengambilkan pesanan dan menyerahkan 

kepada pelanggan. 

2. Faktor kedua lokasi : Tempat mudah dijangkau alat 

transpotasi 

 

Faktor lokasi yang paling berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen di kedai milk story Malang 

adalah tempatnya strategis sehingga mudah dijangkau alat 

transpotasi. Lokasi kedai milk story yang terletak di Jalan 

Semeru No.70 tepatnya belakang stadion Gajayana Malang 

yang sangat mudah dijangkau oleh aneka kendaraan bermotor 

dan angkutan umum, memudahkan konsumen untuk 

melakukan pembelian. Lokasi memegang peranan yang 

penting dalam melakukan usaha. Karena berkaitan dengan 

dekatnya lokasi usaha dengan pusat keramaian, mudah 

dijangkau (aksesbilitas), aman, dan tersedianya tempat parkir 

yang luas, pada umumnya lebih disukai konsumen. Lokasi 

yang strategis membuat konsumen lebih mudah dalam 

menjangkau dan juga keamanan yang terjamin. Sehingga 

dengan demikian, ada hubungan antara lokasi yang strategis 

dengan daya tarik konsumen untuk melakukan pembelian 

suatu produk. 

 

3. Faktor ketiga Produk : Harga Produk 

Faktor harga yang paling berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen di kedai milk story Malang 

adalah harga produk. Harga yang murah dan terjangkau 

dengan kualitas baik menyebabkan mempengaruhi kepuasan 

pelanggan dalam membeli suatu produk. Harga dilihat dari 

sudut pandang konsumen, seringkali digunakan sebagai 
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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. 

 

4. Faktor Fasilitas : Free Wifi 

Faktor fasilitas yang paling berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen di kedai milk story Malang 

adalah fasilitas wifi. Selain tempatnya yang didesain senyaman 

mungkin dengan model café, yang lebih menunjang yaitu 

disediakannya fasilitas wifi sehingga pengunjung bisa betah 

dan dapat menikmati layanan free wifi ini.  

 

4.7. Analisis  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

Keputusan Pembelian Susu di Kedai Milk Story Malang 

 

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 Pelayanan, 

Penampilan kedai,  Harga Produk dan Fasilitas. Analisis 

dilakukan dengan bantuan software SPSS seri 17. 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 (R
2
). 
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Tabel 16. Rakapitulasi hasil analisis regresi berganda 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

(Constant) 4.514   3.137 .002 

X12 (harga) 1.509 .400 5.301 .000 

X32(pelayan rapi 

dan sopan) 1.065 .239 3.170 .002 

X41(lokasimudah 

dijangkau) .679 .204 2.923 .004 

X53 (fasilitas wifi) .748 .255 3.488 .001 

R = 0,754 
  

F hitung = 

31,368 

R Square (R
2
)= 0,569   

F tabel = 3,95  
N= 100   

Siginifikan = 0,05 (5 %)  T tabel= 1,984 

     

 

Berdasarkan tabel x yang diperoleh dari hasil 

pengolahan dan komputerisasi dengan menggunakan program 

SPSS versi 17 maka diperoleh persamaan regresi berganda 

sebagai berikut : 

Y = 4,514 + 1,509X12 + 1,065X32 + 0,679X51 + 0,748X53  

Dimana :  

Y  = Keputusan pembelian  

a  = konstanta 

X12  = harga 

X32  = pelayan yang berpakaian rapi dan sopan 

X41  = lokasi mudah dijangkau 
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X53 = fasilitas wifi 

 

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :  

4,514 = Jika variabel independen yang terdiri dari faktor 

harga, pelayan yang berpakaian rapi dan sopan, 

penampilan toko dan fasilitas wifi konstan atau X 

= 0, maka keputusan pembelian konsumen kedai 

milk story Malang sebesar 4,514. 

1,509X12   = Besarnya koefisien faktor harga  yang berarti 

setiap peningkatan faktor harga sebesar 1 %, 

maka keputusan pembelian konsumen kedai milk 

story Malang meningkat 1,509 dengan asumsi 

variabel lainnya  konstan. 

1,065X32 = Besarnya koefisien faktor pelayanan yang 

berpakaian rapi dan sopan yang berarti setiap 

peningkatan faktor pelayanan sebesar 1 %, maka 

keputusan pembelian konsumen kedai milk story 

Malang meningkat 1,065 dengan asumsi variabel 

lainnya konstan. 

0,679X51 =  Besarnya koefisien faktor lokasi mudah dijangkau 

yang berarti setiap peningkatan variabel faktor 

penampilan kedai yang bersih dan rapi sebesar 1 

%, maka keputusan pembelian konsumen kedai 

milk story Malang meningkat 0,679 dengan 

asumsi variabel lainnya  konstan. 

0,748X53 = Besarnya koefisien variabel faktor fasilitas wifi 

yang berarti setiap peningkatan variabel faktor 

fasilitas wifi sebesar 1 %, maka keputusan 

pembelian konsumen kedai milk story Malang 

meningkat 0,748 dengan asumsi variabel lainnya 

konstan. 
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  Hasil regresi berganda di atas menunjukkan bahwa 

variabel bebas yakni faktor harga, pelayanan, lokasi mudah 

dijangkau dan fasilitas 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 di kedai milk 

story Malang adalah faktor harga sebesar 1,509. 

Uji koefisien determinasi (R
2
) di gunakan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Nilai 

R
2
 yang semakin mendekati 1, berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel independen. Koefisien 

determinasi yang digunakan adalah nilai Adjusted R square 

karena lebih dapat dipercaya dalam mengevaluasi model 

regresi.  

