
66 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Profil Usaha Pembuatan Telur Asin 

4.1.1 Usaha Pembuatan Telur Asin “Chozin” 

Usaha produksi telur asin “Chozin” didirikan 

oleh Muchammad Nur Chozin pada tanggal 17 Maret 

1981 dengan nama usaha “Margo Puyuh Rukun”. 

Lokasi usaha telur asin tersebut berada di Jalan 

Liposos RT.004/RW.013 Babat dengan jumlah 

penjualan sebanyak 1.000 butir per hari. Penjualan 

telur asin pada awal berdiri dilakukan dalam bus 

yang lewat di sekitar jembatan Babat, kemudian pada 

tahun 2000 mendirikan tempat usaha sekaligus 

tempat berjualan di samping rumah dengan 

memanfaatkan tanah yang ada. Usaha telur asin buka 

pada jam 07.00 – 22.00 WIB. Modal awal berdiri 

yang dibutuhkan sebanyak Rp. 270.000,- dimana 

modal tersebut merupakan pinjaman dari bank. 

Bahan baku telur itik yang digunakan untuk 

telur asin berasal dari kota Blitar yaitu di desa 

Srengat dan Ponggok dengan jumlah sekali 

pembelian mencapai 7.000 – 8.000 butir/minggu. 

Pembelian telur itik dengan harga Rp 1.900,00 per 

butir, setelah proses pengasinan di jual dengan harga 

Rp 2.500,00 per butir, keuntungan Rp 

193.466.730.000 per tahun. Harga telur asin Chozin 

memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan 
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dengan harga telur asin lain yang ada di Babat 

Lamongan. Telur asin yang paling disukai oleh 

responden penelitian adalah telur asin yang 

mempunyai ukuran yang besar dan harga yang 

terjangkau. Konsumen memilih telur asin ini karena 

harga yang terjangkau dibandingkan dengan harga 

telur asin yang lainnya. 

Penjualan telur asin dilakukan dengan cara 

menitipkan di toko sekitar tempat usaha karena 

tempat usaha sendiri berada di sekitar perumahan 

yang padat penduduk, beberapa pedagang yang ada 

di pasar Babat dan toko yang ada di Gresik. Tempat 

penjualan tersebut merupakan daerah yang strategis 

karena Kecamatan Babat sendiri merupakan kawasan 

perdagangan yang ada di Kabupaten Lamongan, 

sehingga telur asin dapat terjual dengan banyak serta 

banyak pula konsumen dari berbagai daerah yang 

berasal dari Lamongan maupun disekitarnya. 

Produsen melakukan penyeteron telur asin ke 

berbagai tempat tersebut 1 minggu sekali dan 

mengambil uang hasil penjualan ketika telur asin 

telah terjual semua. 

Keistimewaan telur asin Chozin dibandingkan 

dengan telur asin lainnya yaitu dari segi harga yang 

murah dan sesuai atas kehendak atau keinginan 

konsumen serta menjaga akan kebersihan tempat. 

Produsen sangat memperhatikan akan kebersihan 

tempat produksi pembuatan telur asin maupun tempat 
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penjualannya, karena ini menentukan kenyamanan 

konsumen dalam melakukan pembelian. Konsumen 

telur asin Chozin kebanyakan adalah kalangan 

menengah kebawah, sebab pemasaran telur asin ini 

hanya disekitar kawasan Babat dan toko yang ada di 

Gresik dengan cara menitipkan ke warung-warung 

yang ada di dekat rumah dan pedagang yang ada di 

pasar Babat, sehingga harga telur asin Chozin ini 

menyesuaikan konsumen yang membelinya dengan 

mempertimbangkan harga tanpa memperhatikan 

kualitas telur asin. Konsumen akan berpikir untuk 

membeli telur asin karena berhubungan dengan 

manfaat yang mereka dapatkan dan akan 

berpengaruh dengan kepuasan dan keinginan setelah 

mengkonsumsi telur asin 

. 

Tabel 3. Laporan Keuangan Usaha Pembuatan 

Telur Asin Di Chozin 

Keterangan  

Kebutuhan produksi 

7.000 – 8.000 

butir/minggu 

Modal  usaha Rp 270.000,00 

Harga jual telur asin Rp 2.500,00/butir 

Harga beli bahan baku Rp 1.900,00/butir 

Keuntungan Rp 193.466.730.000/tahun 

Asal bahan baku 

Blitar (Ponggok dan 

Srengat) 

Buka usaha 07.00 – 22.00 WIB 

      Sumber : Data Primer Diolah, 2014 
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4.1.2  Usaha Pembuatan Telur Asin “Rahayu” 

 Usaha telur asin Rahayu didirikan pada 

tanggal 21 Juni 1993 oleh Bapak Agus Suwondo 

warga asli Desa Bedahan Kecamatan Babat RT 

004/RW 002 Lamongan. Tempat usaha berada di 

lokasi yang strategis karena merupakan jalan antara 

Tuban, Bojonegoro, jalur pantura dan Surabaya dan 

mudah untuk dijangkau, baik dengan mobil dan 

motor, terlebih bagi yang tidak membawa kendaraan 

bisa naik angkutan umum yang melitasi warung ini. 

Warung telur asin buka pada siang hari sampai 

malam hari yaitu mulai jam 13.00-21.00.  Kebutuhan 

produksi telur asin mencapai 1000 - 2000 butir per 2 

hari. Usaha tersebut merupakan usaha mandiri 

dengan modal awal sebanyak Rp 350.000,00 dengan 

keuntungan sebesar Rp 297.018.480.000 per tahun. 

Telur itik yang digunakan berasal dari Mitra 

Peternakan kota Tuban dan Bojonegoro dengan harga 

beli per butir Rp 2.500,00. Harga bahan baku telur 

itik di Rahayu ini berbeda dengan yang digunakan 

oleh telur asin Chozin ataupun yang lainnya dengan 

perbedaan harga mencapai Rp 600,00 per butir 

karena bahan baku yang digunakan merupakan telur 

itik organik. Telur itik organik adalah telur yang 

dihasilkan dari indukan atau itik yang sistem 

pemeliharaannya dengan cara diumbar atau diangon, 

serta pemberian pakan yang secara alami yaitu 

dengan memberikan sisa-sisa sayuran, ikan ricuh dan 
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pelepah pisang. Telur asin yang dipasarkan atau 

disajikan dalam bentuk telur asin rebus dan telur asin 

bakar dengan harga yang ditawarkan untuk satu butir 

telur asin bakar ataupun rebus yaitu RP 3.500,00. 

Telur asin yang paling disukai oleh responden 

penelitian adalah telur asin bakar yang mempunyai 

rasa yang lebih enak dan teksturnya yang lembut. 

Mereka memilih telur asin ini karena ingin 

mengetahui rasa telur asin bakarnya. 

Keistimewaan telur asin Rahayu dibandingkan 

dengan telur asin yang lain yaitu dari segi harga yang 

cukup mahal ini dikarenakan bahan baku yang 

digunakannya, lokasi yang srategis dan mudah 

diakses baik menggunakan kendaraan pribadi 

ataupun angkutan umum, serta bahan baku yang 

digunakan untuk telur asin ini berbeda dengan bahan 

baku yang digunakan oleh perusahaan telur asin 

lainnya. Telur asin Rahayu ini menggunakan telur 

itik organik, dimana telur itik organik ini apabila 

digunakan untuk telur asin rasanya lebih gurih dan 

lebih masir dibandingkan dengan telur itik pada 

umumnya, sehingga konsumen merasa ingin kembali 

lagi untuk melakukan pembelian. Produsen sangat 

memperhatikan akan kebutuhan dan keinginan 

konsumen agar merasa puas setelah mengkonsumsi 

dan melakukan pembelian telur asin. Konsumen telur 

asin Rahayu ini kebanyakan adalah kalangan 

menengah keatas, sebab pemasaran telur asin Rahayu 
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ini tidak hanya mengandalkan warung yang ada di 

sebelah rumahnya tetapi telur asin ini mengikuti 

pameran se-Kabupaten Lamongan. Telur asin 

Rahayu juga mendapatkan penghargaan dari Bapak 

Bupati Lamongan pada tahun 2004. Konsumen akan 

berpikir untuk membeli telur asin karena 

berhubungan dengan manfaat yang mereka dapatkan 

dan akan berpengaruh terhadap kepuasan dan 

keinginan setelah mengkonsumsi telur asin. 

 

Tabel 4. Laporan Keuangan Usaha Pembuatan 

Telur Asin Di Rahayu 
Keterangan  

Kebutuhan produksi  1.000 – 2.000 butir/2 hari 

Modal  usaha Rp 350.000,00 

Harga jual telur asin Rp 3.500,00/butir 

Harga beli bahan baku Rp 2.500,00/butir 

Keuntungan Rp 297.018.480.000/tahun 

Asal bahan baku Tuban dan Bojonegoro 

Buka usaha 13.00 – 21.00 WIB 

        Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

 

4.2 Pengambilan Keputusan Pembelian Dalam 

Membeli Telur Asin di Chozin dan  Rahayu 

Keputusan pembelian sering disebut juga sebagai 

keputusan konsumen, adalah sabuah proses yang 

dilakukan konsumen dalam melakukan sebuah pembelian 

produk atau jasa. Istilah keputusan konsumen pembelian 

menggambarkan bagaimana sebuah individu secara hati-
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hati mengevaluasi berbagai macam dari atribut produk 

merek atau jasa tertentu dan secara rasional memilih 

salah satu yang memmpunyai biaya terkecil  dan dapat 

memenuhi kebutuhannya yang teridentifikasi dengan 

jelas. Penelitian ini meneliti bagaimana pengambilan 

keputusan konsumen dalam  membeli telur asin Chozin 

dan Rahayu yang berupa kegiatan langsung yaitu 

mengenai keputusan pembelian telur asin serta harga atau 

biaya yang dikeluarkan untuk membeli telur asin  setiap 

bulannya. 

 

Tabel 5. Pengambilan Keputusan Pembelian Telur 

Asin di Chozin 

 
Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

(Ket: 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = cukup  

setuju, 4 = sutuju, 5 = sangat setuju). 
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Tabel 6. Pengambilan Keputusan Pembelian Telur 

Asin di Rahayu 

 
 Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

 (Ket: 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = cukup   

setuju, 4 = sutuju, 5 = sangat setuju) 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada item 

penilaian pertama pada keputusan konsumen dalam 

membeli telur asin di Chozin yaitu adanya kepuasan dari 

pembeli sebelumnya (Y2) memiliki skor rata-rata sebesar 

3,98, sedangkan di Rahayu keputusan pembelian 

keinginan (Y3) yang memiliki skor rata-rata sebesar 3,98 

penilaian berada pada antara ragu-ragu dan  setuju, 

namun hampir mendekati penilaian setuju. Prosentase 

lebih banyak responden yang menjawab setuju sebanyak 

70% dan 70% dibandingkan ragu-ragu sebanyak 16% 

dan 16%. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden 

sudah merasa cocok dengan telur asin yang dijual dan 

merasa puas terhadap produk yang dijual atau 

ditawarkan, sehingga konsumen melakukan pembelian 

telur asin. 

Item penilaian kedua pada keputusan konsumen 

melakukan pembelian telur asin di Chozin dan Rahayu 

yaitu mengenai kebutuhan (Y1) memiliki skor rata-rata 
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sebesar 3,92 dan 3,96 yang menunjukkan range antara 

ragu-ragu dan setuju, namun hampir mendekati penilaian 

setuju. Prosentase lebih banyak responden yang 

menjawab setuju sebanyak 48% dan 50% dibandingkan 

ragu-ragu sebanyak 30% dan 24%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa responden menilai telur asin 

dibutuhkan untuk makanan sehari-hari atau lauk untuk 

keluarga mereka. Di usaha telur asin Chozin, produsen 

sangat kritis dalam menangapi semua kebutuhan dan 

keinginan dari konsumen, sebab konsumen mengunjungi 

tempat telur asin Chozin tersebut tujuan utamanya adalah 

untuk mencicipi telur asin sehingga produsen harus 

memenuhi kebutuhan konsumen dengan benar, dan tidak 

mengecewakan para konsumen akibat tidak kritis dalam 

menggapi kebutuhan dan keinginan konsumen.  

Item penilaian ketiga pada keputusan konsumen 

melakukan pembelian telur asin di Chozin yaitu 

keinginan (Y3) yang memiliki skor rata-rata sebesar 3,84 

penilaian berada pada antara ragu-ragu dan  setuju, 

sedangkan keputusan pembelian telur asin di Rahayu 

yaitu mengenai kepuasan pembeli sebelumnya (Y2) yang 

memiliki skor rata-rata sebesar 3,92 menunjukkan 

penilaian berada pada antara ragu-ragu dan setuju namun 

lebih banyak responden yang menjawab setuju dengan 

ragu-ragu yaitu 64% dan 48%. Hal tersebut disebabkan 

karena responden menginginkan rasa telur asin yang enak 

yang sesuai dengan yang mereka inginkan dengan harga 

yang terjangkau oleh konsumen dan adanya kepuasan 
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konsumen sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa 

pemenuhan keinginan  mengakibatkan keputusan 

pembelian telur asin. 

 

4.3 Karakteristik Responden 

 Data karakteristik responden dievaluasi di dua 

tempat, yaitu konsumen yang membeli telur asin di 

Chozin dan Rahayu Babat Lamongan, sehingga dapat 

diketahui perbedaan karakteristik antara kedua tempat 

tersebut berdasarkan tingkat umur, jenis kelamin, 

pekerjaan, pendidikan, penghasilan dan frekuensi 

pembelian telur asin. Jumlah responden yang diambil 

sebanyak 50 orang di masing-masing tampat, metode 

pengambilan data dilakukan secara acak pada konsumen 

yang datang untuk membeli telur asin di Chozin dan 

Rahayu Babat Lamongan. Karakteristik konsumen ini 

berhubungan juga dengan keputusan konsumen dalam 

membeli telur asin. 

