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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada dua tempat 

produksi telur asin yang ada di wilayah Kecamatan Babat 

Kabupaten Lamongan yaitu beralamat di Jalan Liposos 

RT. 04 RW. 13, dan Jalan Raya Simpang Tiga 100 

Babat-Lamongan, Jawa Timur. Penelitian dilakukan di 

dua lokasi, yaitu di Margo Puyuh Rukun Chozin dan 

Rahayu, lokasi dipilih dengan sengaja (purposive) 

berdasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut 

banyak dikenal oleh masyarakat Lamongan maupun luar 

Lamongan dan ramai pembeli. Pengumpulan data lapang 

dilaksanaan pada tanggal 22 Januari sampai 22 Februari 

2014. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

angket atau kuisioner, wawancara dan dokumentasi. 

Kuisioner pada responden dengan penjelasan: 

Hari pengambilan data: pada hari kerja (senin sampai 

minggu) 

Waktu pengambila data: pada siang hari (09.00-13.00 

WIB) dan sore hari (16.00-17.00 WIB). 

 

3.2 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 

survey terhadap konsumen telur asin Chozin dan Rahayu. 

Metode survey merupakan cara untuk melakukan 
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pengamatan yang dijadikan indikator variabel dalah 

jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan kepada 

responden baik secara tertulis ataupun secara lisan di 

tempat produksi telur asin Chozin dan Rahayu. Data yang 

dikumpulkan terdiri dari dari: 

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari 

pengamatan di lapang secara langsung yaitu dari hasil 

kuisioner sebanyak 50 responden dari konsumen telur 

asin di produksi Chozin dan 50 responden dari 

konsumen telur asin produksi Rahayu di Babat-

Lamongan. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil 

study pustaka dan data di lokasi yang terkait dengan 

penelitain tentang bauran pemasaran meliputi; harga, 

produk, tempat dan promosi. 

 

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini 

menggunakan metode accidental sampling (sampel 

kebetulan). Accidental Sampling adalah teknik penentuan 

sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 

kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan 

sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan 

ditemui itu cocok sebagai sumber data atau responden. 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini 

sebanyak 100 responden, 100 responden ini diperoleh 

dari pengambilan data secara acak dan kebetulan selama 

1 bulan penelitian pada pengunjung yang berkunjung 
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pada tempat produksi telur asin Chozin dan Rahayu, 

penetapan jumlah sampel yang digunakan tidak terbatas 

hal ini dikareanakan populasi dalam penelitian ini tidak 

diketahui jumlahnya dan tidak terbatas. Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh penelitinuntuk dipeajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan. 

 

3.4 Metode Pengambilan Data 

 Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu dengan cara wawancara, 

dokumentassi dan mengisi kuisioner. Kuisioner  adalah 

sejumlah pertanyaan yang diajukan untuk responden 

yang berkaitan dengan bauran pemasaran, sedangkan 

wawancara yaitunpeneliti melakukan dialog secara 

langsung terhadap pengunjung. Skala yang digunakan 

dalm penelitian ini adalah menggunakan skala likert. 

Sugiono (2009) menyatakan bahawa skala likert 

berinterasi 1-5 dengan pilihan jawaban sebagai berikut: 

 Sangat setuju  = 5 

 Setuju   = 4 

 Netral   = 3 

 Tidak setuju  = 2 

 Sangat tidak setuju = 1 

 

Poin rendah mencerminkan ekspresi sangat tidak 

setuju dan poin tinggi mencerminkan ekspresi sangat 
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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 telur asin 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. 

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. 

 

Sumber data yang akan digunakan adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang 

diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung 

dengan responden dan pihak-pihak terkait. Data sekunder 

adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan dalam bentuk Tabel-Tabel atau diagram-

diagram yang merupakan hasil dari analisis (Suranto, 
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2005). Data sekunder diperoleh dari internal perusahaan 

dan eksternal perusahaan, seperti literatur teh siap saji 

dan data dari pihak-pihak terkait dalam industri olahan 

susu seperti BPS, Depperindag dan lain-lain. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel-variabel dan definisi operasionala 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Produk (X1) 

 Rasa (X1.1) 

 Tekstur (X1.2) 