Dari hasil pengolahan data komputerisasi dengan 

menggunakan program SPSS versi 16 dapat dilihat nilai R = 

0,754, artinya hubungan positif dan kuat antara variabel faktor 

faktor harga, pelayanan, lokasi mudah dijangkau dan fasilitas  

dengan keputusan pembelian konsumen Kedai milk story 

Malang. Dari hasil tersebut diperoleh nilai koefisien 

determinasi (R
2
) = 0,569. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 

59,70 % keputusan pembelian konsumen kedai milk story 

Malang dapat dijelaskan oleh variabel (faktor faktor harga, 

pelayanan, lokasi mudah dijangkau dan fasilitas), sedangkan 

sisanya (100 % - 56,9 % = 43,1 %) dijelaskan faktor-faktor 

lain yang tidak diteliti. 
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4.7.1. Pengujian Uji F 

 

Pengujian hipotesis secara bersama-sama dilakukan 

dengan menggunakan Uji F. Uji F dilakukan untuk menguji 

hubungan signifikansi antara variabel bebas dan variabel 

terikat secara keseluruhan. Hasil pengujian diperoleh disajikan 

pada Tabel X : 

Hipotesis  

Ho : β1 = β2 = β3 = 0  : Tidak ada pengaruh yang signifikan 

dari faktor harga, pelayanan, lokasi mudah 

dijangkau dan fasilitas secara bersama-sama 

terhadap Keputusan Pembelian  

H1 : β1 = β2 = β3 > 0 : Ada pengaruh yang signifikan dari 

faktor harga, pelayanan, lokasi mudah dijangkau 

dan fasilitas secara bersama-sama terhadap 

Keputusan Pembelian 

 

Berdarkan 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 31, 368 lebih besar dari F tabel yakni 3,52 maka dapat 

disimpulkan bahwa H1 diterima atau variabel X (harga, 

pelayanan, lokasi mudah dijangkau dan fasilitas)  memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen kedai milk story Malang. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori dan 

hasil statistik penelitian berdasarkan uji F maka  faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian di kedai milk story 

Malang yang terdiri dari  harga, pelayanan, lokasi mudah 
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dijangkau dan fasilitas secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. 

 

4.7.2. Pengujian Secara Parsial (Uji t) 

 

Untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau bebas secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel terikat. Berikut akan dijelaskan 

pengujian masing-masing variabel secara parsial. Hasil 

pengujian di sajikan pada Tabel X. 

 

a. Faktor  Harga 

 

Hipotesis  

Ho : β1 ≤  0  Tidak ada pengaruh positif dan signifikan dari 

faktor harga terhadap Keputusan Pembelian.  

H1 : β1 > 0 Ada pengaruh positif dan signifikan dari faktor 

harga terhadap Keputusan Pembelian.  

Berdasarkan tabel x, t hitung untuk faktor harga yang 

diterangkan dengan variabel harga produk yang terjangkau 

sebesar 5,301. Untuk mengetahui pengaruh variabel ini dengan 

menggunakan t hitung, maka kita harus membandingkan 

antara t hitung dan t tabel. Apabila t hitung > t tabel, maka 

variabel tersebut punya pengaruh terhadap variabel dependen. 

Perbandingan t hitung dan t tabel dapat kita lihat bahwa nilai t 

hitung > dari nilai t tabel, yakni 3,063 >1,984. Dari penjelasan 

secara teori dan hasil statistik dari penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa  harga  memiliki pengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian konsumen di kedai milk story. 
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Harga merupakan jumlah uang yang harus konsumen 

bayarkan sebagai kompensasi produk yang diperoleh dari 

prusahaan. Setiap perusahaan pada umumnya, akan 

menghitung biaya yang akan dikeluarkan sebelum menetapkan 

harga produknya. Perusahaan yang mampu merumuskan 

strategi harga yang tepat akan memperoleh penghasilan dan 

keuntungan optimal. Produk fresh milk memiliki banyak 

varian rasa yaitu chocolate, strawberry, melon, vanilla dan 

mocca. Yoghurt juga memiliki banyak varian rasa seperti rasa 

apel, red grape, strawberry, mango, soursop, lychee, orange 

dan blueberry. Es cream memiliki beberapa varian rasa yaitu 

chocolate, vanilla, mango, mocca dan blueberry, sedangkan 

frozen yoghurt memiliki varian rasa seperti rasa apple, mango, 

strawberry, lychee dan blueberry. 

Harga merupakan salah satu variabel penting dalam 

mengambil keputusan untuk membeli suatu produk, karena 

berbagai alasan. Alasan ekonomis akan menunjukkan harga 

yang rendah atau harga terlalu berkompetisi merupakan salah 

satu pemicu penting untuk meningkatkan kinerja pemasaran, 

tetapi alasan psikologis dapat menunjukkan bahwa harga 

justru merupakan indikator kualitas dan karena itu dirancang 

sebagai salah satu instrumen penjualan sekaligus sebagai 

instrumen kompetisi yang menentukan.  

Penetapan harga yang kompetitif dan sesuai dengan 

keinginan atau kehendak kensumen maka perilaku konsumen 

akan berubah (terpengaruh untuk melakukan pembelian). 

Sehingga berdasar pengertian diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa harga sangat berpengaruh atas perilaku konsumen 

dalam melakukan pembelian pada suatu produk. Konsumen 

dalam melakukan pembelian, faktor harga merupakan faktor 
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yang lebih dulu diperhatikan, kemudian disesuaikan dengan 

kemampuannya sendiri. 