 

4.3.1 Umur 

Karakteristik responden pelanggan di warung 

Chozin dan Rahayu Babat-Lamongan  berdasarkan 

umur adalah responden yang kebetulan berada pada 

saat pengambilan data. Responden dibagi menjadi 3 

kategori. Data responden dapat dilihat pada Grafik 1 

dan Grafik 2 dibawah ini. 
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       Grafik 1. Usia responden di Chozin 

 

 
        Grafik 2. Usia responden di Rahayu 

 

Berdasarkan Grafik 1 dan Grafik 2 diperoleh 

data responden berdasarkan usia bahwa mayoritas 

responden yang datang mengunjungi warung telur 

asin di Chozin dan Rahayu adalah berusia > 40 

tahun, sebab dalam usia ini mayoritas responden 

adalah kalangan pekerja atau wiraswasta dan sudah 

memiliki penghasilan sehingga responden dalam 

kategori usia tersebut mampu memperoleh 

prosentase usia responden paling banyak yaitu 56% 

dan 62%, sedangkan yang minoritas adalah berusia < 

30 tahun dengan prosentase sebesar 26% dan 8%, 

karena pada usia diatas < 30, sebab dalam kalangan 

ini responden masih banyak yang kuliah dan belum 

26%

18%
56%

< 30 tahun 

31-40 tahun

> 40 tahun

8%
30%

62%
< 30 tahun

31-40 tahun

> 40 tahun
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berpenghasilan, sehingga responden dengan usia 

tersebut menjadi minoritas dalam hasil penelitian ini. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan dan 

penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak 

sesuai yaitu pada usia remaja mengalami perubahan 

psikologis dan prubahan biologis dimana produk 

yang dikonsumsi seorang remaja dipengaruhi oleh 

peristiwa dan aktifitas yang sedang terjadi pada 

dirinya, teman dan gaya atau penampilan dari 

generasi tersebut. Sedangkan untuk usia responden 

di atas 41 tahun jumlahnya cenderung lebih sedikit, 

hal ini dikarenakan bahwa pada usia tersebut 

seseorang akan lebih berhati – hati dalam 

mengkonsumsi produk makanan (Herminanto, 

2002). 

 

4.3.2 Jenis Kelamin 

Karakteristik responden di warung Chozin dan 

Rahayu berdasarkan jenis kelamin adalah 

perempuan. Hasil penyebaran kuesioner diperoleh 

gambaran responden menurut jenis kelamin. Data 

responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat 

dilihat di Grafik 3 dan Grafik 4 dibawah ini. 
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       Grafik 3. Jenis Kelamin Responden di Chozin 

 

 
       Grafik 4. Jenis Kelamin Responden di Rahayu 

 

Hasil penelitian yang dilakukan di warung 

Chozin dan Rahayu Babat menunjukkan bahwa 

mayoritas responden yang didapatkan adalah 

perempuan sebesar 62% dan 56%, sedangkan untuk 

responden laki-laki hanya terdapat 38% dan 44%, 

dapat diketahui bahwa untuk responden dengan jenis 

kelamin laki- laki lebih sedikit daripada perempuan. 

Hal ini disebabkan karena kebanyakan pengunjung 

perempuan berkunjung dengan teman sesama 

perempuan secara bersama-sama, atau juga karena 

ibu rumah tangga yang membeli telur asin untuk 

dikonsumsi dengan keluarganya karena harga yang 

terjangkau sehingga jenis kelamin perempuan lebih 

38%
62%

Laki-Laki

Perempuan

44%56% Laki-Laki

Perempuan 
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dominan. Kebanyakan dari wanita mengungkapkan 

kepuasannya dalam mencicipi suatu produk melalui 

word of mouth sehingga teman perempuan yang 

lainnya juga tertarik untuk mencoba produk baru, ini 

berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukannya 

sebagai wiraswasta. 

Hasil penelitian yang dilakukan dengan 

penelitian yang terdahulu menunjukkan hasil yang 

sama yaitu jenis kelamin adalah perbedaan laki-laki 

dan perempuan karena adanya pola pikir yang 

berbeda, pada umumnya perempuan cenderung lebih 

senang berbelanja, mudah terpengaruh oleh emosi 

dan menyukai jajan atau ngemil. Jenis kelamin 

diduga berhubungan dengan persepsi tentang mutu 

produk dan juga pengambilan keputusan 

mengkonsumsi suatu produk. Perempuan 

mempunyai kecenderungan untuk mengkonsumsi 

makanan yang mempunyai nilai gizi yang baik, hal 

ini yang melatarbelakangi perempuan sebagai 

konsumen telur asin yang terbanyak (Hermanianto, 

2002). 

 

4.3.3 Pendidikan 

Karakteristik responden pelanggan di warung 

Chozin dan Rahayu Babat-Lamongan  berdasarkan 

pendidikan adalah responden yang kebetulan berada 

berada pada saat pengambilan data. Responden 
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dibagi menjadi 4 kategori. Data responden dapat 

dilihat pada Grafik 5 dan Grafik 6 dibawah ini. 

 

 
        Grafik 5. Pendidikan Responden di Chozin 

 

 
        Grafik 6. Pendidikan Responden di Rahayu 

 

Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa 

responden yang mayoritas datang untuk 

mengunjungi warung Chozin dan Rahayu adalah 

dengan pendidikan terakhir SMA yaitu sebesar 46% 

dan 52%, sebab pendidikan seseorang akan 

menentukan apa yang akan dikonsumsi berdasarkan 

pengetahuan gizi yang didapatkan, sehingga semakin 

tinggi pendidikan seseorang, maka seseorang 

tersebut akan lebih selektif dalam memiliki produk 

olahan makanan. Tingkat pendidikan berpengaruh 

24%

46%

30% SMP

SMA

S1

16%

52%

32% SMP

SMA

S1
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terhadap pola konsumsi seseorang yang disebabkan 

oleh pola pikir dan pengalamannya. Seseorang yang 

mempunyai pengetahuan dan tingkat pendidikan 

yang lebih tinggi cenderung akan memilih pangan 

yang lebih baik kualitasnya dari pada yang 

berpendidikan rendah. Selain melihat dari sisi 

kualitas pangan yang dikonsumsinya, konsumen 

dengan pendidikan yang lebih tinggi juga melihat 

lebih jauh terhadap keburukan dan resiko dalam 

mengkonsumsi pangan, serta cenderung berperilaku 

lebih kritis dalam pembelian dan pemelihan suatu 

produk. (Nurmansyah, 2006). 

 

4.3.4 Pekerjaan 

Karakteristik responden di warung Chozin dan 

Rahyu berdasarkan jenis kelamin adalah perempuan. 

Hasil penyebaran kuesioner diperoleh gambaran 

responden menurut jenis kelamin. Data responden 

berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat di 

Grafik 7 dan Grafik 8 dibawah ini. 

 

 
Grafik 7. Pekerjaan Responden di Chozin 

18%

42%
12%

28%

PNS

Wiraswast
a
Karyawan

Ibu Rumah 
Tangga



82 
 

 

 
Grafik 8. Pekerjaan Responden di Rahayu 

 

Hasil penelitian dapat diperoleh bahwa 

pekerjaan responden yang datang untuk 

mengunjungi warung Chozin dan Rahayu Babat 

mayoritas dengan prosentase sebesar 42% dan 40% 

dengan pekerjaan yang dimiliki adalah wiraswasta, 

sedangkan responden yang minoritas adalah ibu 

rumah tangga, karena seorang ibu rumah tangga 

lebih berikir panjang mengenai finansial keluarga, 

sehingga dalam penelitian ini hanya ditemukan 18% 

dan 16% responden yang memiliki pekerjaan sebagai 

ibu rumah tangga. Pekerjaan seseorang akan 

mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. 

Kotler and Amstrong (2006) menyatakan 

bahwa pekerjaan atau profesi dan  keadaan ekonomi 

seseorang akan berpengaruh langsung dengan 

pendapatan, sehingga pekerjaan seseorang dapat 

berpengaruh terhadap barang dan jasa yang akan 

dibeli oleh individu tersebut. Situasi ekonomi 

seseorang amat sangat mempengaruhi pemelihan 

16%

40%20%

24%
PNS

Wiraswasta

Karyawan

Ibu Rumah 
Tangga
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produk dan keputusan pembelian pada suatu produk 

tersebut. 

 

4.3.5 Penghasilan 

Karakteristik responden pelanggan di warung 

Chozin dan Rahayu Babat-Lamongan  berdasarkan 

tingkat penghasilan adalah responden yang kebetulan 

berada pada saat pengambilan data. Responden 

dibagi menjadi 4 kategori. Data responden dapat 

dilihat pada Grafik 9 dan Grafik 10 dibawah ini. 

 

 
Grafik 9. Penghasilan Responden di Chozin 

 

 
Grafik 10. Penghasilan Responden di Rahayu 

 

Hasil penelitian di warung Chozin dan Rahayu 

menunjukkan bahwa mayoritas pendapatan yang 

26%

16%
16%

42%

Rp 500rb-Rp 1jt

Rp 1jt-Rp 1,5jt

Rp 1,5jt-Rp 2jt

> Rp 2jt

18%

32%

2%

48%

Rp 500rb-Rp 1jt

Rp 1jt-Rp 1,5jt

Rp 1,5jt- Rp 2jt

> Rp 2 jt
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diperoleh responden yang mengunjungi warung telur 

asin ini dengan prosentase sebesar 42% dan 48% 

dengan pendapatan lebih dari Rp 2.000.000,00 

karena mayoritas responden yang datang adalah 

seorang wiraswasta, sedangkan prosentase untuk 

minoritas pendapatan per bulan responden adalah 

sebesar 16% dan 2% dengan penghasilan antara Rp 

1.000.000,00 – Rp 1.500.00,00. Pendapatan dalam 

hal ini menentukan seseorang dalam melakukan 

pembelian telur asin di warung Chozin dan Rahayu. 

Haliana (2009) menyatakan bahwa seseorang 

dengan pendapatan yang tinggi cenderung untuk 

mendorong perilaku dalam mengkonsumsi suatu 

produk. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka 

semakin tinggi jenis dan jumlah barang yang akan 

dibeli. 

 

4.3.6 Frekuensi Pembelian 

Data hasil penelitian terkait frekuensi 

pembelian konsumen di warung Chozin dan Rahayu. 

Sebaran responden berdasarkan frekuensi pembelian 

disajikan pada Grafik 11 dan Grafik 12. 
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Grafik 11. Frekuensi Pembelian Responden di 

Chozin 

 

 
Grafik 12. Frekuensi Pembelian Responden di 

Rahayu 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

mayoritas dengan prosentase sebesar 46% dan 42% 

bahwa responden kembali mengunjungi warung telur 

asin di Chozin dan Rahayu 3-5 kali/bulan, semakin 

banyak frekuensi suatu responden kembali ke 

warung telur asin tersebut, maka responden dapat 

mencapai kepuasan ketika mengkonsumsi telur asin 

Chozin dan Rahayu. Minoritas frekuensi 

pengunjungan di warung telur asin yang dilakukan 

oleh responden dengan prosentase sebesar 10% dan 

16%

28%46%

10% Tidak tentu

1-2 kali/bulan

3-5 kali/bulan

6-10 kali/bulan

10%

34%
42%

14% Tidak tentu

1-2 kali/bulan

3-5 kali/bulan

6-10 kali/bulan
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14% yaitu responden mengunjungi warung Chozin 

dan Rahayu 6-10 kali dalam satu bulan. Frekuensi 

pembelian merupakan salah satu indikator kesetiaan 

seseorang terhadap produk. 

Haliana (2009) menyatakan bahwa perbedaan 

frekuensi pembelian dapat disebabkan karena nafsu 

makan seseorang, pendapatan, kepuasan atau rasa 

bosan. Frekuensi pembelian menunjukkan loyalitas 

atau kesetiaan terhadap suatu produk untuk 

melakukan pembelian ulang. 

 

4.4 Persepsi Konsumen Terhadap Keputusan 

Pembelian di Chozin dan Rahayu 

 Persepsi konsumen terhadap keputusan pembelian 

yang ditawarkan pada usaha telur asin Chozin dan 

Rahayu yaitu bauran pemasaran yang meliputi produk 

(X1), harga (X2), tempat (X3) dan promosi (X4). 

 

4.4.1 Variabel Produk Telur Asin (X1) 

Pada variabel produk yang terdiri dari sub 

variabel rasa telur asin (X1.1), tekstur telur asin 

(X1.2), ukuran telur asin (X1.3) dan tingkat kesukaan 

(X1.4) dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 7. Persepsi Konsumen Terhadap Produk 

Telur Asin di Chozin 

 
       Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

       (Ket: 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 =  

cukup  setuju, 4 = sutuju, 5 = sangat setuju) 

 

Tabel 8. Persepsi Konsumen Terhadap Produk 

Telur Asin di Rahayu 

 
       Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

 

Tabel 7 dan Tabel 8, menunjukkan bahwa pada 

item penilaian pertama pada variabel produk 

mengenai rasa telur asin (X1.1). Rasa telur asin yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai rasa 

telur asin yang ditawarkan oleh perusahaan Chozin 

dan Rahayu. Rasa telur asin menjadi suatu 
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pertimbangan bagi konsumen dalam memutuskan 

ingin melakukan pembelian atau tidak. Skor yang di 

dapat  pada masing-masing item di Chozin dan 

Rahayu adalah 3,46 dan 3,46 yang berada pada 

range skor antara ragu-ragu dan setuju. Prosentase 

jawaban responden di Chozin dan Rahayu yang 

menjawab setuju sebanyak 16% dan 32% sangat 

setuju sedangkan 30%  menjawab ragu-ragu. Hal ini 

disebabkan karena rasa produk yang ditawarkan 

kurang bervariasi sehingga konsumen merasa bahwa 

telur asin rasanya hanya seperti itu saja yaitu asin. 