 Ukuran (X1.3) 

 Tingkat kesukaan (X1.4) 

b. Harga (X2) 

 Tingkat harga (X2.1) 

 Kesesuaian harga (X2.2) 

 Terjangkau (X2.3) 

c. Tempat (X3) 

 Kebersihan tempat (X3.1) 

 Kenyamanan (X3.2) 

 Jarak (X3.3) 

 Mudah diakses (X4.4) 

d. Promosi (X4) 

 Penyebaran brosur (X4.1) 

 Informasi mulut ke mulut (X4.2) 

 Pemasangan spanduk (X4.3) 

 Merek telur asin (X4.4) 
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e. Lingkungan eksternal 

 Ketersediaan produk subtitusi (X5) 

 Harga produk subtitusi (X6) 

f. Keputusan Pembelian (Y) 

 Kebutuhan (Y1) 

 Kepuasan dari pembelian sebelumnya (Y2) 

 Keinginan (Y3) 

 

3.6 Analisa Data 

3.6.1 Uji Validitas 

Validitas merupakan alat untuk mengukur data 

yang menjelaskan kesesuaian instrumen yaitu antara alat 

ukur dengan apa yang diukur. Instrument dinyatakan 

valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukur 

atau dapat mengungkapkan data dan variabel yang diteliti 

secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrument 

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran variabel yang disebutkan 

(Arikunto, 2002). 

Langkah- langkah mengukur validitas 

berdasarkan Hasan (1995), yaitu:  

1. Mendefinisikan secara operasional suatu konsep yang 

akan diukur  

2. Melakukan uji coba pengukur tersebut pada sejumlah 

responden (minimal 30 orang)  

3. Mempersiapkan Tabel tabulasi jawaban  

4. Menghitung nilai korelasi antara data pada masing-

masing pernyataan dengan skor total memakai rumus 
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teknik korelasi Product Moment Person dengan rumusan 

perhitungannya sebagai berikut :  

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 𝑋𝑌 −   𝑋   𝑌 

 𝑁𝑋2 − ( 𝑋)2  𝑁  𝑌2 − ( 𝑌)2 
 

 

Keterangan : rxy = Korelasi antar X dan Y  

N = Jumlah responden  

X = Skor masing-masing pertanyaan  

Y = Skor total 

 𝑋2 = Jumlah kuadrat nilai X 

 𝑌2 = Jumlah kuadrat nilai Y 

 

Nilai korelasi yang diperoleh dibandingkan 

dengan angka kritik Tabel korelasi nilai r, dengan n = 30 

orang dan taraf signifikansi sebesar 5% dan diperoleh 

niai r-Tabel sebesar 0,361. Jika nilai korelasi yang 

diperoleh lebih dari r-Tabel, maka Ho ditolak dan H1 

diterima (Arikunto, 2002). 

 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah suatu indeks yang 

menunjukkan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu 

(Ghozali, 2001). Kehandalan yang menyangkut 

kekonsistenan jawaban jika diujikan berulang pada 
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sampel yang berbeda. Rumus reliabilitas dalam penelitian 

ini menggunakan rumus koefisien Alpha Cronbach 

dengan rumus :  

𝛼 =
𝑛ℎ2

1 +  𝑛 − 1 ℎ2
 

 

Keterangan :   𝛼 = 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎𝑐𝑟𝑜𝑛𝑏𝑎𝑐ℎ (koefisien 

reliabilitas) 

   n = Jumlah variabel 

  ℎ2= Rata-rata komunalitas baru 

 

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat hasil 

perhitungan nilai cronbach alpha (α). Variabel dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha (α) > 0,6 

yaitu bila dilakukan penelitian ulang dengan waktu dan 

dimensi yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan 

yang sama. Tetapi sebaliknya bila alpha < 0,6 maka 

dianggap kurang handal, artinya bila variabel-variabel 

tersebut dilakukan penelitian ulang dengan waktu dan 

dimensi yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan 

yang berbeda. 