Harga dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: mahal, 

sedang, dan murah. Sebagian konsumen yang berpendapatan 

menengah menganggap bahwa harga yang ditawarkan mahal, 

namun konsumen yang berpendapatan tinggi beranggapan 

bahwa harga produk tersebut murah 

 

b. Faktor  Pelayanan 

 

Hipotesis  

Ho : β1 ≤  0  Tidak ada pengaruh positif dan signifikan dari 

faktor pelayanan terhadap Keputusan Pembelian.  

H1 : β1 > 0 Ada pengaruh positif dan signifikan dari faktor 

pelayanan terhadap Keputusan Pembelian.  

Berdasarkan tabel x, t hitung untuk faktor pelayanan 

yang diterangkan oleh variabel pelayan yang berpakaian rapi 

dan sopan sebesar 3,170. Untuk mengetahui pengaruh variabel 

ini dengan menggunakan t hitung, maka kita harus 

membandingkan antara t hitung dan t tabel. Apabila t hitung > 

t tabel, maka variabel tersebut punya pengaruh terhadap 

variabel dependen. Perbandingan t hitung dan t tabel dapat kita 

lihat bahwa nilai t hitung > dari nilai t tabel, yakni 4,363  > 

1,984.  

Penjelasan secara teori dan hasil statistik dari penelitian, 

dapat disimpulkan bahwa pelayan yang berpakaian rapi dan 

sopan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian di kedai milk story.  

Salah satu cara utama mempertahankan sebuah 

perusahaan jasa adalah memberikan jasa dengan kualitas 

pelayanan yang lebih tinggi dari pesaing secara konsisten dan 
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memenuhi harapan pelanggan. Bila kualitas pelayanan yang 

dirasakan lebih kecil dari pada yang diharapkan maka 

pelanggan menjadi tidak tertarik pada penyedia jasa, akan 

tetapi apabila yang terjadi adalah sebaliknya ada kemungkinan 

para pelanggan akan terus mengunakan penyedia jasa itu lagi. 

Pelayanan merupakan tingkat keunggulan (excellence) yang 

diharapkan dan pengendalian atas keunggulan tersebut untuk 

memenuhi keinginan konsumen. 

Kedai milk story bergantung pada interaksi langsung 

dan pribadi antara pelanggan dan karyawan. Konsumen sering 

menilai kualitas jasa yang mereka terima dari kedai milk story  

berdasarkan penilaian terhadap orang-orang yang menyajikan 

jasa tersebut. Apabila orang yang memberikan jasa 

memberikan pelayanan yang baik, maka akan menimbulkan 

kesan positif terhadap restoran di benak konsumen. Sebaliknya 

jika orang yang memberikan pelayanan tidak memberikan 

pelayanan yang baik, maka konsumen akan memiliki 

tanggapan yang kurang baik pula terhadap restoran tersebut. 

Pelayanan bukan saja terbatas pada proses pelaksanaan 

jasa oleh yang melayani kepada yang dilayani. Menyediakan 

informasi yang membuat konsumen dipermudah dan nyaman 

untuk mengkonsumsi produk menjadi bagian dari keseluruhan 

makna pelayanan. Cara-cara pelayanan yang baik di setiap 

tempat penjualan atau outlet merupakan salah satu penentu 

kepuasan pelanggan karena pelanggan tidak hanya terpuaskan 

oleh kualitas barang saja, mereka juga menginginkan kepuasan 

dari cara dan saat mereka memperolehnya sehingga nantinya 

hal tersebut berpengaruh terhadap keputusan pembelian.  

Kedai milk story buka dari hari senin sampai kamis 

pukul 09.00 - 22.00, untuk hari jumat dan sabtu buka mulai 
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pukul 09.00 - 23.00, sedangkan hari minggu buka mulai pukul 

15.00 - 23.00. 

 

c. Faktor  Lokasi mudah dijangkau 

 

Hipotesis  

Ho : β1 ≤  0  Tidak ada pengaruh positif dan signifikan dari 

faktor lokasi mudah dijangkau terhadap Keputusan Pembelian. 

H1 : β1 > 0 Ada pengaruh positif dan signifikan dari faktor 

lokasi mudah dijangkau terhadap Keputusan Pembelian. 

Berdasarkan tabel x, t hitung untuk faktor keadaan 

lokasi mudah dijangkau yang diterangkan oleh variabel kedaan 

lokasi mudah dijangkau yang bersih dan rapi sebesar 2,923. 

Untuk mengetahui pengaruh variabel ini dengan menggunakan 

t hitung, maka kita harus membandingkan antara t hitung dan t 

tabel. Apabila t hitung > t tabel, maka variabel tersebut punya 

pengaruh terhadap variabel dependen.  

Perbandingan t hitung dan t tabel dapat kita lihat bahwa 

nilai t hitung > dari nilai t tabel, yakni 2,943 > 1,984. Dari 

penjelasan secara teori dan hasil statistik dari penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa keadaan lokasi mudah dijangkau memiliki 

pengaruh signifikan terhadap keputusan  pembelian konsumen 

di kedai milk story. 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 kedai milk story yang terletak tepat 

berada di belakang stadion Gajayana yang ada di Jalan Semeru 

No.70 Ijen.  
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Sebelum seseorang atau sekelompok orang memutuskan 

untuk makan atau minum di sebuah café, mereka juga akan 

mempertimbangkan lokasi tempat café tersebut. 