Item variabel produk yang kedua adalah 

tekstur telur asin (X1.2), sebagian besar  responden 

Chozin dan Rahayu menanggapi tekstur telur asin 

sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Hal ini 

dapat dilihat dari skor yang didapat yakni di Chozin 

3,60 dan di Rahayu 3,60 yang juga berada pada 

range antara ragu-ragu dan setuju, namun hampir 

mendekati penilaian setuju. Prosentase jawaban 

responden di Chozin dan Rahayu yang menjawab 

setuju sebanyak 32% dan 28% sangat setuju 

sedangkan 22%  menjawab ragu-ragu. Hal tersebut 

disebabkan produk telur asin mempunyai tekstur 

yang sesuai dengan keinginan konsumen, sehingga 

konsumen lebih berselera mengkonsumsi telur asin 

dan melakukan pembelian ulang. 

Telur asin juga sangat digemari oleh orang-

orang dewasa, bisa dimakan langsung atau untuk 
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lauk makan. Banyak sekali telur asin yang di jual di 

warung-warung makan, tapi jarang sekali warung 

yang menjual telur asin yang masir, yaitu telur asin 

yang kuning telur nya berwarna kuning kemerahan 

serta teksturnya berminyak, jika dinikmati rasanya 

sangat gurih sekali. Faktor yang mempengaruhi 

masirnya dari telur asin yaitu dikarenakan pakan 

yang diberikan ke tenak itik secara alami seperti 

sayuran, ikan ricuh dan jagung, serta sistem 

pemeliharaan yang secara tradisional yaitu dengan 

cara diumbar atau diangon, sehingga itik akan makan 

sisa-sisa jerami dan juga lumpur-lumpur yang ada 

disawah, maka akan mempengaruhi rasa dan 

kemasiran dari telur asin. 

Penilaian terhadap sub variabel produk yang 

ketiga yaitu ukuran telur asin (X1.3), mayoritas 

responden Chozin dan Rahayu menanggapi bahwa 

untuk ukuran telur asin sudah sesuai dengan ukuran 

telur asin yang lainnya. Skor yang di dapat pada 

masing-masing item di Chozin dan Rahayu adalah 

3,63 dan 3,63 yang berada pada range skor antara 

ragu-ragu dan setuju. Prosentase jawaban responden 

di Chozin dan Rahayu yang menjawab setuju 

sebanyak 30% dan 30% sangat setuju sedangkan 

22%  menjawab ragu-ragu. Hal ini disebabkan 

ukuran telur asin yang disajikan mempunyai ukuran 

yang seragam dan sesuai dengan harga jualnya. 
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Penilaian terhadap sub variabel produk  yang 

keempat yaitu tingkat kesuakaan terhadap telur asin 

(X1.4). Tingkat kesukaan telur asin yang dimaksud 

adalah tingkat kesukaan konsumsi konsumen 

terhadap produk telur asin Chozin dan Rahayu. 

Tingkat kesukaan menjadi suatu pertimbangan bagi 

konsumen dalam memutuskan ingin melakukan 

pembelian atau tidak. Skor yang di dapat  pada item 

di Chozin adalah 4,30 dan Rahayu adalah 4,42 yang 

berada pada range skor antara setuju dan sangat 

setuju. Nilai ini merupakan nilai tertinggi diantara 15 

item pertanyaan. Prosentase jawaban responden di 

Chozin dan Rahayu yang menjawab sangat setuju 

sebanyak 52% dan 34% setuju sedangkan 10%  

menjawab ragu-ragu. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat kesukaan pada produk inilah yang menjadi 

pertimbangan utama yang berpengaruh pada 

pengambilan keputusan pembelian produk telur asin. 

 

4.4.2 Variabel Harga Telur Asin (X2) 

Pada variabel harga yang terdiri dari sub 

variabel tingkat harga (X2.1), kesesuaian harga 

dengan produk (X2.2), dan terjangkau (X2.3) dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 9. Persepsi Konsumen Terhadap Harga Telur 

Asin di Chozin 

 
       Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

 (Ket: 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = 

cukup setuju, 4 = sutuju, 5 = sangat setuju) 

 

Tabel 10. Persepsi Konsumen Terhadap Harga 

Telur Asin di Rahayu 

 
       Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

 (Ket: 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = 

cukup setuju, 4 = sutuju, 5 = sangat setuju) 

 

Tabel 9 dan Tabel 10, menunjukkan bahwa 

pada item penilaian pertama pada variabel harga 

adalah tingkat harga produk (X2.1). Tingkat harga  

yang dimaksud yaitu mengenai tingkatan harga yang 

ditawarkan perusahaan telur asin Chozin dan 

Rahayu. Tingkat harga menjadi suatu pertimbangan 

bagi konsumen dalam memutuskan ingin melakukan 
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pembelian atau tidak. Skor yang didapat pada item 

tingkat harga di Chozin yaitu  3,94 yang berada pada 

range skor antara ragu-ragu dan setuju sedangkan di 

Rahayu 4,26 yang berada pada range skor antara 

setuju dan sangat setuju. Hal ini disebabkan karena 

tingkat harga yang berbeda dibandingkan dengan 

tempat lain. 

Item variabel harga yang kedua adalah 

kesesuian harga (X2.2) sebagian besar responden 

menanggapi harga telur asin sesuai dengan kualitas. 

Skor yang di dapat pada masing-masing item di 

Chozin dan Rahayu adalah 4,04 dan 4,46 yang 

berada pada range skor antara setuju dan sangat 

setuju. Nilai ini merupakan nilai tertinggi diantara 15 

item pertanyaan. Prosentase jawaban responden di 

Chozin yang menjawab sangat setuju sebanyak 44% 

dan 34% setuju sedangkan 20%  menjawab ragu-

ragu, sedangkan prosentasi responden di Rahayu 

sangat setuju sebanyak 68% dan setuju 18% 

sedangakn 6% ragu-ragu. Hal tersebut disebabkan 

produk telur asin mempunyai ukuran yang seragam 

dan sesuai dengan harga jualnya yang terjangkau. 

Selain itu, telur asin juga berbeda dengan telur asin 

yang lain dalam hal rasa. 

Penilaian terhadap sub variabel harga yang 

ketiga yaitu terjangkau dengan tempat lain (X2.3). 

Skor yang didapat dalam item sub variabel 

terjangkau di Chozin dan Rahayu adalah 3,22 dan 



93 
 

3,04 yang berada pada range antara ragu-ragu dan 

setuju. Meskipun skor ini lebih rendah dari 2 sub 

variabel sebelumnya namun mayoritas responden 

menyatakan setuju sebanyak 34% bahwa terjangkau 

merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian. Penilain ini disebabkan karena memiliki 

harga yang lebih terjangkau dibandingkan tempat 

lainnya. 

 

4.4.3 Variabel Tempat Penjulan Telur Asin (X3) 

Pada variabel tempat yang terdiri dari sub 

variabel kebersihan tempat (X3.1), kenyaman (X2.2), 

jarak (X3.3) dan mudah diakses (X3.4) dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

Tabel 11. Persepsi Konsumen Terhadap Tempat 

Penjualan Telur Asin di Chozin 

 
       Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

       (Ket: 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = 

cukup  setuju, 4 = sutuju, 5 = sangat setuju) 
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 Tabel 12. Persepsi Konsumen Terhadap Tempat 

Penjualan Telur Asin di Rahayu 

 
Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

(Ket: 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = 

cukup  setuju, 4 = sutuju, 5 = sangat   setuju) 

 

Tabel 11 dan Tabel 12, menunjukkan bahwa 

pada item penilaian pertama pada variabel tempat 

mengenai kebersihan tempat (X3.1) di Chozin dan 

Rahayu yang meliputi kebersihan ruangan, 

kebersihan etalase dan keranjang tempat telur asin 

memiliki skor rata-rata sebesar 3,88 yang 

menunjukkan range antara ragu-ragu dan setuju 

sedangkan di Rahayu sebesar 4,20 menunjukkan 

penilaian berada pada antara setuju dan sangat setuju 

namun lebih banyak responden yang menjawab 

setuju dan sangat setujudibandingkan dengan ragu-

ragu. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebersihan 

tempat usaha telur asin sudah baik karena konsumen 

merasa nyaman. 

Item penilaian terhadap item kedua mengenai 

kenyamanan (X3.2) memiliki skor rata-rata sebesar 

3,84 yang menunjukkan range antara ragu-ragu dan 
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setuju sedangkan di Rahayu sebesar 4,02 

menunjukkan penilaian berada pada antara setuju 

dan sangat setuju, namun lebih banyak responden di 

Chozin dan Rahayu yang menjawab setuju yaitu 

44% dan 66% dibandingkan dengan ragu-ragu. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa kemudahan akses 

untuk menuju usaha telur asin Chozin dan Rahayu  

sudah baik karena dapat dicapai menggunakan 

motor, mobil, ataupun sepeda serta jalan menuju 

tempatnya sudah baik. 

Item penilaian ketiga pada variabel tempat 

mengenai jarak (X3.3) di Chozin dan Rahayu 

memiliki skor rata-rata sebesar 3,74 dan 3,98 

menunjukkan penilaian berada pada antara ragu-ragu 

dan setuju namun lebih banyak responden yang 

menjawab setuju dibandingkan dengan ragu-ragu 

yaitu sebanyak 66% dan 70%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa responden merasa jarak antara 

tempat telur asin dengan tempat tinggal mereka tidak 

jauh sehingga responden melakukan pembelian. 

Penilaian terhadap item keempat mengenai 

mudah diakses (X3.4) memiliki skor rata-rata sebesar 

3,46 yang menunjukkan range antara ragu-ragu dan 

setuju sedangkan di Rahayu sebesar 4,82 

menunjukkan penilaian berada pada antara setuju 

dan sangat setuju, namun lebih banyak responden di 

Chozin dan Rahayu yang menjawab setuju yaitu 

50% dan 48% dibandingkan dengan ragu-ragu 
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sebesar 22% dan 12%. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa kemudahan akses untuk menuju usaha telur 

asin Chozin dan Rahayu  sudah baik karena dapat 

dicapai menggunakan motor, mobil, ataupun sepeda 

sehingga konsumen melakukan keputusan 

pembelian. 

 

4.4.4 Variabel Promosi Telur Asin (X4) 

Pada variabel promosi yang terdiri dari sub 

variabel penyebaran brosur (X4.1), informasi dari 

mulut ke mulut (X4.2), pemasangan spanduk (X4.3) 

dan merek produk (X4.4) dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 13. Persepsi Konsumen Terhadap Promosi 

Telur Asin di Chozin 

            
       Sumber : Data Primer Diolah, 2014  

    (Ket: 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 =  

cukup  setuju, 4 = sutuju, 5 = sangat setuju) 
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Tabel 14. Persepsi Konsumen Terhadap Promosi 

Telur Asin di Rahayu 

     
Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

    (Ket: 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = 

cukup  setuju, 4 = sutuju, 5 = sangat setuju) 

 

Promosi merupakan suatu kegiatan 

memperkenalkan produk barang atau jasa agar 

dikenal banyak orang dan menjadi strategi penjualan 

untuk meningkatkan penjualan barang atau jasa yang 

akan ditawarkan. Metode promosi yang dilakukan 

usaha telur asin Chozin dan Rahayu ada empat yaitu, 

melalui penyebaran brosur (X4.1) pada item ini skor 

yang  didapat tidak terlalu tinggi yaitu 3,86 dan 3,70 

yang menunjukkan bahwa responden merasa ragu-

ragu dan setuju. Hal ini disebabkan karena 

kurangnya pengetahuan konsumen akan cara 

membaca brosur. 

Item yang kedua mengenai informasi dari 

mulut ke mulut mempunyai nilai tertinggi (X4.2) di 

Chozin dan Rahayu memiliki skor rata-rata sebesar 

3,96 dan 3,78 menunjukkan penilaian berada pada 

antara ragu-ragu dan setuju, namun hampir 
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mendekati penilaian setuju. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa informasi dari mulut ke mulut 

menarik responden dalam mempengaruhi untuk 

melakukan pembelian telur asin tersebut. 

Item yang ketiga mengenai pemasangan 

spanduk (X4.3) di Chozin dan Rahayu memiliki skor 

rata-rata sebesar 3,76 dan 3,76 menunjukkan 

penilaian berada pada antara ragu-ragu dan setuju. 

Responden menyatakan setuju sebesar 32% dan 56% 

tenteng pernyataan bahwa pemasangan spanduk 

menjadi faktor pertimbangan responden dalam 

melakukan pembelian telur asin. 

Item yang keempat mengenai merek produk 

(X4.4) di Chozin dan Rahayu memiliki skor rata-rata 

sebesar 3,80 dan 3,66 menunjukkan penilaian berada 

pada antara ragu-ragu dan setuju. Prosentase 

jawaban responden di Chozin yang menjawab setuju 

sebanyak 30% dan 15% ragu-ragu sedangkan 10%  

menjawab sangat setuju, sedangkan prosentasi 

responden di Rahayu setuju sebanyak 54% dan ragu-

ragu 40% sedangakn 6% ragu-ragu. Hal tersebut 

disebabkan karena responden beranggapan bahwa 

merek suatu produk akan menentukan kualitas dan 

mutu dari produk itu seperti rasa, ukuran dan harga. 