 

3.6.3 Analisis Faktor 

 Analisis faktor adalah analisis yang tepat untuk 

menganalisis data-data masukan yang berupa data yang 

matrik dan terdiri dari variabel-variabel dengan jumlah 

besar. Dua alasan yang mendasari penggunaan analisis 

faktor, pertama yaitu menyederhanakan seperangkat data 
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yang melalui reduksi seperangkat variabel responden 

dalam jumlah besar menjadi sejumlah kecil faktor yang 

tetap memiliki sebagian besar informasi yang terdapat 

pada seperangkat data sebelum direduksi (data original). 

Kedua alasan tersebut mengidentifikasi struktur pokok 

yang mendasari data dimana variabel dalam jumlah besar 

dapat mengukur karakteristik dasar dalam jumlah yang 

kecil pada sampel penelitian (Hasan, 1995). 

Model analisis faktor dirumuskan oleh Hasan (1995) 

sebagai berikut : 

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

 

Keterangan: X1= variabel bauran pemasaran ke-1 

Aij= koefisien regresi ganda dari variabel ke-I pada faktor 

umum l 

Fj= faktor umum(faktor lingkungan) 

Vi= koefisien regresi ganda dari variabel i pada faktor 

khusus i 

Ui= faktor khusus bagi variabel i (Rasa, harga jual, 

kebersihan) 

 

Hasil analisis tersebut diharapkan dapat 

memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang 

dijadikan pertimbangan untuk membeli produk tersebut. 

Sikap dan perilaku konsumen tersebut akan memberikan 

gambaran dan karakteristik konsumen telur asin sehingga 

dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam 

memasarkan produk  telur asin. 
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3.6.4 Regresi linear berganda 

Regresi linear berganda digunakan untuk 

mengetahui dua variabel bebas atau lebih terhadap 

variabel terikat, yang akan dihitung dengan persamaan 

(Sudjana, 2003) berikut : 

 Y= β0+ β 1X1+b2X2+…..b5X5 + m 

 

Keterangan : 

Y : Variabel terikat (variabel keputusan pembelian) 

β0 : Konstanta 

β : Koefisien regresi 

X1 : Produk 

X1.1 : Rasa produk 

X1.2 : Tekstur 

X1.3 : Ukuran 

X1.4 : Tingkat kesukaan 

X2 : Harga 

X2.1 : Tingkat Harga 

X2.2 : Kesesuaian harga 

X2.3 : Terjangkau 

X3 : Tempat 

X3.1 : Kebersihan tempat 

X3.2 : Kenyamanan 

X3.3 : Jarak 

X3.4 : Mudah diakses 

X4 : Promosi 

X4.1 : Penyebaran brosur 

X4.2 : Informasi mulut ke mulut 
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X4.3 : Pemasangan spanduk 

X4.4 : Merek produk 

X5 : Lingkungan eksternal 

X5.1 : Ketersediaan produk subtitusi 

X5.2 : Harga produk subtitusi 

M : kesalahan pengganggu 

 

3.6.1 Uji F 

Untuk mengujinya menggunakan rumus uji F , 

yaitu : 

F=

𝑅2

𝑘

(1−𝑅2 ) 𝑛−𝑘 −1
 

 

Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan, 

maka metode pengujian yang dilakukan sebagai berikut: 

 

Ho: β1 = β2=…………….βk = 0 

H1: β1 ≠ β2≠…………….βk ≠ 0 

 

Apabila profitabilitas F dihitung P < 0,05 maka 

Ho ditolak dan jika profitabilitas F dihitung P > 0,05 

maka Ho diterima. Apabila Ho diterima dan secara 

langsung dapat dikatakan bahwa variabel-variabel bebas 

yang diuji mempunyai hubungan yang signifikan dengan 

variabel terikat. 
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3.6.2 Regresi Parsial  

Untuk mengetahui secara parsial pengaruh antara 

variabel bebas terhadap variabel terikatnya, selanjutnya 

untuk mengetahui variabel bebas manakah yang paling 

berpengaruh (dominan) diantara variabel-variabel bebas 

lainnya. 