Lokasi merupakan faktor yang sangat penting dalam 

bauran pemasaran (marketing mix). Karena pada lokasi yang 

tepat, sebuah gerai akan lebih sukses dibanding gerai lainnya 

yang berlokasi kurang strategis, meskipun sama-sama menjual 

produk yang sama dan juga mempunyai pramuniaga yang 

sama banyak dan terampilnya. Lokasi berpengaruh terhadap 

dimensi-dimensi strategik, seperti fleksibilitas, competitive 

positioning, manajemen permintaan, dan focus strategic. 

Fleksibilitas sebuah lokasi merupakan ukuran sejauh mana 

sebuah usaha mampu bereaksi terhadap situasi perekonomian 

yang berubah. Competitive positioning adalah metode-metode 

yang digunakan agar perusahaan dapat mengembangkan posisi 

relatifnya dibandingkan dengan para pesaing.  

Lokasi merupakan saluran distribusi yaitu jalur yang 

dipakai untuk perpindahan produk dari produsen ke 

konsumen. Lokasi adalah keputusan yang dibuat perusahaan 

berkaitan dengan dimana operasi dan stafnya akan 

ditempatkan. Komponen yang menyangkut lokasi meliputi: 

pemilihan lokasi yang strategis (mudah dijangkau), di daerah 

sekitar pusat perbelanjaan, dekat pemukiman penduduk, aman, 

dan nyaman bagi pelanggan, adanya fasilitas yang mendukung 

serta faktor-faktor yang lainnya.  Lokasi memegang peranan 

yang penting dalam melakukan usaha. Karena berkaitan 

dengan dekatnya lokasi usaha dengan pusat keramaian, mudah 

dijangkau (aksesbilitas), aman, dan tersedianya tempat parkir 

yang luas, pada umumnya lebih disukai konsumen.  
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Lokasi yang strategis membuat konsumen lebih mudah 

dalam menjangkau dan juga keamanan yang terjamin. 

Sehingga dengan demikian, ada hubungan antara lokasi yang 

strategis dengan daya tarik konsumen untuk melakukan 

pembelian suatu produk. 

 

d. Faktor  Fasilitas 

 

Hipotesis  

Ho : β1 ≤  0  Tidak ada pengaruh positif dan signifikan dari 

faktor fasilitas terhadap Keputusan Pembelian  

H1 : β1 > 0 Ada pengaruh positif dan signifikan dari faktor 

fasilitas terhadap Keputusan Pembelian  

Berdasarkan tabel x, t hitung untuk faktor fasilitas 

yang ditengkan oleh variabel fasilitas wif sebesar 3,130. Untuk 

mengetahui pengaruh variabel ini dengan menggunakan t 

hitung, maka kita harus membandingkan antara t hitung dan t 

tabel. Apabila t hitung > t tabel, maka variabel tersebut punya 

pengaruh terhadap variabel dependen.  

Perbandingan t hitung dan t tabel dapat kita lihat 

bahwa nilai t hitung > dari nilai t tabel, yakni 3,130 >1,984. 

Dari penjelasan secara teori dan hasil statistik dari penelitian, 

dapat disimpulkan bahwa  fasilitas memiliki pengaruh 

signifikan terhadap persepsi konsumen dalam pembelian 

konsumen di kedai milk story. 

 

Fasilitas merupakan salah satu pengaruh Tangible dalam 

pengukuran keputusan pembelian  di kedai milk story, seperti 

yang disediakan yaitu fasilitas ruang yang nyaman dan free 

wifi. Menurut Tjiptono (2006), tangible meliputi fasilitas fisik, 

perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Hal ini bisa 
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berarti penampilan fasilitas fisik, seperti gedung dan ruangan 

front office, tersedianya tempat parkir, keberhasilan, kerapian 

dan kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan komunikasi, 

dan penampilan karyawan.  Prasarana yang berkaitan dengan 

layanan pelanggan juga harus diperhatikan oleh manajemen 

perusahaan. Gedung yang megah dengan fasilitas pendingin 

ruangan, alat telekomunikasi yang canggih yang berkualitas, 

dan lain-lain menjadi pertimbangan pelanggan dalam memilih 

suatu produk/jasa.  

Tangible merupakan unsur penting untuk mengukur 

pelayanan, hal ini karena pelayanan merupakan hal yang tidak 

berwujud sehingga tidak bisa di sentuh. Tangible adalah 

penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil dan 

perlengkapan komunikasi. Dimensi tangible ini umumnya di 

gunakan perusahaan untuk menaikan image di mata 

konsumen.  Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana 

fisik harus dapat diandalkan, keadaan lingkungan di sekitarnya 

adalah bukti nyata dari pelayanan yang di berikan oleh 

pemberi jasa. 

Setelah melakukan pembelian, konsumen akan 

melakukan evaluasi terhadap pembelian yang telah 

dilakukannya. Evaluasi lebih jauh terjadi dalam bentuk 

perbandingan kinerja produk atau jasa berdasarkan harapan, 

yang aslinya berupa kepuasan atau ketidak puasan.  

Kepuasan pada intinya adalah sebuah bentuk perasaan 

yang diperoleh konsumen setelah membandingkan harapan 

dan pengalaman terhadap suatu produk. Jika pengalaman sama 

dengan harapan maka konsumen dikatakan puas, jika 

pengalaman tidak memenuhi harapan berarti konsumen tidak 

puas sedangkan jika harapan terlampaui oleh pengalaman 

maka konsumen dikatakan sangat puas.  
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Jika konsumen merasa puas maka keyakinan dan sikap 

yang terbentuk akan berpengaruh positif terhadap pembelian 

selanjutnya. Kepuasan akan mendorong konsumen membeli 

dan mengkonsumsi ulang produk tersebut. Sedangkan 

perasaan tidak puas akan menyebabkan konsumen kecewa dan 

menghentikan pembelian kembali dan konsumsi terhadap 

produk tersebut 

Faktor yang sangat penting yang dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen adalah faktor harga. Setelah 

mempertimbangkan harga, konsumen juga 

mempertimbangkan lokasi, kualitas pelayanan dan fasilitas 

dari produk yang akan mereka beli. Konsumen mengharapkan 

adanya kesesuaian antara harga dengan pelayan dan fasilitas 

yang mereka terima. Faktor pelayanan dan fasilitas juga tidak 

kalah pentingnya karena kedua faktor ini  juga sebagai faktor 

penentu tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen setelah 

melakukan pembelian dan pemakaian terhadap suatu produk. 