 

4.5 Hasil Uji Validitas  

Uji validitas dilakukan pada setiap butir pernyataan 

yang ada pada kuesioner dan pada setiap responden 
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(objek) yang dipakai dalam penelitian, dilakukan dengan 

menghitung nilai korelasi antara skor masing-masing 

pertanyaan dengan skor total, memakai rumus teknik 

korelasi Product Moment Pearson dengan menggunakan 

komputer program SPSS seri 17. Hasil yang diperoleh 

dari olahan data tersebut kemudian dilihat nilai p-value. 

Pernyataan dari responden dinyatakan valid apabila nilai 

koefisien korelasi (r) lebih besar sama dengan 0,3 (paling 

kecil 0,3) dan nilai p-value < level of significant (α) 1%. 

Uji validitas dilakukan agar didapat pertanyaan 

yang valid sehingga dapat digunakan ke tahap 

selanjutnya dalam penelitian. Hasil uji validitas pada 

seluruh responden yang ada menunjukkan bahwa hasil 

semua data telah memenuhi syarat, sehingga dapat 

dipakai lebih lanjut dalam penelitian, baik pertanyaan 

untuk kinerja dan kepuasan (Tabel 13 dan 14) yang 

disajikan dibawah ini sebagai berikut: 
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Tabel 15. Hasil Uji Validitas Telur Asin di Chozin 

 
 Sumber : Hasil analisis dengan SPSS (2014) 

 

Tabel 15, menunjukkan bahwa instrumen 

pertanyaan yang diberikan kepada responden sudah 

memiliki persyaratan valid dengan syarat bahwa n= 50, α 

= 0,05, jika persyaratan r hitung > r tabel, maka dapat 

dikatakan valid. Validitas menyangkut apa yang ingin 

diukur seberapa baik tes ini dapat mengukur. Pada 

dasarnya semua prosedur untuk menentukan validitas tes 

berkaitan dengan hubungan antara kinerja pada tes dan 

faktor-faktor lain yang dapat diamati secara independen 

tentang kepuasan konsumen. Pengujian validitas 

dimaksudkan untuk menaksir konsistensi internal butir 

pertanyaan dalam mengungkap faktor. 
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Tabel 16. Hasil Uji Validitas Telur Asin di Rahayu 

 
Sumber : Hasil analisis dengan SPSS (2014) 

 

Tabel 16, menunjukkan bahwa nilai r hitung atau 

koefisien validitas indikator pertanyaan lebih dari r tabel 

(α = 0.05) atau nilai signifikan < 0.05 (α = 0.05) yang 

berarti tiap-tiap indikator variabel adalah valid, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian. 

Arikuanto (2006) menjelaskan bahwa validitas 

adalah suatu ukuran  yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid 

berarti mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen 

yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. 

Suatu indikator  dikatakan valid, apabila n = 50 dan α = 

0,05, maka r tabel = 0,273 dengan kententuan : hasil r 
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hitung> r tabel (0,273) = valid dan hasil hasil r hitung< r tabel 

(0,273) = tidak valid. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan dan 

penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang sama yaitu 

suatu indikator dikatakan valid, apabila n = 50 dan α = 

0,05, maka r tabel = 0,273 dengan kententuan : hasil r 

hitung> r tabel (0,273) = valid dan hasil hasil r hitung< r tabel 

(0,273) = tidak valid. 

 

4.6 Hasil Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukan 

sejauh mana alat ukur dapat dipercaya untuk diuji. 

Reliabilitas berasal dari kata reliabel, yang artinya dapat 

dipercaya. Semakin tinggi nilai reliabilitas suatu alat 

ukur, maka semakin stabil alat tersebut mengukur suatu 

gejala. Uji reliabilitas adalah uji yang biasanya 

digunakan untuk mengukur kehandalan kuisioner. Suatu 

kuisoner dikatakan handal jika jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan adalah konstan atau stabil. 

Instrumen dapat dikatakan handal (reliabel) apabila 

memiliki koefisien Cronbach’s Alpha ≥ 0,5 (Ghozali, 

2005). 

 Nilai Cronbach’s Alpha dari hasil perhitungan uji 

reliabilitas untuk semua pertanyaan yang ada dalam 

kuisioner dapat dilihat pada Lampiran 5a dan 5b. Hasil 

uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 15 dan Tabel 16. 
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Tabel 17. Hasil Uji Reliabilitas Telur Asin Chozin 

 
  Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

 

 Tabel 18. Hasil Uji Reliabilitas Telur Asin di Rahayu 

 
 Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

 

 Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas pada 

Tabel 15 dan Tabel 16, menunjukkan bahwa setiap 

variabel memiliki nilai koefisien Alpha Cronbach yang 

lebih besar dari 0,5 sehingga dapat dikatakan instrumen 

pertanyaan yang terdiri dari produk (X1), harga (X2), 

tempat (X3), promosi (X4) dan keputusan konsumen (Y) 

dalam penelitian ini sudah reliabel atau dihandalkan. 
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4.7 Analisis Faktor 

 Analisis faktor dilakukan untuk 

menyederhanakan variabel bebas dalam jumlah yang 

banyak menjadi faktor baru yang jumlahnya lebih sedikit 

dari variabel bebas yang dapat mewakili semua variabel 

bebas. 

 

4.7.1 Uji Kelayakan Data Untuk Analisis Faktor 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

seperangkat variabel tersebut memiliki hubungan 

keterkaitan, apabila dalam pengujian ini terdapat 

salah satu item yang memiliki nilai tidak memenuhui 

atau kurang memenuhi syarat maka harus 

dikeluarkan dari analisis. Berikut adalah hasil uji 

kelayakan analisis faktor: 

 

a. Uji Keiser-Meyer-Olkin (KMO) 

Dari hasil perhitungan seperti yang terdapat 

pada tabel nilai KMO sebesar 0,619 dan 0,743 dari 

hasil ini dapat dinyatakan bahwa pengujian KMO 

pada uji kelayakan analisis faktor merupakan pilihan 

yang tepat, dan memenuhi syarat untuk dilanjutkan 

analisis faktor karena hasil perhitungan diatas 0,5. 

Sesuai dengan Suliyanto (2005) yang mengatakan 

bahwa nilai KMO yang kecil menunjukkan bahwa 

analisis faktor bukan pilihan yang tepat. Untuk dapat 

dilakukan analisis faktor maka nilai KMO ≥ 0,5. 
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Tabel 19. Perhitungan KMO dan Bartlett’s Test di 

Telur Asin Chozin 

 
 

Tabel 20. Perhitungan KMO dan Bartlett’s Test di 

Telur Asin Rahayu 

 
 

b. Uji Bartlett’s Test of Sphericity 

Uji Bartlett berfungsi untuk melihat 

keindependenan dari variabel yang ada. Dari 

perhitungan dapat diilihat pada Tabel 19 dan Tabel 

20 hasil uji Bartlett menunjukkan nilai 286.897 dan 

254.537 dengan nilai signifikan 0,000 dapat 

disimpulkan bahwa pada penelitian ini terdapat 

hubungan yang sangat signifikan antar variabel. Hal 

ini didukung oleh Suliyanto (2005) yang menyatakan 

bahwa angka signifikan ≤ 0,05 maka variabel yang 

diteliti dapat dianalisis lebih lanjut. 

 

 

 



106 
 

c. Uji Measure of Sampling Adequacy (MSA) 

Nilai MSA digunakan untuk menguji dua buah 

hubungan antar seluruh variabel yang terlibat dalam 

analisis faktor untuk melihat kelayakan. Hasil uji 

menunjukkan bahwa seluruh item memiliki nilai 

lebih dari 0.5 sehingga nilai tersebut dapat 

memenuhi syarat kelayakan untuk uji selanjutnya. 

Matrik korelasi anti-image pada lampiran 

menunjukkan bahwa 15 faktor memiliki MSA > 0,5. 

Hal tersebut sesuai dengan Suliyanto (2005) yang 

mengatakan bahwa untuk dilakukan analisis faktor 

nilai MSA dianggap cukup apabila nilai MSA ≥ 0,5. 

Jika ada item yang tidak memiliki nilai ≥ 0,5 maka 

item tersebut harus dikuluarkan dari analisis faktor 

secara bertahap satu per satu. 
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Tabel 21. Nilai Measure of Sampling Adequacy 

(MSA) Telur Asin di Chozin 

 
 Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

 

Tabel 22. Nilai Measure of Sampling Adequacy 

(MSA) Telur Asin di Rahayu 

 
 Sumber : Data Primer Diolah, 2014 
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Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa 

dari 15 variabel yang diteliti ada yang memiliki 

angka MSA dibawah 0,5 sehingga ada variabel yang 

harus dikeluarkan untuk melanjutkan proses analisis 

faktor. Hasil analisis faktor lebih lanjut diperoleh 

variabel yang berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian telur asin di Chozin dan variabel yang 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian telur asin 

di Rahayu. 

Loading faktor dapat menjelaskan besarnya 

korelasi suatu item dengan faktor yang terbentuk. 

Faktor akan mewakili sejumlah item apabila 

pertimbangan nilai loading faktor ≥ 0,5. 

Berdasarkan nilai loading inilah dapat 

ditentukan sebuah variabel yang akan dimasukkan 

dalam faktor yang mana. Jika dilihat dengan 

seksama, ada beberapa variabel yang memiliki nilai 

loading faktor yang tidak berbeda nyata antara 

beberapa loading faktor, sehingga variabel tersebut 

tidak dapat begitu saja dimasukkan ke salah satu 

faktor hanya dengan melihat mana yang lebih besar 

korelasinya, maka diperlukan proses rotasi. 

 

4.7.2 Ekstraksi Faktor 

Eigen value merupakan nilai yang 

menunjukkan kepentingan relative masing-masing 

faktor dalam menghitung variansi ke-15 variabel 

awal yang dianalisis. Syarat eigen value > 1 apabila 
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kurang dari 1 maka tidak digunakan dalam 

menghitung angka jumlah faktor yang terbentuk. 

Angka eigen value lebih besar dari 1 dan 3 sehingga 

faktor baru yang terbentuk ada 3, perhitungan ada 

pada lampiran. 

 

 Tabel 23. Hasil Ekstraksi Faktor Telur Asin di 

Chozin 

 
       Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

 

Tabel 23, menunjukkan bahwa dari 15 item 

variabel dapat diekstrasi menjadi 4 variabel yang 

dapat mewakili 15 variabel. Dari 4 faktor yang 

terbentuk memiliki nilai eigen value diatas 1 atau ≥ 

1. Faktor yang pertama memiliki presentase varians 

sebesar 24,518% yang berarti terbentuknya faktor 

pertama dapat menjelaskan sebesar 24,518% dari 15 

variabel awal, faktor yang ke dua memiliki 

presentase 17,832% yang berarti terbentuknya faktor 

ke dua dapat menjelaskna sebesar 17,832% dari 15 

variabel awal, faktor ke tiga memiliki presentase 

16,352% yang berarti terbentuknya faktor ke tiga 

dapat menjelaskan sebesar 16,352% dari 15 variabel 
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awal. Faktor ke empat memiliki presentase 9,379% 

yang berarti terbentuknya faktor ke empat dapat 

menjelaskan sebesar 9,379% dari 15 variabel awal. 

 

Tabel 24. Hasil Ekstraksi Faktor Telur Asin di 

Rahayu 

 
    Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

 

Tabel 24, menunjukkan bahwa dari 15 item 

variabel dapat diekstrasi menjadi 4 variabel yang 

dapat mewakili 15 variabel. 4 faktor yang terbentuk 

memiliki nilai eigen valie diatas 1 atau ≥ 1. Faktor 

yang pertama memiliki presentase varians sebesar 

27,439% yang berarti terbentuknya faktor pertama 

dapat menjelaskan sebesar 27,439% dari 15 variabel 

awal, faktor yang ke dua memiliki presentase 

16,204% yang berarti terbentuknya faktor ke dua 

dapat menjelaskna sebesar 16,204% dari 15 variabel 

awal, faktor ke tiga memiliki presentase 9,316% 

yang berarti terbentuknya faktor ke tiga dapat 

menjelaskan sebesar 9,316% dari 15 variabel awal. 

Faktor ke empat memiliki presentase 8,846% yang 
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berarti terbentuknya faktor ke empat dapat 

menjelaskan sebesar 8,846% dari 15 variabel awal. 

 

4.7.3 Rotasi Faktor 

Hasil ekstraksi faktor pada matrik faktor 

menunjukkan hubungan antara faktor dan variabel 

individual, namun dalam faktor-faktor tersebut 

masih saling berkorelasi sehingga sulit untuk 

diinterprestasikan, melalui rotasi faktor matrik 

ditransformasikan ke dalam bentuk matrik yang 

lebih sederhana sehingga mudah untuk 

diinterprestasikan. Rotasi yang dianalisis 

mengunakan model varimax. Hasil analisis rotasi 

bisa dilihat pada lampiran. 