 

t = 
𝑏𝑖

𝑆𝑒(𝑏1)
 

 

Keterangan: 

T = Regresi parsial 

B1 = Penduga bagi βi 

Se (b1) = Standart error dari βi 

 

3.7 Kulikator 

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang 

memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu 

variabel. Dengan kata lain, definisi operasional adalah 

semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya 

mengukur suatu variabel. Berdasarkan variabel-variabel 

yang telah teridentifikasi di atas, maka formulasi definisi 

operasional penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 Produk 

1. Rasa produk adalah rasa telur asin yang dipasarkan 

dan ditawarkan sesuai permintaan pelanggan 

merupakan faktor yang diyakini dapat 

mempengaruhi pembelian. 
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 Rasa telur asin yang dipersepsikan konsumen 

mempunyai rasa yang sangat asin (skor 5) 

 Rasa telur asin yang dipersepsikan konsumen 

mempunyai rasa yang asin (skor 4) 

 Rasa telur asin yang dipersepsikan konsumen 

mempunyai rasa yang sedang atau sesuai 

(skor 3) 

 Rasa telur asin yang dipersepsikan konsumen 

mempunyai rasa yang tidak asin (skor 2) 

 Rasa telur asin yang dipersepsikan konsumen 

mempunyai rasa yang sangat tidak asin (skor 

1) 

2. Tekstur produk adalah tekstur telur asin yang 

dipasarkan sesuai demgam permintaan pembeli. 

 Tekstur telur asin yang dipersepsikan 

konsumen mempunyai tektur yang sangat 

lembut (skor 5) 

 Tekstur telur asin yang dipersepsikan 

konsumen mempunyai tektur yang lembut 

(skor 4) 

 Tekstur telur asin yang dipersepsikan 

konsumen mempunyai tektur yang sedang 

atau sesuai (skor 3) 

 Tekstur telur asin yang dipersepsikan 

konsumen mempunyai tektur yang tidak 

lembut (skor 2) 
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 Tekstur telur asin yang dipersepsikan 

konsumen mempunyai tektur yang sangat 

tidak lembut atau keras (skor 1) 

3. Keseragaman ukuran adalah ukuran telur asin yang 

dijual ke konsumen sesuai dengan keinginan 

konsumen 

 Telur asin yang dipersepsikan konsumen 

mempunyai ukuran  yang sangat seragam 

(skor 5) 

 Telur asin yang dipersepsikan konsumen 

mempunyai ukuran yang seragam (skor 4) 

 Telur asin yang dipersepsikan konsumen 

mempunyai ukuran yang sedang atau sesuai 

ukuran (skor 3) 

 Telur asin yang dipersepsikan konsumen 

mempunyai ukuran yang tidak seragam (skor 

2) 

 Telur asin yang dipersepsikan konsumen 

mempunyai ukuran yang sangat tidak 

seragam (skor 1) 

4. Tingkat kesukaan adalah kesukaan konsumen 

terhadap produk telur asin daripada produk lain. 

 Tingkat kesukaan telur asin yang 

dipersepsikan konsumen sangat suka (skor 5) 

 Tingkat kesukaan telur asin yang 

dipersepsikan konsumen  suka (skor 4) 
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 Tingkat kesukaan telur asin yang 

dipersepsikan konsumen biasa atau sedang 

(skor 3) 

 Tingkat kesukaan telur asin yang 

dipersepsikan konsumen tidak suka 

(skor 2) 

 Tingkat kesukaan telur asin yang 

dipersepsikan konsumen sangat tidak suka 

(skor 1) 

 

 Harga 

1. Tingkat harga jual adalah harga jual dari telur asin 

yang dipasarkan sesuai dengan permintaan 

konsumen. 

 Harga jual telur asin yang dipersepsikan 

konsumen mempunyai harga yang sangat 

mahal (skor 5) 

 Harga jual telur asin yang dipersepsikan 

konsumen  mempunyai harga yang mahal 

(skor 4) 

 Harga jual telur asin yang dipersepsikan 

konsumen  mempunyai harga yang biasa atau 

sesuai (skor 3) 

 Harga jual telur asin yang dipersepsikan 

konsumen  mempunyai harga yang tidak 

mahal (skor 2) 
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 Harga jual telur asin yang dipersepsikan 

konsumen  mempunyai harga yang sangat 

tidak mahal (skor 1) 

2. Kesesuaian harga telur asin yang diberlakukan 

merupakan faktor yang diyakini mempengaruhi 

keputusan pembelian 

 Harga telur asin yang dipersepsikan 

konsumen sangat sesuai dengan produk (skor 

5) 