Fasilitas dan pelayanan yang baik konsumen akan terpenuhi 

keinginan dan kebutuhannya akan suatu produk.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka penelitian 

dapat disimpulan sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi dalam 

keputusan pembelian produk olahan susu segar di milk 

story adalah harga produk, pelayan berpakaian sopan 

dan rapi, tempat mudah dijangkau alat transportasi dan 

adanya fasilitas free wifi 

2. Perilaku konsumen positif terhadap faktor-faktor yang 

dipertimbangkan dalam keputusan pembelian produk 

olahan susu segar di milk story. 

 

5.2. Saran 

 

Berikut ini adalah saran yang bisa diberikan sebagai 

hasil penelitian yang telah dilakukan : 

1. Diharapkan kedai milk story dapat memperbaiki 

variabel kapasitas dan kebersihan tempat mengingat 

banyaknya pengunjung yang datang. 

2. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan konsumen 

dalam membeli produk milk story perlu diketahui, 

sehingga milk story dapat meningkatkan fasilitas dan 

pelayanan.  
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LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI MILK  

                           STORY 
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LAMPIRAN 2. PRODUK MILK STORY 

 

 

 
 

Gambar 38. Produk Milk Story 

 

   
 

Gambar 39.  Yoghurt 
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Gambar 40.  Susu coklat Gambar 41. Susu Vanila 

 

     
 

Gambar 42. Susu Lecy  Gambar 43. Susu Strawberry 

 

   
 

Gambar 44. Susu Melon 
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Gambar 45. Frozen   Gambar 46.Frozen 

yoghurt apel    yoghurt strawbery 

 

           
 

Gambar 47. Frozen  Gambar 48. Es cream vanila 

yoghurt mangga   

 

  
Gambar 49. Es cream coklat Gambar 50. Es cream mocca 
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Gambar 51. Frozen yoghurt & es criem 

 

 
 

Gambar 52. Milk shake 
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LAMPIRAN 3. PENATAAN PRODUK 

 

 
 

Gambar 53. Penyimpanan susu 

 

 
 

Gambar 54. Penyimpanan es cream 

 

 
 

Gambar 55. Penataan tempat tampak depan 
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LAMPIRAN 4. PETA LOKASI MILK STORY 
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LAMPIRAN 5. KARAKTERISTIK RESPONDEN 

 

Tabel 17. Data responden berdasarkan jenis kelamin 
 

No Jenis 

Kelamin 

Jumlah 

Responden 

Persentase 

1 Laki-laki 45 45 

2 Perempuan 55 55 

Total 100 100 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013. 

 

Tabel 18 . Data responden berdasarkan umur 
 

Umur Jumlah Responden Persentase 

15-19 tahun 29 29 

20-24 tahun 65 65 

25-29 ahun 5 5 

>30 tahun 1 1 

Total 100 100 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

 

Tabel 19. Data responden berdasarkan tingkat pendidikan 
 

No. Tingkat 

Pendidikan  

Jumlah 

Responden 

Persentase 

1 SMP 2 2 

2 SMA 14 14 

3 Sarjana 84 84 

Total 100 100 

  

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 
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Tabel 20 . Data responden berdasarkan pekerjaan 

 

No Pekerjaan Jumlah Responden Persentase 

1 Pelajar/Mahasiswa 91 91 

2 Swasta 7 7 

3 PNS 2 2 

 Total 100 100 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

 

Tabel 21 . Gambaran responden berdasarkan tingkat 

pendapatan 

 

No Pendapatan Jumlah 

Responden 

Persentase 

1 Rp. 100.000 – Rp. 500.000 30 30 

2 Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 49 49 

3 Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000 20 20 

4 >Rp. 5.000.000,- 1 1 

Total 100 100 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 
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LAMPIRAN 6. UJI VALIDITAS DAN 

REALIBILITAS 

 
Correlations 

  X11 X12 X1TOT 

X11 Pearson Correlation 1 .569
**
 .852

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 100 100 100 

X12 Pearson Correlation .569
**
 1 .916

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 100 100 100 

X1TOT Pearson Correlation .852
**
 .916

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 100 100 100 

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

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.709 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 
 

  X21 X22 X23 X2TOT 

X
2
1 

Pearson Correlation 1 -.002 .362
**
 .499

**
 

Sig. (2-tailed)  .982 .000 .000 

N 100 100 100 100 

X
2
2 

Pearson Correlation -.002 1 .358
**
 .786

**
 

Sig. (2-tailed) .982  .000 .000 

N 100 100 100 100 

X
2
3 

Pearson Correlation .362
**
 .358

**
 1 .774

**
 

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

N 100 100 100 100 

X
2
T
O
T 

Pearson Correlation .499
**
 .786

**
 .774

**
 1 

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

N 
100 100 100 100 

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

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.645 3 
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  X31 X32 X33 X34 X3TOT 