Pada saat penginterpretasian faktor maka 

dilakukan pengelompokan seluruh variabel yang 

digunakan dengan syarat faktor loading yang 

digunakan minimum bernilai 0,4, namun apabila 

salah satu variabel yang digunakan terdapat item 

yang memiliki nilai faktor loading dibawah 0,4 maka 

item tersebut harus dikeluarkan dari proses analisis 

dengan alasan item dari variabel tersebut tidak layak 

untuk mewakili faktor yang terbentuk. Surrogate 

dilakukan dengan cara menyeleksi nilai faktor 

loading yang terbentuk, dimana dipilih nilai loading 

faktor terbesar agar dapat mewakili dari masing-

masing faktor. Berikut adalah ringkasan hasil matrik 

faktor setelah dilakukan rotasi. 
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 Tabel 25. Hasil Rotasi Faktor Varimax Dan 

Loading Faktor Telur Asin di Chozin 

 
        Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

 

Hasil penelitian yang dianalisis terhadap 

matrik faktor, dapat dilihat semua item variabel 

memiliki nilai ≥ 0,4 sehingga dapat diketahui bahwa 

dari 15 variabel tersebut merupakan variabel yang 

dipertimbangkan konsumen dalam membeli telur 

asin di Chozin. Dari 15 item tersebut sudah bisa 

diwakili oleh keempat faktor yang terbentuk. 
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 Tabel 26. Hasil Rotasi Faktor Varimax Dan 

Loading Faktor Telur Asin di Rahayu 

 
 Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

 

Hasil penelitian yang dianalisis terhadap 

matrik faktor, dapat dilihat semua item variabel 

memiliki nilai ≥ 0,4 sehingga dapat diketahui bahwa 

dari 15 variabel tersebut merupakan variabel yang 

dipertimbangkan konsumen dalam membeli telur 

asin di Rahayu. Dari 15 item tersebut sudah bisa 

diwakili oleh keempat faktor yang terbentuk. 

 

4.7.4 Hasil Analisis Faktor 

Analisis faktor menghasilkan 4 faktor baru 

yang dapat mewakili ke-15 item variabel, 

selanjutnya adalah pemberian nama pada faktor baru 

yang telah terbentuk. Pemberian nama ini 
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berdasarkan pada perwakilan yang dapat 

menjelaskan variabel-variabel penyusun dalam satu 

faktor. Sesuai Suliyanto (2005) yang menyatakan 

bahwa untuk menamai faktor yang telah terbentuk 

dalam analisis faktor, dapat dilakukan dengan cara 

memberikan nama faktor yang dapat mewakili 

nama-nama variabel yang membentuk 3 faktor baru. 

 

Tabel 27. Hasil Rotasi Faktor Varians dan Loading 

Faktor Telur Asin di Chozin 

 
       Sumber : Data Primer Diolah, 2014 
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Tabel 28. Hasil Rotasi Faktor Varians dan Loading 

Faktor Telur Asin di Rahayu 

 
           Sumber : Data Primer Diolah, 2014 

Tabel 24 dan Tabel 25, menjelaskan bahwa 

diperoleh hasil prosentase varian adalah prosentase 

perbandingan nilai eigenvalue dengan total item. 

Empat faktor yang terbentuk masing-masing 

memiliki faktor loading berbeda, untuk melihat 

keragaman pada masing-masing item yang 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

Diantaranya nama faktor laten tersebut adalah: 
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4.7.4.1 “Produk Telur Asin” 

   “Produk telur asin” merupakan nama laten 

dari hasil pembentukan uji faktorial yang terdiri dari 

X1.1 (Rasa telur asin), X1.2 (Tekstur telur asin), X1.3 

(Ukuran telur asin), dan X1.4 (Tingkat kesukaan telur 

asin). Diantara hasil pembentukan faktor di Chozin 

yang paling memiliki pengaruh yang kuat dan 

menjadi salah satu yang dominan untuk diuji pada 

analisis regresi adalah X1.1 (Rasa telur asin) dengan 

nilai loading faktor sebesar 0,825 sedangkan di 

Rahayu X1.3 (Ukuran telur asin) dengan nilai faktor 

loading sebesar 0,864. Indeks produk merupakan 

kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak 

perusahaan untuk meningkatkan daya tarik seseorang 

dalam membeli produk telur asin, sehingga 

pelanggan akan tetap kembali untuk membeli ulang 

produk tersebut. Menurut Zeithaml, V.A (2001) 

menyatakn bahwa bentuk atau tampilan produk yang 

biasanya menggunakan ungkapan “ looks good 

enough to eat “ bukan suatu ungkapan yang 

berlebihan. Makanan harus baik dilihat saat di piring, 

dimana hal tersebut adalah satu faktor terpenting dari 

semua restoran atau katering yang serius 

memperhatikan hal ini. Untuk porsi ditentukan 

sesuai Standar portion size yang didefinisikan 

sebagai kuantitas item yang harus disajikan setiap 

kali item tersebut dipesan. Kemudian untuk bentuk 

makanan memainkan peranan penting dalam daya 
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tarik mata. Bentuk makanan yang menarik bisa 

diperoleh lewat cara pemotongan bahan makanan 

yang bervariasi. sunarlim (1992), menyatakan mutu 

atau kualitas makanan dipengaruhi oleh Character of 

Food adalah untuk membedakan jenis makanan yang 

satu dengan yang lain maka setiap makanan 

memiliki karakter atau ciri khas tersendiri, seperti 

rasa, aroma makanan tersebut, hiasan, saus, maupun 

tekstur makanan tersebut. Sedangkan pengaruh 

lemah yang dimiliki oleh X1.4 (Tingkat kesukaan 

telur asin), dikarenakan bahwa responden menilai 

bahwasannya mayoritas responden menyukai telur 

asin yang diproduksi oleh perusahaan yang 

bersangkutan. 

 

4.7.4.2 “Kelayakan Harga Telur Asin” 

  “Kelayakan harga telur asin” merupakan 

pembentukan dari uji faktorial yang ke dua. Alasan 

memberikan nama laten tersebut berdasarkan 

responden yang memberikan gambaran dan opini 

mengenai hasil dan tanggapan dari responden yang 

berhasil menjadi sampling saat wawancara 

berlangsung. Pembentukan nama laten ini 

berdasarkan variabel yang terbentuk pada hasil uji 

faktorial di Chozin diantaranya terdiri dari X2.1 

(Tingkat harga), X2.3 (Terjangkau), X4.3 

(Pemasangan spanduk), dimana dengan 

menggunakan 3 variabel dapat meningkatkan 
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keputusan pembelian dengan total keseluruhan pada 

indeks kelayakan harga sebesar 17,832%. Sedangkan 

pada Rahayu diantaranya terdiri dari X2.1 (Tingkat 

harga), X2.3 (Terjangkau), X2.2 (Kesesuaian harga), 

X4.2 (Informasi dari mulut ke mulut), dimana dengan 

menggunakan 3 variabel dapat meningkatkan 

keputusan pembelian dengan total keseluruhan pada 

indeks kelayakan harga sebesar 16,204%. 

“Kelayakan harga telur asin” ini yang memiliki 

pengaruh yang kuat dan akan menjadi perwakilan 

saat regresi dari uji faktorial Chozin adalah X2.1 

(Tingkat harga) dengan nilai loading faktor sebesar 

0,779 karena mayoritas responden beranggapan 

bahwa harga yang ditawarkan sangatlah sesuai 

dengan pendapatan konsumen dibandingkan dengan 

harga yang ada ditempat lainnya. Sedangkan di 

Rahayu adalah X2.1 (Tingkat harga) dengan nilai 

loading faktor 0,769. 

 

4.7.4.3 “Tempat Penjulan Telur Asin” 

  “Tempat penjualan telur asin” merupakan 

pembentukan dari uji faktorial yang ke tiga. 

Pemberian nama laten Indeks tempat dilakukan 

berdasarkan variabel-variabel yang terbentuk dalam 

faktorial di Chozin ini diantaranya adalah X3.2 

(Asesibilitas), X3.3 (Jarak), X3.4 (Mudah diakses), 

X4.4 (Merek produk), dimana dengan menggunakan 4 

variabel dapat meningkatkan keputusan pembelian 
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dengan total keseluruhan pada indeks kelayakan 

harga sebesar 16,352%. Sedangkan pada Rahayu 

diantaranya terdiri dari X3.1 (Kebersihan tempat), 

X3.1 (Asesibilitas), X3.1 (Jarak), X3.1 (Mudah diakses), 

dimana dengan menggunakan 4 variabel dapat 

meningkatkan keputusan pembelian dengan total 

keseluruhan pada indeks kelayakan harga sebesar 

9,316%. Item X3.4 (Mudah diakses) memiliki 

pengaruh yang kuat dan positif, dan layak sebagai 

perwakilan dengan nilai yang paling dominan dari 

uji faktorial Chozin, yaitu faktor loading sebesar 

0,864, karena responden berasumsi bahwa 

kemudahan akses untuk menuju tempat tersebut 

sangat mudah karena dapat diakses menggunakan 

motor, mobil ataupun sepeda. Sedangkan di Rahayu 

yang paling kuat ada berpengaruh positif adalah X3.1 

(Kebersihan tempat) sebesar 0,856. 

Item X3.3 (Jarak) dan X3.2 (Aksesibilitas) di 

Rahayu memberikan pengaruh yang paling lemah 

diantara variabel lain yang terbentuk didalam faktor 

laten dengan nama indeks tempat dengan nilai faktor 

loading sebesar 0,632 dan 0,679. 

 

4.7.4.4 “Media Promosi Telur Asin” 

   “Media Promosi” merupakan pembentukan 

dari uji faktorial yang ke empat. Pemberian nama 

laten media promosi di Chozin dilakukan 

berdasarkan variabel-variabel yang terbentuk dalam 
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faktorial ke 4 ini diantaranya adalah X2.2 (Kesesuaian 

harga), X3.1 (Kebersihan tempat), X4.1 (Penyebaran 

brosur), dan X4.2 (Informasi dari mulut ke mulut). 

Pembentukan faktorial ke empat ini mampu 

menjelaskan mengenai informasi penilaian 

responden terhadap produk sebesar 9,379%. 

Sedangkan di Rahayu Chozin dilakukan berdasarkan 

variabel-variabel yang terbentuk dalam faktorial ke 3 

ini diantaranya adalah X4.1 (Penyebaran brosur), X4.3 

(Pemasangan spanduk), X4.4 (Merek produk). 

Pembentukan faktorial ke empat ini mampu 

menjelaskan mengenai informasi penilaian 

responden terhadap produk sebesar 8,849%. 

Item X2.2 (Kesesuaian harga) di Chozin yang 

memiliki pengaruh yang kuat, dan layak sebagai 

perwakilan dengan nilai yang paling dominan, yaitu 

faktor loading sebesar 0,857. Sedangkan di Rahayu 

item X4.4 (Merek produk) memiliki pengaruh yang 

kuat, dan layak sebagai perwakilan dengan nilai 

yang paling dominan, yaitu faktor loading sebesar 

0,840. 

Item X4.3 (Pemasangan spanduk) di Rahayu 

memberikan pengaruh yang paling lemah diantara 

variabel lain yang terbentuk didalam faktor laten 

dengan nama indeks media promosi dengan nilai 

faktor loading sebesar 0,486. 

Item X4.1 (Penyebaran brosur) di Chozin 

memiliki pengaruh yang kuat dengan faktor loading 
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sebesar 0,837, karena responden berasumsi bahwa 

penyebaran brosur perlu dilakukan untuk 

memudahkan responden untuk mengetahui 

keberadaan usaha telur asin Chozin dan Rahayu 

berada. 

 

4.8 Hasil Analisis Faktor Bauran Pemasaran Dalam 

Membeli Telur Asin 

 Setelah pembelian produk, konsumen akan 

mengalami suatu tingkat kepuasan atau ketidakpuasan 

tertentu. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen dengan 

suatu produk akan mempengaruhi perilaku selanjutnya. 

Jika konsumen merasa puas, maka dia akan menunjukkan 

probilitasnya yang lbeih tinggi untuk membeli produk itu 

lagi. Sedangkan konsumen yang tidak puas akan 

berusaha untuk mengurangi, membuang, mengembalikan 

atau bahkan membeli lagi produk tersebut. 

 Berdasarkan hasil analisis faktor, menunjukkan 

bahwa bauran pemasaran berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian telur asin. Faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian telur asin di warung 

Chozin adalah produk, harga, tempat, promosi dan 

lingkungan eksternal, sedangkan faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian telur asin di warung 

Rahayu adalah produk, harga, tempat, promosi dan 

lingkungan eksternal. Penjelasan dari faktor-faktor 

tersebut adalah sebagai berikut: 
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4.8.1 Faktor Produk 

Konsumen akan memberikan penilaian tentang 

telur asin terkait kualitasnya, baik dari segi rasa, 

tektur, ukuran dan tingkat kesukaan. Keberhasilan 

suatu usaha dapat deketahui dari respon yang 

ditunjukkan oleh konsumen. Konsumen 

mengharapkan adanya ksesuaian antara kualaitas 

telur asin dengan uang yang dikeluarkannya. Produk 

yang dihasilakan harus mencerminkan kualitas yang 

baik agar dapat diterima dan sesuai dengan 

kebutuhan konsumen. Kualitas produk akan menjadi 

suatu pertimbangan bagi konsumen sebelum mereka 

melakukan pembelian. 

Produk merupakan sifat yang kompleks baik 

yang dapat diraba maupun yang tidak dapat diraba, 

termasuk bungkus, warna, harga yang diterima oleh 

pembeli untuk memuaskan keinginan dan 

kebutuhannya (Swastha, 2002). Ditambahkan oleh 

Assauri (2004) bahwa faktor-faktor yang terkandung 

dalam suatu produk adalah mutu, kualitas, 

penampilna (features), pilihan yang ada (options), 

gaya (style), merk (brand names), pengemasan 

(packaging), ukuran (size), jenis (product line), 

macam (product items), jaminan (quarranties) dan 

pelayanan (service). 