 Harga telur asin yang dipersepsikan 

konsumen sesuai dengan produk (skor 4) 

 Harga telur asin yang dipersepsikan 

konsumen biasa saja dengan produk 

     (skor 3) 

 Harga telur asin yang dipersepsikan 

konsumen tidak sesuai dengan produk (skor 

2) 

 Harga telur asin yang dipersepsikan 

konsumen sangat tidak sesuai dengan produk 

(skor 1) 

3. Harga yang terjangkau dari suatu produk 

merupakan faktor yang diyakini dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian 

 Harga telur asin yang dipersepsikan 

konsumen sangat terjangkau (skor 5) 

 Harga telur asin yang dipersepsikan 

konsumen terjangkau (skor 4) 
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 Harga telur asin yang dipersepsikan 

konsumen biasa atau sesuai (skor 3) 

 Harga telur asin yang dipersepsikan 

konsumen tidak terjangkau (skor 2) 

 Harga telur asin yang dipersepsikan 

konsumen sangat tidak terjangkau (skor 1) 

 

 Tempat 

1. Kebersihan tempat merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembeli dalam membeli 

telur asin. 

 Tempat penjualan telur asin yang 

dipersepsikan konsumen sangat bersih (skor 

5) 

 Tempat penjualan telur asin yang 

dipersepsikan konsumen bersih (skor 4) 

 Tempat penjualan telur asin yang 

dipersepsikan konsumen biasa atau sedang 

(skor 3) 

 Tempat penjualan telur asin yang 

dipersepsikan konsumen tidak bersih (skor 2) 

 Tempat penjualan telur asin yang 

dipersepsikan konsumen sangat tidak bersih 

(skor 1) 

2. Kenyaman tempat merupakan faktor yang diyakini 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian telur 

asin. 
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 Tempat penjualan telur asin yang 

dipersepsikan konsumen sangat nyaman (skor 

5) 

 Tempat penjualan telur asin yang 

dipersepsikan konsumen nyaman (skor 4) 

 Tempat penjualan telur asin yang 

dipersepsikan konsumen biasa saja (skor 3) 

 Tempat penjualan telur asin yang 

dipersepsikan konsumen tidak nyaman (skor 

2) 

 Tempat penjualan telur asin yang 

dipersepsikan konsumen sangat tidak nyaman 

(skor 1) 

3. Jarak adalah tempat penjualan telur asin dengan 

perumahan terjangkau. 

 Tempat penjualan telur asin yang 

dipersepsikan konsumen mempunyai jarak 

yang sangat dekat (skor 5) 

 Tempat penjualan telur asin yang 

dipersepsikan konsumen mempunyai jarak 

yang dekat (skor 4) 

 Tempat penjualan telur asin yang 

dipersepsikan konsumen mempunyai jarak 

yang biasa (skor 3) 

 Tempat penjualan telur asin yang 

dipersepsikan konsumen mempunyai jarak 

yang  jauh (skor 2) 
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 Tempat penjualan telur asin yang 

dipersepsikan konsumen mempunyai jarak 

yang sangat sangat jauh (skor 1) 

4. Lokasi mudah diakses adalah tempat penjualan 

telur asin mudah untuk dijangkau oleh konsumen 

 Lokasi penjualan telur asin menurut persepsi 

konsumen mempunyai tempat penjualan yang 

sangat mudah diakses (skor 5) 

 Lokasi penjualan telur asin menurut persepsi 

konsumen mempunyai tempat penjualan yang 

mudah diakses (skor 4) 

 Lokasi penjualan telur asin menurut persepsi 

konsumen mempunyai tempat penjualan yang 

aksesnya biasa saja (skor 3) 

 Lokasi penjualan telur asin menurut persepsi 

konsumen mempunyai tempat penjualan yang 

tidak mudah diakses/sulit diakses (skor 2) 

 Lokasi penjualan telur asin menurut persepsi 

konsumen mempunyai tempat penjualan yang 

sangat tidak mudah diakses/sangat sulit 

diakses (skor 1) 

 