X31 Pearson Correlation 1 .693
**
 .518

**
 .424

**
 .814

**
 

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

N 100 100 100 100 100 

X32 Pearson Correlation .693
**
 1 .584

**
 .517

**
 .856

**
 

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

N 100 100 100 100 100 

X33 Pearson Correlation .518
**
 .584

**
 1 .518

**
 .802

**
 

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

N 100 100 100 100 100 

X34 Pearson Correlation .424
**
 .517

**
 .518

**
 1 .769

**
 

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

N 100 100 100 100 100 

X3TOT Pearson Correlation .814
**
 .856

**
 .802

**
 .769

**
 1 

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

N 100 100 100 100 100 

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

Cronbach's Alpha N of Items 

.823 4 

 

 
Correlations 

  X41 X42 X4TOT 

X41 Pearson Correlation 1 .442
**
 .873

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 100 100 100 

X42 Pearson Correlation .442
**
 1 .823

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 100 100 100 

X4TOT Pearson Correlation .873
**
 .823

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 100 100 100 

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

 
 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.638 2 
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Correlations 

  X51 X52 X53 X54 X5TOR 

X51 Pearson Correlation 1 .482
**
 .069 .396

**
 .601

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .494 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

X52 Pearson Correlation .482
**
 1 .480

**
 .480

**
 .817

**
 

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

N 100 100 100 100 100 

X53 Pearson Correlation .069 .480
**
 1 .361

**
 .722

**
 

Sig. (2-tailed) .494 .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

X54 Pearson Correlation .396
**
 .480

**
 .361

**
 1 .766

**
 

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

N 100 100 100 100 100 

X5TOR Pearson Correlation .601
**
 .817

**
 .722

**
 .766

**
 1 

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

N 100 100 100 100 100 

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

 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.690 4 
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Correlations 

  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 YTOT 

Y1 Pearson Correlation 1 .454
**
 .542

**
 .521

**
 .537

**
 .804

**
 

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

N 100 100 100 100 100 100 

Y2 Pearson Correlation .454
**
 1 .269

**
 .313

**
 .399

**
 .679

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .007 .002 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

Y3 Pearson Correlation .542
**
 .269

**
 1 .503

**
 .543

**
 .753

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .007  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

Y4 Pearson Correlation .521
**
 .313

**
 .503

**
 1 .421

**
 .737

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .002 .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

Y5 Pearson Correlation .537
**
 .399

**
 .543

**
 .421

**
 1 .765

**
 

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

N 100 100 100 100 100 100 

YTOT Pearson Correlation .804
**
 .679

**
 .753

**
 .737

**
 .765

**
 1 

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

N 100 100 100 100 100 100 

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

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.794 5 
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LAMPIRAN 7 . ANALISIS FAKTOR 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .757 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 606.167 

df 105 

Sig. .000 

 
Anti-image Matrices 

  X11 X12 X21 X22 X23 X31 X32 X33 X34 X41 X42 X51 X52 X53 X54 

Anti-image 
Covariance 

X11 .351 -.159 -.166 -.025 -.078 -.061 -.018 -.069 .013 -.028 .122 -.120 .088 -.003 -.069 

X12 -.159 .530 .015 .014 -.092 .034 -.075 .092 .018 -.107 .022 -.057 -.091 -.022 .092 

X21 -.166 .015 .524 .039 -.122 -.033 .004 .014 .006 .024 -.128 -.021 -.026 .064 -.011 

X22 -.025 .014 .039 .541 -.213 -.053 .027 .052 .013 -.076 .083 -.082 .062 -.239 .034 

X23 -.078 -.092 -.122 -.213 .611 .080 -.024 -.027 -.059 .066 -.087 .172 -.061 .072 .008 

X31 -.061 .034 -.033 -.053 .080 .450 -.185 -.058 -.051 .061 -.020 .081 -.087 .045 -.026 

X32 -.018 -.075 .004 .027 -.024 -.185 .346 -.110 -.076 -.030 -.040 .033 .046 -.028 -.099 

X33 -.069 .092 .014 .052 -.027 -.058 -.110 .483 -.155 -.077 .105 -.051 -.102 .015 .078 

X34 .013 .018 .006 .013 -.059 -.051 -.076 -.155 .621 -.045 -.029 -.069 .083 -.057 .012 

X41 -.028 -.107 .024 -.076 .066 .061 -.030 -.077 -.045 .536 -.200 .065 -.015 -.067 -.076 

X42 .122 .022 -.128 .083 -.087 -.020 -.040 .105 -.029 -.200 .463 -.177 -.042 .046 -.041 

X51 -.120 -.057 -.021 -.082 .172 .081 .033 -.051 -.069 .065 -.177 .450 -.153 .088 -.067 

X52 .088 -.091 -.026 .062 -.061 -.087 .046 -.102 .083 -.015 -.042 -.153 .440 -.186 -.087 

X53 -.003 -.022 .064 -.239 .072 .045 -.028 .015 -.057 -.067 .046 .088 -.186 .434 -.091 

X54 -.069 .092 -.011 .034 .008 -.026 -.099 .078 .012 -.076 -.041 -.067 -.087 -.091 .547 

Anti-image 
Correlation 

X11 .759
a
 -.369 -.387 -.058 -.169 -.153 -.053 -.167 .029 -.065 .303 -.303 .225 -.007 -.159 

X12 -.369 .805
a
 .029 .026 -.162 .069 -.175 .181 .031 -.201 .045 -.117 -.189 -.046 .171 

X21 -.387 .029 .811
a
 .074 -.216 -.069 .010 .027 .011 .046 -.261 -.043 -.054 .135 -.020 