Konsumen membeli telur asin di warung 

Chozin karena mempunyai ukuran yang sesuai yang 

diinginkan konsumen dan harga yang terjangkau. 
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Konsumen di warung Rahayu membeli telur asin 

karena rasa produk yang khas. Telur yang digunakan 

adalah telur bebek organik yang diperoleh dari mitra 

peternakan Tuban dan Bojonegoro. Perbedaan ini 

disebabkan karena lokasi warung Chozin dekat 

dengan kawasan pasar yang mana sebagian besar 

konsumen adalah wiraswasta. 

 

4.8.2 Faktor Harga 

Masyarakat mempunyai pemikiran bahwa 

semakin tinggi harga suatu barang, maka 

menandakan semakin bagus kualitas barang. Mereka 

sering melihat harga terlebih dahulu sebelum 

membeli suatu prodk yang diinginkannya. Harga 

sering dijadikan indikator kualitas bagi konsumen. 

Konsumen di warung Rahayu sebagian besar 

membeli telur asin karena harga yang ditawarkan 

sesuai dengan kualitas telur asin yang diberikan. 

Harga telur asin di warung Rahayu lebih mahal jika 

dibandingkan dengan di warung Chozin, hal ini 

dikarenakan telur bebek yang digunakan di warung 

Rahayu merupakan telur organik dan lokasi warung 

lebih strategis. Di warung Chozin menggunakan 

telur bebek pada umumnya, sehingga harganya pun 

lebih murah jika dibandingkan dengan produk yang 

dijual di warung Rahayu dan lebih terjangkau oleh 

konsumen 
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Menurut Kotler (2006) harga tealah menjadi 

faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli, 

oleh karena itu harga dapat mempengaruhi 

konsumen dalam memutuskan apakah akan membeli 

produk tersebut atau tidak, dan beberapa jumlah 

yang akan dibeli berdasarkan harga tersebut. 

 

4.8.3 Faktor Tempat 

Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor 

tempat mempengaruhi konsumen membeli telur asin 

di warung Chozin dan Rahayu. Variabel yang 

mempengaruhi konsumen dalam membeli telur asin 

di Chozin dan Rahayu adalah lokasi yang mudah 

diakses dan kebersihan tempat. Lokasi yang strategis 

membuat konsumen lebih mudah dalam menjangkau 

dan juga keamanan yang terjamin. Lokasi memegang 

peranan yang penting dalam melakukan usaha, 

karena berkaitan dengan dekatnya lokasi usaha 

dengan pusat keramaian, mudah dijangkau 

(aksesbilitas), aman, bersih dan tersedianya tempat 

parkir yang luas, pada umumnya lebih disukai 

konsumen (Lupiyoadi, 2001). 

Pemilihan dan pengaturan lokasi yang kurang 

tepat akan mempengaruhi konsumen dalam membeli 

suatu produk. Konsumen akan lebih memilih lokasi 

yang benar-benar strategis dan tidak membutuhkan 

terlalu banyak waktu, tenaga dan biaya, seperti 

mudah dijangkau, dekat dengan fasilitas umum dan 
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dekat dengan jalan raya, dekat pemukiman 

penduduk, tempat bersih, aman dan nyaman bagi 

pelanggan, adanya fasilitas yang mendukung seperti 

adanya lahan parkir yang luas dan aman. Sehingga, 

ada hubungan antara lokasi dengan daya tarik 

konsumen untuk melakukan pembelian suatu 

produk. 

 

4.8.4 Faktor Promosi 

Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor 

promosi berupa penyebaran brosur dan informasi 

mulut ke mulut mempengaruhi konsumen dalam 

membeli telur asin di warung Chozin. Faktor yang 

mempengaruhi mempengaruhi konsumen dalam 

membeli telur asin di warung Rahayu adalah merek 

produk, karena produk ini sudah terkenal, sehingga 

masyarakat sudah mngenal akan produk yang 

dijualnya. Promosi akan mempengaruhi sikap dan 

perilaku konsumen untuk membeli telur asin di 

warung Chozin dan Rahayu. Proses ini dapat 

dilakukan melalui periklanan, bosur maupun radio. 

Promosi pada hakekatnya adalah suatu 

komunikasi penjualan, artinya aktifitas pemasaran 

untuk menyebarluaskan informasi, mempengaruhi, 

membujuk atau mengingatkanpasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, 

memberi dan loyal pada produk yang ditawarkan 

oleh prusahaan yang bersngkutan (Tjiptono, 2000). 
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4.9 Analisis Regresi Berganda di Chozin 

4.9.1 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Korelasi Pearson 

Uji ini dugunakan untuk mengetahui 

hubungan antara 2 atau lebih variabel, analisis ini 

bertujuan untuk mengetahui seberapa kuatkah 

hubungan antara satu atau beberapa variabel dengan 

satu variabel lain. 

 

Tabel 29. Hasil Korelasi Pearson 

 
         Data Primer Diolah (2014) 

 

Berdasarkan Tabel 29 hasil  uji korelasi dapat 

diketahui bahwa nilai pearson correlation dibawah 

0,5 ini menandakan bahwa tidak terjadi korelasi 

antar setiap variabel. Sarwono (2006)  menyatakan 

koefisien korelasi adalah pengukuran statistik 

koavarian atau asosiasi antar dua variabel. Besarnya 
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koefisien korelasi berkisar antara ± 1 sampai dengan 

- 1. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan 

hubungan linier dan arah hubungan dua variabel 

acak. Jika koefisien korelasi positif, maka kedua 

variabel mempunyai hubungan searah. Artinya jika 

nilai variabel X  tinggi maka nilai variabel Y akan 

tinggi pula. Untuk memudahkan interpretasi 

mengenai kekuatan hubungan antar kedua variabel 

penulis memberikan kriteria sebagai berikut r : 0 

tidak ada korelasi, r : > 0 – 0,25 korelasi sangat 

lemah, r : >0,25 – 5 korelasi cukup, r : > 5 – 0,75 

korelasi kuat, dan r : > 0,75 – 0,90 korelasi sangat 

kuat, r : 1 korelasi kuat. 

 

b. Pengujian Asumsi Multikolinieritas di Telur 

Asin Chozin 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas dapat dilihat dari Variance Inflation 

Factor (VIF). Apabila nilai VIF < 10 maka tidak 

terjadi multikolinieritas. 
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 Tabel 30. Uji Asumsi Multikolinieritas 

 
          Sumber: Data primer tahun 2014 

 

Hasil perhitungan yang ada pada Tabel 30 

masing-masing variabel bebas menunjukkan nilai 

VIF yang tidak lebih dari nilai 10, maka asumsi tidak 

terjadi multikolinieritas telah terpenuhi. 

 

c. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah terjadinya korelasi antara 

satu variabel error dengan variabel error yang lain. 

Autokorelasi seringkali terjadi pada data time series 

dan dapat juga terjadi pada cross section tetapi 

jarang (Widarjono, 20070. Ada beberapa cara yang 

digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya 

autokorelasi. Pertama, Uji Durbin-Watson (DW 

Test). Uji ini digunakan hanya untuk autokorelasi 

tingkat satu (first order autocorrelation) dan 

mensyaratkan adanya intercept pada model regresi 
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dan tidak ada variabel  lagi diantara variabel 

penjelas. Keputusan ada tidaknya autokorelasi 

adalah: 

- Bila nilai DW berada diantara dU sampai  dengan 

4 - dU maka koefisien autokorelasi sama dengan 

nol, artinya tidak ada autokorelasi. 

- Bila nilai DW lebih kecil daripada dL  koefisien 

autokorelasi lebih besar dari nol, artinya ada 

autokorelasi positif. 

- Bila nilai DW terletak diantara dL dan dU maka 

tidak dapat disimpulkan. 

- Bila nilai DW lebih besar daripada 4 – dL, 

koefisien autokorelasi lebih besar dari nol artinya 

ada autokorelasi negatif. 

- Bila nilai DW terletak diantara 4 – dU dan 4 - dL 

maka tidak dapat disimpulkan. 

 

Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari tabel 

statistik Durbin Watson yang bergantung banyaknya 

observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan. 

 

 Tabel 31. Hasil Pengujian Asumsi Autokorelasi 

 
       Sumber: Data Primer Diolah (2014) 

 

Berdasarkan tabel 31, diperoleh nilai Durbin 

Watson (DW) yang dihasilkan dari model regresi 
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adalah sebesar 1,560, sedangkan  dari tabel DW 

dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) 

sebanyak 50 serta jumlah variabel independen (k) 

sebanyak 15 dengan nilai dL  sebesar 0,8816 dan nilai 

dU sebesar 2,3663. Keputusannya tidak terjadi 

autokorelasi karena nilai DW berada diantara  nilai 

dU sampai  dengan 4 - dU maka koefisien 

autokorelasi sama dengan nol, artinya tidak ada 

autokorelasi. Dapat dilihat pada lampiran dimana  

nilai koefisien korelasi yang dihasilkan < 0,5. 

 

4.9.2 Hasil Analisis Regresi Berganda 

Hasil analisis regresi linier berganda ini 

menghubungkan antara faktor baru yang paling 

dominan dengan keputusan pembelian konsumen 

(Y). Variabel bebas atau independen diantaranya 

adalah X1.1 (Rasa telur asin), X2.2 (Kesesuaian harga 

telur asin), X3.4 (Mudah diakses) dan X2.1 (Tingkat 

harga) yang akan mempengaruhi variabel dependen 

yaitu keputusan pembelian konsumen. Analisis 

dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 16,0, 

setelah mendapatkan model persamaan regresi maka 

pengujian akan dilanjutkan dengan menggunakan 

koefisien determinan (R
2
). Tabel berikut merupakan 

penjabaran dari hasil analisis regresi dari pengaruh 

bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian 

dengan nilai koefisien sebagai berikut: 
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Tabel 32. Hasil Analisis Regresi Berganda Telur 

Asin di Chozin 

 
           Sumber: Data Primer (diolah), 2014 

 

Pada Tabel 32 tersebut menjelaskan bahwa 

diperoleh nilai koefisien determinasi (R
2
) besar 

regresi atau yang disebut dengan Rsquare sebesar 

0,664 atau 66,40%, artinya bahwa keputusan 

pembelian konsumen sebagai variabel terikat 

(dependen) dipengaruhi sebesar 66,40% oleh bauran 

pemasaran sebagai variabel bebas (independen), dan 

sisanya 33,6 dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

penelitian. 

Model regresi yang telah didapatkan diuji 

terlebih dahulu. Pengujian koefisien model regresi 

dilakukan untuk menunjukkan  apakah variabel 

independen yang digunakan dalam model regresi 
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memiliki pengaruh yang signifikan  terhadap 

keputusan pembelian atau tidak. Pengujian hipotesis 

model regresi menggunakan uji F, didapatkan nilai 

Ftabel dengan degrees of freedom (df) n1 = 12 dan n2 = 

37 adalah sebesar 3,95. Jika nilai F hasil perhitungan 

dibandingkan dengan Ftabel, maka Fhitung hasil 

perhitungan lebih besar dari pada Ftabel (8,075 > 

3,95). Selain itu, didapatkan nilai p-value sebesar 

0.000. jika signifikan dibandingkan dengan α = 0.05, 

maka lebih kecil α = 0.05. Kedua perbandingan 

tersebut dapat diambil keputusan H0 ditolak pada α = 

0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh simultan yang sangat signifikan dari 

variabel bauran pemasaran terhadap variabel 

keputusan pembelian. 

“Produk Telur Asin” dengan nilai 0,149 yang 

artinya besarnya koefisien produksi telur asin 

memiliki pengaruh negatif terhadap keputusan 

pembelian sebesar 0,149 dengan makna bahwa setiap 

kenaikan satu unit pada item variabel yang 

terkandung dalam produk telur asin maka tidak 

mempengaruhi terjadinya kenaikan keputusan 

pembelian sebesar 0,149. Hasil penelitian ini bahwa 

dugaan sementara yaitu hipotesis 1 dinyatakan 

bahwa hipotesis ditolak. Konsumen memiliki asumsi 

bahwa produk telur asin di Chozin mempunyai rasa 

yang sama dan tidak jauh berbeda dengan produk 

telur asin lainnya dan konsumen lebih selektif dan 
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memikirkan ulang untuk membeli telur asin karena 

masih banyak keperluan lain yang harus dipenuhi 

dibandingkan membeli telur asin. Sehingga 

konsumen membeli telur asin bukan berdasarkan 

faktor rasa produk. Hal tersebut tidak sesuai dengan 

pendapat Cut Fatimah (2006) yang menyatakan 

bahwa rasa dan aroma atau yang biasa disebut 

dengan flavor merupakan sensasi yang dihasilkan 

bahan makanan ketika diletakkan dalam mulut 

terutama yang ditimbulkan oleh rasa dan bau. 

Keunikan rasa dan aroma suatu produk akan 

mempengaruhi konsumen dalam membeli atau 

mengkonsumsi produk tersebut. Semakin unik atau 

khas rasa dan aroma produk tersebut, maka 

kecenderungan konsumen dalam membeli akan 

semakin tinggi. Sehingga produsen harus selalu 

memperhatikan faktor rasa dan aroma produk karena 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

konsumen dalam pembelian dan kontinyuitas 

pembelian. “produk telur asin” thitung = 1,568, dimana 

thitung < ttabel = 1,568 < 1,984, sehingga hipotesis 1 

ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel rasa telur asin 

secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan 

dan berpengaruh negatif terhadap variabel keputusan 

pembelian telur asin di Chozin Babat-Lamongan. 