 Promosi 

1. Promosi penjualan telur asin dengan memanfaatkan 

penyebaran brosur merupakan faktor yang diyakini 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian telur 

asin. 
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 Penyebaran brosur telur asin menurut 

persepsi konsumen sangat menarik pembelian 

(skor 5) 

 Pemasangan brosur telur asin menurut 

persepsi konsumen  menarik pembelian (skor 

4) 

 Pemasangan brosur telur asin menurut 

persepsi konsumen  biasa saja dalam 

pembelian (skor 3) 

 Pemasangan brosur telur asin menurut 

persepsi konsumen  tidak menarik pembelian 

(skor 2) 

 Pemasangan brosur telur asin menurut 

persepsi konsumen  sangat tidak menarik 

pembelian (skor 1) 

2. Informasi dari mulut ke mulut terhadap produk 

telur asin ini merupakan faktor yang diyakini dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian telur asin. 

 Penyampaian informasi melalui mulut ke 

mulut menurut persepsi konsumen sangat 

lebih menarik (skor 5 

 Penyampaian informasi melalui mulut ke 

mulut menurut persepsi konsumen menarik 

(skor 4) 

 Penyampaian pesan informasi melalui mulut 

ke mulut menurut persepsi konsumen biasa 

saja (skor 3) 
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 Penyampaian informasi melalui mulut ke 

mulut menurut persepsi konsumen (skor 2) 

 Penyampaian informasi melalui mulut ke 

mulut menurut persepsi konsumen (skor 1) 

3. Promosi penjualan dengan memanfaatkan 

pemasangan spanduk merupakan faktor yang 

diyakini dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

telur asin. 

 Pemasangan spanduk telur asin menurut 

persepsi konsumen sangat menarik pembelian 

(skor 5) 

 Pemasangan spanduk telur asin menurut 

persepsi konsumen  menarik pembelian (skor 

4) 

 Pemasangan spanduk telur asin menurut 

persepsi konsumen biasa saja dalam 

pembelian (skor 3) 

 Pemasangan spanduk telur asin menurut 

persepsi konsumen tidak menarik pembelian 

(skor 2) 

 Pemasangan spanduk telur asin menurut 

persepsi konsumen sangat tidak menarik 

pembelian (skor 1) 

4. Merek telur asin adalah kesanggupan seorang calon 

pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali 

bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori 

produk tertentu. Parameter variabel ini adalah: 
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 Merek telur asin yang dipersepsikan 

konsumen mempunyai merek yang sangat 

terkenal (skor 5) 

 Merek telur asin yang dipersepsikan 

konsumen mempunyai merek yang terkenal 

(skor 4) 

 Merek telur asin yang dipersepsikan 

konsumen mempunyai merek yang biasa 

saja/standart (skor 3) 

 Merek telur asin yang dipersepsikan 

konsumen mempunyai merek yang  tidak 

terkenal (skor 2) 

 Merek telur asin yang dipersepsikan 

konsumen mempunyai merek yang sangat 

tidak terkenal (skor 1) 

 

 Lingkungan Esternal 

1. Ketersedian produk subtitusi adalah ketersedian 

telur puyuh dan telur ayam kampung merupakan 

faktor yang diyakini dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian telur asin. 

 Ketersedian produk subsitusi yang 

dipersepsikan konsumen yaitu sangat tersedia 

atau banyak ketersediaanya (skor 5) 

 Ketersedian produk subsitusi yang 

dipersepsikan konsumen yaitu tersedia (skor 

4) 
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 Ketersedian produk subsitusi yang 

dipersepsikan konsumen yaitu biasa saja 

(skor 3) 

 Ketersedian produk subsitusi yang 

dipersepsikan konsumen yaitu tidak 

tersedia/tidak ada (skor 2) 

 Ketersedian produk subsitusi yang 

dipersepsikan konsumen yaitu sangat tidak 

tersedia (skor 1) 

2. Harga produk subtitusi adalah harga produk yang 

lebih mahal dari pada telur asin merupakan faktor 

yang diyakini dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian telur asin. 