X22 -.058 .026 .074 .585
a
 -.371 -.108 .062 .101 .022 -.141 .167 -.166 .127 -.493 .063 

X23 -.169 -.162 -.216 -.371 .618
a
 .152 -.053 -.051 -.097 .116 -.164 .327 -.118 .139 .013 

X31 -.153 .069 -.069 -.108 .152 .799
a
 -.469 -.124 -.097 .125 -.045 .179 -.196 .101 -.052 

X32 -.053 -.175 .010 .062 -.053 -.469 .835
a
 -.268 -.165 -.069 -.101 .084 .118 -.073 -.227 

X33 -.167 .181 .027 .101 -.051 -.124 -.268 .796
a
 -.284 -.152 .222 -.110 -.222 .032 .151 

X34 .029 .031 .011 .022 -.097 -.097 -.165 -.284 .869
a
 -.078 -.055 -.130 .160 -.110 .020 

X41 -.065 -.201 .046 -.141 .116 .125 -.069 -.152 -.078 .814
a
 -.401 .133 -.031 -.139 -.140 

X42 .303 .045 -.261 .167 -.164 -.045 -.101 .222 -.055 -.401 .617
a
 -.387 -.093 .103 -.082 

X51 -.303 -.117 -.043 -.166 .327 .179 .084 -.110 -.130 .133 -.387 .672
a
 -.344 .199 -.135 

X52 .225 -.189 -.054 .127 -.118 -.196 .118 -.222 .160 -.031 -.093 -.344 .730
a
 -.424 -.177 

X53 -.007 -.046 .135 -.493 .139 .101 -.073 .032 -.110 -.139 .103 .199 -.424 .641
a
 -.187 

X54 -.159 .171 -.020 .063 .013 -.052 -.227 .151 .020 -.140 -.082 -.135 -.177 -.187 .868
a
 

a. Measures of Sampling 
Adequacy(MSA) 
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Communalities 

 Initial Extraction 

X11 1.000 .723 

X12 1.000 .564 

X21 1.000 .701 

X22 1.000 .731 

X23 1.000 .638 

X31 1.000 .673 

X32 1.000 .753 

X33 1.000 .661 

X34 1.000 .522 

X41 1.000 .531 

X42 1.000 .690 

X51 1.000 .622 

X52 1.000 .635 

X53 1.000 .816 

X54 1.000 .547 

Extraction Method: Principal Component 
Analysis. 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance Cumulative % Total % of Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance Cumulative % 

1 5.063 33.753 33.753 5.063 33.753 33.753 2.932 19.548 19.548 

2 1.720 11.470 45.223 1.720 11.470 45.223 2.707 18.045 37.593 

3 1.621 10.809 56.032 1.621 10.809 56.032 2.191 14.607 52.200 

4 1.405 9.366 65.398 1.405 9.366 65.398 1.980 13.198 65.398 

5 .839 5.593 70.991       

6 .735 4.901 75.892       

7 .670 4.467 80.358       

8 .598 3.984 84.343       

9 .491 3.273 87.615       

10 .482 3.214 90.830       

11 .422 2.813 93.643       

12 .294 1.958 95.601       

13 .250 1.670 97.271       

14 .225 1.498 98.769       

15 .185 1.231 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis.       

 
Component Matrix

a
 

 Component 

 1 2 3 4 

X11 .706 -.056 -.320 .346 

X12 .620 .071 .026 .418 

X21 .548 -.440 -.145 .432 

X22 .324 .742 .069 .267 

X23 .398 .205 -.268 .605 

X31 .640 -.035 -.388 -.335 

X32 .760 -.014 -.319 -.272 

X33 .624 -.008 -.385 -.352 

X34 .578 -.011 -.301 -.312 

X41 .631 .091 .347 -.064 

X42 .437 -.503 .495 .034 

X51 .560 -.393 .386 .072 

X52 .625 .079 .469 -.132 

X53 .429 .709 .329 -.149 

X54 .656 -.018 .294 -.175 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 4 components extracted.  
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Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

 1 2 3 4 

X11 .431 .170 .711 .045 

X12 .146 .313 .765 .241 

X21 .198 .364 .622 -.296 

X22 .003 -.092 .333 .782 

X23 .060 -.086 .665 .206 

X31 .801 .110 .135 .037 

X32 .804 .214 .221 .110 

X33 .798 .093 .112 .057 

X34 .701 .126 .098 .066 

X41 .243 .566 .125 .369 

X42 .000 .806 .085 -.181 

X51 .114 .749 .204 -.081 

X52 .211 .658 .028 .396 

X53 .157 .186 -.045 .869 

X54 .351 .592 .064 .263 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations.  

 

 
Component Transformation Matrix 

Compone
nt 1 2 3 4 

1 .632 .557 .457 .284 

2 -.024 -.417 -.021 .908 

3 -.544 .716 -.311 .307 

4 -.551 -.050 .833 -.018 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  
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LAMPIRAN 8. ANALISIS REGRESI BERGANDA 

 

 
Variables Entered/Removed

b
 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 X53, X42, X12, 
X32

a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Y  

 
Model Summary 

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

Estimate 

1 .754
a
 .569 .551 2.13111 

a. Predictors: (Constant), X53, X42, X12, X32 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regressio
n 

569.855 4 142.464 
31.36

8 
.000

a
 

Residual 431.455 95 4.542   

Total 1001.310 99    

a. Predictors: (Constant), X53, X42, X12, X32    

b. Dependent Variable: Y     

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.514 1.439  3.137 .002 

X12 1.509 .285 .400 5.301 .000 

X32 1.065 .336 .239 3.170 .002 

X42 .679 .232 .204 2.923 .004 

X53 .748 .214 .255 3.488 .001 

a. Dependent Variable: Y     
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KUESIONER PENELITIAN 

 

Responden yang terhormat, 

 Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : Cholifatul Mukarromah 

NIM  : 0910550134 

Fakultas : Peternakan Universitas Brawijaya Malang 

 Sedang menyelesaikan tugas akhir dan mengadakan 

penelitian di Kedai Milk Story Malang. Untuk itu partisipasi 

anda dalam pengisian kuesioner ini sangat diperlukan untuk 

menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ Perilaku 

Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Produk Olahan Susu 

Segar Di Milk Story ” (Study Kasus Di Kedai Milk Story Jln. 