Faktor rasa telur asin yang tidak berpengaruh 

terhadap pembelian telur di Chozin karena 

mempunyai rasa yang sama dan tidak jauh berbeda 
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dengan produk telur asin lainnya. Model persamaan 

regresi linier berganda yang didapatkan adalah 

sebagai berikut: 

 

       Y = 4,128 + 0,288 Media Promosi Telur Asin + 

0,864 Tempat Penjualan Telur Asin +   0,368 

Pekerjaan Konsumen 

 

Persamaan regresi diatas memiliki nilai 

konstanta sebesar 4,128 pada persamaan regresi di 

atas menunjukan bahwa keputusan pembelian (Y) 

akan tetap sebesar 4,128 tanpa adanya pengaruh dari 

variabel-variabel bebas. Bila media promosi telur 

asin meningkat sebesar 1 satuan, maka nilai 

keputusan pembelian (Y) akan meningkat sebesar 

0,288. Bila tempat penjualan telur asin meningkat 

sebesar 1 satuan, maka nilai keputusan pembelian 

akan bertambah sebesar 0,864. Bila variabel 

pekerjaan konsumen  meningkat sebesar 1 satuan, 

maka nilai keputusan pembelian akan meningkat 

sebesar 0,368. 

 

4.9.1.1 “Media Promosi Telur Asin” 

   Nilai koefisien “media promosi telur asin” 

sebesar 0,288 dan bertanda positif, hal ini dapat 

dikatakan “media promosi telur asin” searah dengan 

keputusan pembelian. setiap kenaikan sebesar 1 

satuan akan mempengaruhi atau meningkatkan 
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keputusan pembelian sebesar 0,288, hal ini 

menunjukkan hubungan yang cukup kuat dengan 

keputusan pembelian karena mendekati angka 1, 

sehingga dapat dikatakan hubungan linier mendekati 

sempurna. Nilai koefisien dari “media promosi telur 

asin” yang menunjukkan adanya pengaruh faktor 

yang terdiri dari X2.2 (Kesesuaian harga), X3.1 

(Kebersihan tempat), X4.1 (Penyebaran brosur) dan 

X4.2 (Informasi mulut ke mulut) secara bersama-

sama akan mempengaruhi keputusan pembelian 

dalam membeli telur asin “Chozin”. Hal ini sesuai 

dengan hipotesis 2 yang menyatakan bahwa variabel 

harga yang terdiri dari kesesuaian harga memiliki 

pengaruh positif terhadap keputusan pembelian dan 

sesuai dengan hipotesis 3 yang menyatakan bahwa 

variabel tempat yang terdiri dari kebersihan tempat 

memiliki pengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian dalam membeli telur asin “Chozin”. 

Harga dan tempat memiliki pengaruh yang 

cukup tinggi terhadap keputusan pembelian 

konsumen di usaha telur asin “Chozin” karena harga 

telur asin lebih terjangkau jika dibandingkan dengan 

harga telur asin ditempat lain dan sesuai dengan 

yang diharapkan atau diinginkan konsumen dan 

kebersihan tempat merupakan faktor utama seorang 

konsumen memberikan penilaian terhadap usaha 

telur asin tersebut, karena ketika mengkonsumsi  

telur asin dibutuhkan kenyamanan dan kebersihan 
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tempat. Kemudahan akses dalam pembelian juga 

merupakan penunjang keputusan pembelian 

konsumen karena dengan adanya delevery order 

maka akan memudahkan konsumen dalam 

mengkonsumsi produk usaha telur asin “Chozin”. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

Tjiptono (2008) menjelaskan bahwa harga suatu 

produk diukur dari keterjangkauan harga, daya saing 

harga, kesesuaian harga dengan kualitas, dan 

perbandingan dengan nilai produk. Kesesuaian harga 

dengan kualitas produk adalah tingkat keunggulan 

yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

konsumen. Keinginan konsumen harus dipenuhi agar 

konsumen kembali membeli dan merekomendasikan 

ke temannya. Pelanggan setelah melakukan 

pembelian akan membandingkan antara produk yang 

diharapkan dan produk yang telah diterima. Jika 

produk yang diterima dibawah produk yang 

diharapkan, konsumen akan tidak puas dan 

kehilangan kepercayaan terhadap produk tersebut, 

sebaliknya jika produk yang diharapkan sesuai maka 

konsumen akan puas, sehingga menyesuaikan atau 

melebihi harapan konsumen, sehingga dengan 

adanya kesesuaian harga dengan kualitas telur ayam  

ras  yang baik, maka tentu saja akan semakin 

menarik minat konsumen untuk menyukai produk 

yang dikeluarkan oleh usaha peternakan sehingga 
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juga akan berdampak pada kepuasan pelanggan 

dalam melakukan pembelian. Selain itu variabel 

tempat juga mendukung memiliki pengaruh positif. 

Penelitian Gunawan (2008) juga menunjukkan 

bahwa faktor tempat paling berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian produk bakso di Kota Malang. 

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Iwan (2000) 

menyatakan bahwa meninjau peranan tempat dalam 

pemasaran, fungsi tempat tidak hanya terbatas pada 

melindungi produk di dalamnya, melainkan 

berkembang lebih luas lagi dengan adanya 

penambahan nilai-nilai fungsionalnya, antara lain 

adalah sebagai sarana komunikasi produk, dan pada 

akhirnya menjual produk itu sendiri. Dalam hal ini, 

tempat merupakan “penjual yang diam”, yang 

menyampaikan tentang produk dan segala 

keuntungan yang dapat diperoleh konsumen yang 

dapat dibandingkannya dengan produk pesaing serta 

secara tidak langsung turut mempengaruhi pemilihan 

konsumen terhadap produk. 

 

4.9.1.2  “Tempat Penjualan Telur Asin” 

Nilai koefisien “tempat penjualan telur asin” 

sebesar 0,864 dan bertanda positif, hal ini dapat 

dikatakan “tempat penjualan telur asin” searah 

dengan keputusan pembelian. Setiap kenaikan 

sebesar 1 satuan akan mempengaruhi atau 

meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,864, 
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hal ini menunjukkan hubungan yang cukup kuat 

dengan keputusan pembelian karena mendekati 

angka 1, sehingga dapat dikatakan hubungan linier 

mendekati sempurna. Nilai koefisien dari “tempat 

penjualan telur asin” cukup tinggi yang 

menunjukkan adanya pengaruh faktor yang terdiri 

dari X3.2 (Kenyamanan tempat), X3.3 (Jarak), X3.4 

(Mudah diakses) dan X4.4 (Merek produk) secara 

bersama-sama akan mempengaruhi keputusan 

pembelian dalam membeli telur asin “Chozin”. Hal 

ini sesuai dengan hipotesis 4 yang menyatakan 

bahwa variabel promosi yang terdiri dari merek telur 

asin memiliki pengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian dalam membeli telur asin “Chozin”. 

Variabel promosi memiliki pengaruh yang 

positif terhadap keputusan pembelian pada usaha 

telur asin “Chozin” karena merek telur asin 

merupakan faktor utama seorang konsumen 

memberikan penilaian terhadap usaha telur asin 

tersebut. Konsumen beranggapan bahwa merek suatu 

produk akan menentukan kualitas produk yang 

dihasilkan dan juga telur asin “Chozin” ini sangat 

terkenal dibandingkan dengan merek telur asin 

lainnya karena usaha telur asin ini sudah sangat 

lama, sehingga konsumen sudah sering mendengar 

telur asin “Chozin”. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

Darmadi (2001) mengatakan bahwa merek 
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merupakan indikator nilai (value) suatu produk. Nilai 

bagi konsumen adalah perolehan manfaat fungsional, 

dan manfaat emosional. Manfaat fungsional adalah 

manfaat yang diperoleh langsung berkaitan dengan 

fungsi-fungsi yang diciptakan oleh suatu produk. 

Sedangkan manfaat emosional adalah manfaat yang 

diperoleh konsumen berupa stimulasi terhadap emosi 

dan perasaannya. Persaingan di antara merek yang 

beroperasi di pasar semakin meningkat, dan hanya 

produk yang memiliki ekuitas merek yang kuat akan 

tetap mampu bersaing, merebut dan menguasai 

pasar.  

  

4.9.1.3 Pekerjaan Konsumen 

Nilai koefisien “pekerjaan konsumen” 

sebesar 0,368 dan bertanda positif, hal ini dapat 

dikatakan “pekerjaan konsumen” searah dengan 

keputusan pembelian. Setiap kenaikan sebesar 1 

satuan akan mempengaruhi atau meningkatkan 

keputusan pembelian sebesar 0,368, hal ini 

menunjukkan hubungan yang cukup kuat dengan 

keputusan pembelian karena mendekati angka 1, 

sehingga dapat dikatakan hubungan linier mendekati 

sempurna. 

Pekerjaan konsumen berhubungan dengan 

karakteristik konsumen dimana mayoritas  konsumen 

telur asin “Chozin” bekerja sebagai wiraswasta 

dengan penghasilan ≥ Rp 2.000.000 per bulan. Hal 
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ini merupakan faktor utama seoarang konsumen 

akan melakukan pembeliantergantung dengan 

pendapatan yang diperolehnya. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat 

Kotler and Amstrong (2006) menyatakan bahwa 

pekerjaan atau profesi dan  keadaan ekonomi 

seseorang akan berpengaruh langsung dengan 

pendapatan, sehingga pekerjaan seseorang dapat 

berpengaruh terhadap barang dan jasa yang akan 

dibeli oleh individu tersebut. Situasi ekonomi 

seseorang amat sangat mempengaruhi pemelihan 

produk dan keputusan pembelian pada suatu produk 

tersebut. 

 

4.10 Hasil Analisis Regresi Berganda di Rahayu 

4.10.1 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Korelasi Pearson 

Uji ini dugunakan untuk mengetahui hubungan 

antara 2 atau lebih variabel, analisis ini bertujuan 

untuk mengetahui seberapa kuatkah hubungan antara 

satu atau beberapa variabel dengan satu variabel lain. 
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Tabel 33. Hasil Korelasi Pearson 

 
         Data Primer Diolah (2014) 

 

Berdasarkan tabel hasil  uji korelasi dapat 

diketahui bahwa nilai pearson correlation dibawah 

0,5 ini menandakan bahwa tidak terjadi korelasi 

anatar setiap variabel. Sarwono (2006)  menyatakan 

koefisien korelasi adalah pengukuran statistik 

koavarian atau asosiasi antar dua variabel. Besarnya 

koefisien korelasi berkisar antara ± 1 sampai dengan 

-1. Koefisien korelasi menunjukkan 

kekuatanhubungan linier dan arah hubungan dua 

variabel acak. Jika koefisien korelasi positif, maka 

kedua variabel mempunyai hubungan searah. 

Artinya jika nilai variabel X  tinggi maka nilai 

variabel Y akan tinggi pula. Untuk memudahkan 

interpretasi mengenai kekuatan hubungan antar 
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kedua variabel penulis memberikan kriteria sebagai 

berikut r : 0 tidak ada korelasi, r : > 0 – 0,25 korelasi 

sangat lemah, r : > 0,25 – 5 korelasi cukup, r : > 5 – 

0,75 korelasi kuat, dan r : > 0,75 – 0,90 korelasi 

sangat kuat, r : 1 korelasi kuat. 

 

b. Pengujian Asumsi Multikolinieritas 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas dapat dilihat dari Variance Inflation 

Factor (VIF). Apabila nilai VIF < 10 maka tidak 

terjadi multikolinieritas. 

 

   Tabel 34. Uji Asumsi Multikolinieritas 

    
    Sumber: Data primer tahun 2014 

 

Hasil perhitungan yang ada pada Tadel 34 

masing-masing variabel bebas menunjukkan nilai 
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VIF yang tidak lebih dari nilai 10, maka asumsi tidak 

terjadi multikolinieritas telah terpenuhi. 

 

c. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah terjadinya korelasi antara 

satu variabel error dengan variabel error yang lain. 

Autokorelasi seringkali terjadi pada data time series 

dan dapat juga terjadi pada cross section tetapi 

jarang (Widarjono, 20070. Ada beberapa cara yang 

digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya 

autokorelasi. Pertama, Uji Durbin-Watson (DW 

Test). Uji ini digunakan hanya untuk autokorelasi 

tingkat satu (first order autocorrelation) dan 

mensyaratkan adanya intercept pada model regresi 

dan tidak ada variabel  lagi diantara variabel 

penjelas. Keputusan ada tidaknya autokorelasi 

adalah: 

- Bila nilai DW berada diantara dU sampai  dengan 

4 - dU maka koefisien autokorelasi sama dengan 

nol, artinya tidak ada autokorelasi. 

- Bila nilai DW lebih kecil daripada dL  koefisien 

autokorelasi lebih besar dari nol, artinya ada 

autokorelasi positif. 

- Bila nilai DW terletak diantara dL dan dU maka 

tidak dapat disimpulkan. 

- Bila nilai DW lebih besar daripada 4 – dL, 

koefisien autokorelasi lebih besar dari nol artinya 

ada autokorelasi negatif. 
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- Bila nilai DW terletak diantara 4 – dU dan 4 - dL 

maka tidak dapat disimpulkan. 

 

Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari tabel 

statistik Durbin Watson yang bergantung banyaknya 

observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan. 