 Harga produk substitusi menurut persepsi 

konsumen yaitu sangat mahal (skor 5) 

 Harga produk substitusi menurut persepsi 

konsumen yaitu mahal (skor 4) 

 Harga produk substitusi menurut persepsi 

konsumen yaitu biasa saja (skor 3) 

 Harga produk substitusi menurut persepsi 

konsumen yaitu tidak mahal/murah (skor 2) 

 Harga produk substitusi menurut persepsi 

konsumen yaitu sangat tidak mahal/ sangat 

murah (skor 1) 

 

 Keputusan Pembelian 

1. Pembelian telur asin adalah kebutuhan konsumen 

untuk dikonsumsi setiap harinya 
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 Pembelian telur asin yang dipersepsikan 

konsumen yaitu sangat membutuhkan (skor 

5) 

 Pembelian telur asin yang dipersepsikan 

konsumen yaitu membutuhkan (skor 4) 

 Pembelian telur asin yang dipersepsikan 

konsumen yaitu biasa saja (skor 3) 

 Pembelian telur asin yang dipersepsikan 

konsumen yaitu tidak membutuhkan (skor 2) 

 Pembelian telur asin yang dipersepsikan 

konsumen yaitu sangat tidak membutuhkan 

(skor 1) 

2. Kepuasan pembeli sebelumnya merupakan 

tindakan lanjut pembelian berdasarkan pada 

kepuasan dan ketidakpuasan konsumen sebelumnya 

 Pembeli telur asin sebelumnya menurut 

persepsi konsumen yaitu sangat memuaskan 

(skor 5) 

 Pembeli telur asin sebelumnya menurut 

persepsi konsumen yaitu memuaskan (skor 4) 

 Pembeli telur asin sebelumnya menurut 

persepsi konsumen yaitu biasa saja (skor 3) 

 Pembeli telur asin sebelumnya menurut 

persepsi konsumen yaitu tidak memuaskan 

(skor 2) 

 Pembeli telur asin sebelumnya menurut 

persepsi konsumen yaitu sangat tidak 

memuaskan (skor 1) 
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3. Telur asin Chozin dan Rahayu untuk rasa dan 

kualitas produk sesuai dengan keinginan konsumen 

 Pembelian telur asin menurut persepsi 

konsumen yaitu sangat sesuai dengan 

keinginan (skor 5) 

 Pembelian telur asin menurut persepsi 

konsumen yaitu sesuai dengan keinginan 

(skor 4) 

 Pembelian telur asin menurut persepsi 

konsumen yaitu biasa saja (skor 3) 

 Pembelian telur asin menurut persepsi 

konsumen yaitu tidak sesuai dengan 

keinginan (skor 2) 

 Pembelian telur asin menurut persepsi 

konsumen yaitu sangat tidak sesuai dengan 

keinginan (skor 1) 

 

 Karakteristik Konsumen 

1. Umur konsumen adalah umur yang membeli telur 

asin dan ini merupakan faktor yang dapat 

mempengaruh pembelian telur asin 

 Umur pembeli telur asin menurut persepsi 

konsumen yaitu mempunyai umur > 40 tahun 

 Umur pembeli telur asin menurut persepsi 

konsumen yaitu yang mempunyai 31-40 

tahun 



61 
 

 Umur pembeli telur asin menurut persepsi 

konsumen yaitu yang mempunyai umur < 30 

tahun 

2. Jenis kelamin merupakan faktor yang diyakini 

dapat mempengaruh dalam pembelian telur asin 

 Jenis kelamin pembeli telur asin menurut 

persepsi konsumen yaitu perempuan  

 Jenis kelamin pembeli telur asin menurut 

persepsi konsumen yaitu laki-laki  

3. Frekuensi pembelian telur asin dalam satu bulan 

berapa kali 

 Frekuensi pembelian telur asin yang 

dipersepsikan konsumen yaitu sangat sering 

(6 - 10 kali) 

 Frekuensi pembelian telur asin yang 

dipersepsikan konsumen yaitu sering (3 – 5 

kali) 

 Frekuensi pembelian telur asin yang 

dipersepsikan konsumen yaitu biasa saja (1 – 

2 kali)  