Semeru No. 70 Malang). 

Oleh karena itu, saya mengharapkan bantuan dari 

Anda untuk memberikan jawaban yang sebenarnya. Hasil 

penelitian ini hanya diperuntukkan dalam penyusunan skripsi 

ini saja dan bukan untuk dipublikasikan sehingga akan dijamin 

kerahasiaannya. 

 Atas bantuan dan kesediaan Anda, saya mengucapkan 

terima kasih. 

 

       

  Hormat saya, 

 

 

Cholifatul Mukarromah 
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No. Responden: 

 

IDENTITAS PRIBADI RESPONDEN 

 

Petunjuk: Berilah jawaban pada pertanyaan berikut ini dengan 

cara memberi tanda (   ) yang sesuai menurut 

Anda. 

 

1. Nama   : 

2. Jenis Kelamin  :   Laki-laki    

Perempuan 

3. Usia   : …………..tahun 

4. Alamat   : 

5. Tingkat pendidikan terakhir? 

  SD     SMA    Lain-lain 

(……………) 

  SMP     S1 

6. Apa pekerjaan Anda saat ini? 

  Pegawai Negeri     Pelajar/Mahasiswa 

  Pegawai Swasta     Lain-lain 

(sebutkan) ………………..  

7. Rata-rata jumlah pendapatan Anda dalam satu bulan? 

  Rp. 100.000 – Rp. 499.999   Rp. 1.000.000 – 

Rp. 4.999.999 

  Rp. 500.000 – Rp. 999.000   Rp. ≥ Rp. 

5.000.000 

8. Berapa jarak yang anda tempuh dari rumah ke kedai milk 

story? 

  1-5 km       10 -15 km 

  5-10 km      > 15 km 
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9. Dengan Siapa Anda biasa datang? 

  Teman    Keluarga      Lainnya 

(…………………….) 

  Saudara    Pacar 

10. Berapa sering anda datang ke kedai milk story? 

  Setiap hari    2-4 bulan 

   1-2 minggu    > 4 bulan 

   1 bulan    

11. Menu yang paling anda sukai di milk story? 

  Fresh Milk   Ice Cream    Milk Shake 

  Yoghurt    Frozen Yoghurt   Lain-lain 

(…………………….) 

12. Alasan anda memilih tempat tongkrongan di kedai Milk 

Story? 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………… 
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DAFTAR PERTANYAAN : 

Berilah tanda (   ) pada kolom yang tersedia, untuk jawaban 

yang sesuai dengan pendapat Anda.   

 Keterangan : 

 Sangat setuju  = 5 

 Setuju   = 4 

 Netral/Ragu-ragu = 3 

 Tidak Setuju  = 2 

 Sangat Tidak Setuju = 1 

 
No  

PERTANYAAN 

Alternative Jawaban 

5 4 3 2 1 

Harga (X1) 

1 Mutu pada jenis produk yang disajikan di milk story berkualitas(citarasa) dan 

hygiene 

     

2 Harga produk yang dijual di milk story sangat terjangkau      

Lingkungan (X2) 

3 Menurut pendapat anda, apakah milk story cocok menjadi tempat 

sehat untuk memenuhi asupan gizi 

     

4 Anda pernah bersama keluarga datang ke milk story      

5 Anda biasanya bersama teman datang ke milk story      

Pelayanan (X3) 

6 Pelayan selalu sopan dan ramah terhadap pelangan      

7 Pelayan berpakaian rapid an sopan      

8 Penjual telah mampu dan terampil dalam melayani pelanggan      

9 Penjualan cepat dalam menyajikan pesanan      

 Tempat atau Lokasi (X4)      

10 Tempat milk story dekat dengan tempat tinggal anda      

11 Menurut anda tempat milk story mudah dijangkau alat transportasi      

  

Keadaan fisisk toko (X5) 

     

12 Penampilan kedai milk story bagus, bersih dan rapi       

13 Kapasitas tempat memenuhi pengunjung (tidak sempit)      

14 Adanya sarana Free wifi yang memadahi      

15 produk yang dijual ditempatkan pada tempat yang baik sehingga menarik 

untuk dilihat. 
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UKURAN KEPUASAN 

 

 

 
No Pernyataan Alternative Jawaban 

5 4 3 2 1 

1 Anda sudah merasa puas setelah 

mengkonsumsi produk Milk Story 

     

2 Anda tidak mempunyai keluhan 

terhadap pelayanan dan produknya Milk 

Story 

     

3 Anda ingin kembali lagi dan ingin 

mengkonsumsi produk milk story secara 

berulang-ulang 

     

4 Anda akan memberikan informasi 

kepada orang lain tentang asiknya 

berkunjung ke kedai milk story 

     

5 Milk story adalah tempat  bersantai/ cafe 

sehat khususnya untuk para remaja 

     

 

Semua pernyataan ini berkaitan dengan keputusan anda membeli di kedai Milk Story 