 

Tabel 35. Hasil Pengujian Asumsi Autokorelasi 

 
        Sumber: Data Primer Diolah (2014) 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai Durbin 

Watson (DW) yang dihasilkan dari model regresi 

adalah sebesar 1,680, sedangkan  dari tabel DW 

dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) 

sebanyak 50 serta jumlah variabel independen (k) 

sebanyak 15 dengan nilai dL  sebesar 0,8816 dan nilai 

dU sebesar 2,3663. Keputusannya tidak terjadi 

autokorelasi karena nilai DW berada diantara  nilai 

dU sampai  dengan 4 - dU maka koefisien 

autokorelasi sama dengan nol, artinya tidak ada 

autokorelasi. Dapat dilihat pada lampiran dimana  

nilai koefisien korelasi yang dihasilkan < 0,5. 
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4.10.2 Hasil Analisis Regresi Berganda 

Hasil analisis regresi linier berganda ini 

menghubungkan antara faktor baru yang paling 

dominan dengan keputusan pembelian konsumen 

(Y). Variabel bebas atau independen diantaranya 

adalah X1.1 (Rasa produk), X2.2 (Kesesuaian harga), 

X3.4 (Mudah diakses) dan X2.1 (Tingkat harga) yang 

akan mempengaruhi variabel dependen yaitu 

keputusan pembelian konsumen. Analisis dilakukan 

dengan menggunakan SPSS versi 16,0, setelah 

mendapatkan model persamaan regresi maka 

pengujian akan dilanjutkan dengan menggunakan 

koefisien determinan (R
2
). Tabel berikut hasil 

analisis regresi dengan nilai koefisien sebagai 

berikut. 

 

 Tabel 36. Hasil Analisis Regresi Berganda 

Telur Asin di Rahayu 

 
          Sumber: Data Primer Diolah (2014) 
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Tabel 36 tersebut menjelaskan bahwa 

diperoleh nilai koefisien determinasi (R
2
) atau yang 

disebut dengan Rsquare sebesar 0,695 atau 69,5% 

artinya bahwa keputusan pembelian konsumen 

sebagai variabel terikat (dependen) dipengaruhi 

sebesar 69,5% oleh bauran pemasaran sebagai 

variabel bebas (independen), dan sisanya 30,5 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. 

Pengujian hipotesis model regresi 

menggunakan uji F yang ditunjukkan pada Tabel 30. 

Di dalam tabel distribusi F, didapatkan nilai Ftabel 

dengan degrees of freedom (df) n1 = 12 dan n2 = 37 

adalah sebesar 3,95. Jika nilai F hasil perhitungan 

pada Tabel 27 dibandingkan dengan Ftabel, maka 

Fhitung hasil perhitungan lebih besar dari pada Ftabel 

(6,883 > 3,95). Tabel 31 juga didapatkan nilai p-

value sebesar 0.000 maka p-value tersebut lebih 

kecil dari α = 0.05. kedua perbandingan tersebut 

dapat diambil keputusan H0 ditolak pada α = 0.05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh simultan yang signifikan dari variabel 

bauran pemasaran terhadap variabel keputusan 

pembelian. 

“Produk telur asin” memiliki pengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian 

sebesar 0,066 dengan makna bahwa setiap kenaikan 

satu unit pada item variabel yang terkandung dalam 
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indeks produk maka tidak mempengaruhi terjadinya 

kenaikan keputusan pembelian sebesar 0,066. Hasil 

penelitian ini bahwa dugaan sementara yaitu 

hipotesis 1 menyebutkan bahwa produk telur asin 

tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap keputusan pembelian telur asin di warung 

Chozin, sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis 

ditolak. Konsumen memiliki asumsi bahwa rasa telur 

asin tidak mempunyai pengaruh yang baik, karena 

konsumen beranggapan bahwa telur asin di Rahayu 

mempunyai rasa yang sama dan tidak jauh berbeda 

dengan produk telur asin lainnya. Hal tersebut tidak 

sesuai dengan pendapat Cut Fatimah (2006) yang 

menyatakan bahwa rasa dan aroma atau yang biasa 

disebut dengan flavor merupakan sensasi yang 

dihasilkan bahan makanan ketika diletakkan dalam 

mulut terutama yang ditimbulkan oleh rasa dan bau. 

Keunikan rasa dan aroma suatu produk akan 

mempengaruhi konsumen dalam membeli atau 

mengkonsumsi produk tersebut. Semakin unik atau 

khas rasa dan aroma produk tersebut, maka 

kecenderungan konsumen dalam membeli akan 

semakin tinggi. Sehingga produsen harus selalu 

memperhatikan faktor rasa dan aroma produk karena 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

konsumen dalam pembelian dan kontinyuitas 

pembelian. Hasil uji t untuk “produk telur asin” 

thitung= 0,983, dimana thitung > ttabel =0,983 > 1,984, 
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sehingga hipotesis 1 ditolak. Hal ini berarti bahwa 

variabel rasa telur asin secara parsial tidak 

berpengaruh secara signifikan dan berpengaruh 

negatif terhadap variabel keputusan pembelian telur 

asin di Rahayu Babat-Lamongan. Faktor rasa telur 

asin yang tidak berpengaruh terhadap pembelian 

telur asin di Rahayu karena mempunyai rasa yang 

sama dan tidak jauh berbeda dengan produk telur 

asin lainnya Sehingga konsumen membeli telur asin 

bukan berdasarkan faktor rasa produk. Model 

persamaan regresi linier berganda yang didapatkan 

adalah sebagai berikut: 

 

Y = 2,693 + 0,201 Kelayakan Harga Telur Asin  + 

0,468 Tempat Penjualan Telur Asin + 0,230 

Harga Barang Substitusi 

 

Persamaan regresi diatas memiliki nilai 

konstanta sebesar 2,693 pada persamaan regresi di 

atas menunjukan bahwa keputusan pembelianakan 

tetap sebesar 2,693 tanpa adanya pengaruh dari 

variabel-variabel bebas. Bila kelayakan harga telur 

asin meningkat sebesar 1 satuan, maka nilai 

keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,201. 

Bila tempat penjualan telur asin meningkat sebesar 1 

satuan, maka nilai keputusan pembelian akan 

bertambah sebesar 0,468. Bila variabel pekerjaan 
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konsumen  meningkat sebesar 1 satuan, maka nilai 

keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,230. 

  

4.10.2.1 “Kelayakan Harga Telur Asin” 

Nilai koefisien “kelayakan harga telur asin” 

sebesar 0,201 dan bertanda positif, hal ini dapat 

dikatakan “kelayakan harga telur asin” searah 

dengan keputusan pembelian. Setiap kenaikan 

sebesar 1 satuan akan mempengaruhi atau 

meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,201, 

hal ini menunjukkan hubungan yang cukup kuat 

dengan keputusan pembelian karena mendekati 

angka 1, sehingga dapat dikatakan hubungan linier 

mendekati sempurna. Nilai koefisien dari “kelayakan 

harga telur asin” cukup tinggi yang menunjukkan 

adanya pengaruh faktor yang terdiri dari X2.1 

(Tingkat Harga), X2.3 (Terjangkau), X2.2 (Kesesuaian 

harga) dan X4.2 (Informasi mulut ke mulut) secara 

bersama-sama akan mempengaruhi keputusan 

pembelian dalam membeli telur asin “Rahayu”. Hal 

ini sesuai dengan hipotesis 2 yang menyatakan 

bahwa variabel harga yang terdiri dari kesesuaian 

harga telur asin memiliki pengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian dalam membeli telur asin 

“Rahayu”. 

 Harga memeiliki pengaruh yang cukup 

tinggi terhadap keputusan pembelian konsumen di 

usaha telur asin “Rahayu” karena harga telur asin 
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lebih terjangkau jika dibandingkan dengan harga 

telur asin ditempat lain dan letak usaha telur asin 

“Rahayu” yang berada tepat dipinggir jalan raya 

serta papan nama telur asin “Rahayu” memudahkan 

konsumen untuk melihat ndan mengingat lokasi telur 

asin “Rahayu”. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Tjiptono (2008) menjelaskan bahwa harga 

suatu produk diukur dari keterjangkauan harga, daya 

saing harga, kesesuaian harga dengan kualitas, dan 

perbandingan dengan nilai produk. Kesesuaian harga 

dengan kualitas produk adalah tingkat keunggulan 

yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

konsumen. Keinginan konsumen harus dipenuhi agar 

konsumen kembali membeli dan merekomendasikan 

ke temannya. Pelanggan setelah melakukan 

pembelian akan membandingkan antara produk yang 

diharapkan dan produk yang telah diterima. Jika 

produk yang diterima dibawah produk yang 

diharapkan, konsumen akan tidak puas dan 

kehilangan kepercayaan terhadap produk tersebut, 

sebaliknya jika produk yang diharapkan sesuai maka 

konsumen akan puas, sehingga menyesuaikan atau 

melebihi harapan konsumen, sehingga dengan 

adanya kesesuaian harga dengan kualitas telur ayam  

ras  yang baik, maka tentu saja akan semakin 

menarik minat konsumen untuk menyukai produk 
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yang dikeluarkan oleh usaha peternakan sehingga 

juga akan berdampak pada kepuasan pelanggan 

dalam melakukan pembelian. 

 

4.10.2.2  “Tempat Penjulan Telur Asin” 

Nilai koefisien “tempat penjualan telur 

asin” sebesar 0,468 dan bertanda positif, hal ini dapat 

dikatakan “tempat penjualan telur asin” searah 

dengan keputusan pembelian. Setiap kenaikan 

sebesar 1 satuan akan mempengaruhi atau 

meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,468, 

hal ini menunjukkan hubungan yang cukup kuat 

dengan keputusan pembelian karena mendekati 

angka 1, sehingga dapat dikatakan hubungan linier 

mendekati sempurna. Nilai koefisien dari “tempat 

penjualan telur asin” cukup tinggi yang 

menunjukkan adanya pengaruh faktor yang terdiri 

dari X3.1 (Kebersihan tempat), X3.2 (Kenyamanan), 

X3.3 (Jarak) dan X3.4 (Mudah diakses) secara 

bersama-sama akan mempengaruhi keputusan 

pembelian dalam membeli telur asin “Rahayu”. Hal 

ini sesuai dengan hipotesis 3 yang menyatakan 

bahwa variabel tempat yang terdiri dari kebersihan 

tempat memiliki pengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian dalam membeli telur asin “Rahayu”. 

Tempat memiliki pengaruh yang cukup tinggi 

terhadap keputusan pembelian konsumen di usaha 

telur asin “Chozin” karena kebersihan tempat 
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merupakan faktor utama seorang konsumen 

memberikan penilaian terhadap usaha telur asin 

tersebut, karena ketika mengkonsumsi  telur asin 

dibutuhkan kenyamanan dan kebersihan tempat. 

Kemudahan akses dalam pembelian juga merupakan 

penunjang keputusan pembelian konsumen karena 

dengan adanya delevery order maka akan 

memudahkan konsumen dalam mengkonsumsi 

produk usaha telur asin “Rahayu”. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

Iwan (2000) menyatakan bahwa meninjau peranan 

tempat dalam pemasaran, fungsi tempat tidak hanya 

terbatas pada melindungi produk di dalamnya, 

melainkan berkembang lebih luas lagi dengan 

adanya penambahan nilai-nilai fungsionalnya, antara 

lain adalah sebagai sarana komunikasi produk, dan 

pada akhirnya menjual produk itu sendiri. Dalam hal 

ini, tempat merupakan “penjual yang diam”, yang 

menyampaikan tentang produk dan segala 

keuntungan yang dapat diperoleh konsumen yang 

dapat dibandingkannya dengan produk pesaing serta 

secara tidak langsung turut mempengaruhi pemilihan 

konsumen terhadap produk. 

 

4.10.2.3 Harga Barang Substitusi 

Nilai koefisien “harga barang substitusi” 

sebesar 0,230 dan bertanda positif, hal ini dapat 

dikatakan “harga barang substitusi” searah dengan 
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keputusan pembelian. Setiap kenaikan sebesar 1 

satuan akan mempengaruhi atau meningkatkan 

keputusan pembelian sebesar 0,230, hal ini 

menunjukkan hubungan yang cukup kuat dengan 

keputusan pembelian karena mendekati angka 1, 

sehingga dapat dikatakan hubungan linier mendekati 

sempurna. Nilai koefisien dari “harga barang 

substitusi” cukup tinggi yang menunjukkan adanya 

pengaruh faktor yang terdiri dari X5.1 (Ketersediaan 

barang substitusi) dan X5.2 (Harga Barang substitusi) 

secara bersama-sama akan mempengaruhi keputusan 

pembelian dalam membeli telur asin “Rahayu”. Hal 

ini sesuai dengan hipotesis 5 yang menyatakan 

bahwa variabel lingkungan eksternal yang terdiri dari 

harga barang substitusi memiliki pengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian dalam membeli telur 

asin “Rahayu”. 

 Di usaha pembuatan telur asin di Rahayu 

Babat-Lamongan, produsen sangat 

mempertimbangkan akan faktor lingkungan harga 

barang substitusi yang akan mempengaruhi 

konsumen melakukan keputusan pembelian telur 

asin, sebab konsumen mengunjungi usaha 

pembuatan telur asin tersebut tujuan utamanya 

adalah untuk mencicipi telur asin yang dijual. 

Konsumen berasumsi bahwa harga barang substitusi 

pada usaha telur asin Rahayu di Babat-Lamongan 

dinilai mempunyai pengaruh terhadap keputusan 
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konsumen dalam pembelian telur asin. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian Sofyan (2007) 

menjelaskan bahwa harga barang substitusi 

mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian ayam potong di Blitar. Dalam penelitian 

tersebut harga barang substitusi atau barang 

pengganti mempunyai pengaruh yang paling tinggi. 