 Frekuensi pembelian telur asin yang 

dipersepsikan konsumen yaitu tidak tentu 

4. Pekerjaan konsumen telur asin ini merupakan 

faktor yang diyakini dapat mempengaruh dalam 

pembelian 

 Pekerjaan konsumen telur asin yang 

dipersepsikan konsumen yaitu Pegawai 

Negeri Sipil (PNS)  
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 Pekerjaan konsumen telur asin yang 

dipersepsikan konsumen yaitu Wiraswasta 

 Pekerjaan konsumen telur asin yang 

dipersepsikan konsumen yaitu Karyawan  

 Pekerjaan konsumen telur asin yang 

dipersepsikan konsumen yaitu Ibu rumah 

tangga 

5. Penghasilan konsumen merupakan faktor yang 

diyakini dapat mempengaruh dalam pembelian 

telur asin 

 Penghasilan konsumen telur asin telur asin 

menurut persepsi konsumen yaitu sangat 

tinggi atau > Rp 2.000.000,00 

 Penghasilan konsumen menurut persepsi 

konsumen yaitu tinggi atau Rp 1.500.000,00 

– Rp 2.000.000,00 

 Penghasilan konsumen menurut persepsi 

konsumen yaitu standart atau Rp 

1.000.000,00 – Rp 1.500.000,00 

 Penghasilan konsumen menurut persepsi 

konsumen yaitu tidak tinggi/rendah atau Rp 

500.000,00 – Rp 1.000.000,00 

 

3.8 Metode Analisa Data 

 Agar data yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan, 

maka data tersebut diolah dan dianalisis terlebih dahulu 

sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan 

keputusan. 
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3.8.1 Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif merupakan bentuk analisis 

yang berdasarkan dari data yang dinyatakan dalam 

bentuk uraian. Analisis kualitatif ini digunakan untuk 

membahas dan menerangkan hasil penelitian tentang 

berbagai gejala atau kasus yang dapat diuraikan 

dengan kalimat. Dalam penelitian ini analisis 

kualitatif tersebut adalah hasil dari 20 pertanyaan 

responden dari sangat tidak setuju sampai sangat 

setuju, kemudian jawaban dengan skor sebnayak 

yang disimpulkan. 

 

3.8.2 Analisis Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif adalah sejenis data 

yang menggunakan data berbentuk angka-angka 

yang diperoleh sebagai hasil pengukuran atau 

penjumlahan (Nurgiyantoro dkk, 2004). Untuk 

mendapatkan data kuantitatif, digunakan skala likert 

yang diperoleh dari daftar pertanyaan yang 

digolongkan ke dalam lima tingkatan sebagai berikut 

(Sugiyono, 2004), misalnya : 

a. Untuk jawaban a sangat tidak setuju diberi 

nilai = 1 

b. Untuk jawaban b tidak setuju diberi nilai = 

2 

c. Untuk jawaban c netral diberi nilai =3 

d. Untuk jawaban d setuju diberi nilai = 4 
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e. Untuk jawaban e sangat setuju diberi nilai 

= 5 

 

Dengan program SPSS (Statistikal Package For 

Sosial Science) alat analisis yang digunakan untuk 

menguji hipotesis yang telah dikemukakan mengenai 

analisis pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan 

konsumen dalam membeli telur asin chozin  dan rahayu 

di kecamatan babat kabupaten lamongan. 

   

3.9 Batasan Istilah 

a. Bauran pemasaran adalah alat ayang 

digunakan dalam pemasaran untuk mencapai 

tujuan pemasaran dalam suatu perusahaan. 

b. Produk adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan produsen untuk diperhatikan, 

diminta, dicari, dibeli, digunakan atau 

dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan 

kebutuhan atau keinginan pasar yang 

bersangkutan. 

c. Harga adalah satu satuan moneter atau nilai 

yang diberikan untuk mendapatkan hak atas 

kepemilikan barang dan jasa. 

d. Tempat adalah suatu wadah yang digunakan 

dalam menjalankan kegiatan semua usaha, 

baik menciptakan, merencanakan dan 

menjual suatu produk. 
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e. Promosi adalah cara yang dilakukan untuk 

menginformasikam produk terhadap 

konsumen. 

f. Keputusan pembelian konsumen adalah 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

individu, kelompok atau organisasi yang 

berhubungan dengan proses pengambilan 

keputusan dalam mendapatkan, 

menggunakan barang atau jasa ekonomis 

yang dapat dipengaruhi lingkungan 
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