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PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN 

TELUR AYAM RAS DI KOTA MOJOKERTO 

Diah Yani Herawati1, Hari Dwi Utami2, dan Budi Hartono2 

RINGKASAN 

Telur ayam ras merupakan salah satu produk pangan 

hasil ternak yang mempunyai peranan penting dalam 

pemenuhan gizi masyarakat. Produsen harus memberikan 

kepuasan kepada konsumen atas produk yang dihasilkannya 

agar dapat meningkatkan nilai beli konsumen akan produk 

untuk dikonsumsi yaitu dengan cara mengetahui preferensi 

konsumen. Konsumen melakukan beberapa hal seperti 

menghindari keputusan pembelian, mengumpulkan informasi 

dari teman dan preferensi atas produk yang akan dibelinya 

untuk mendorongnya dalam mengambil keputusan membeli 

atau tidaknya suatu produk, oleh karena itu dengan 

mengetahui preferensi konsumen terhadap telur ayam ras 

meliputi atribut yang terdapat pada telur ayam ras menjadi 

penting untuk diperhatikan agar dapat  menarik perhatian 

konsumen dalam membeli telur ayam ras. Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui variabel-variabel yang 

mempengaruhi preferensi konsumen terhadap telur ayam ras 

dan mengetahui pengaruh variabel-variabel yang terdapat pada 

preferensi konsumen terhadap keputusan konsumen dalam 

membeli telur ayam ras.  
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Penelitian dilaksanakan di Kota Mojokerto pada tanggal 21 

Mei sampai 21 Juni 2013. Pemilihan lokasi penelitian dengan 

pertimbangan tingginya konsumsi masyarakat akan telur ayam 

ras.  Metode penelitian dilakukan dengan carasurvey. 

Penentuan responden menggunakan metode accidental 

sampling. Jumlah responden yang diambil sebanyak 100 

responden yaituresponden yang sedang membeli telur ayam 

ras di Kota Mojokerto. Metode pengumpulan data dilakukan 

dengan mengumpulkan data primer melalui kuesioner yang 

disebarkan kepada konsumen telur yang berada di Kota 

Mojokerto yang dijadikan responden. Data diolah 

menggunakan software SPSS (Statistical Package for Social 

Science) versi 16.0. Variabel yang di uji meliputi produk (X1) 

yang terdiri dari bentuk, warna, ukuran, kebersihan dan 

kandungan gizi, variabel harga (X2) meliputi keterjangkauan 

harga, kesesuaian harga dengan manfaat produk, dan 

kesesuaian harga dengan kualitas produk, variabel promosi 

(X3) meliputi memberi potongan harga, jangkauan promosi, 

dan penyampaian pesan, variabel lokasi (X4) meliputi mudah 

didapat, ketersediaan, dan luas, variabel faktor eksternal (X5) 

meliputi penawaran telur, SNI telur ayam ras, produk 

substitusi telur, isu flu burung, dan lingkungan, preferensi 

konsumen (Y), dan keputusan pembelian (Z). Karakteristik 

respoden yang diamati adalah usia, jenis kelamin, pendidikan, 

jumlah anggota keluarga dan pendapatan. 

Hasil karakteristik responden pada usia paling besar 

yaitu 36-45 tahun sebanyak 44%, jumlah responden dengan 

jenis kelamin perempuan sebanyak 94%, jumlah responden 

dengan pendidikan terbesar yaitu SMA sebanyak 58%,  jumlah 

responden dengan jumlah anggota keluarga terbesar yaitu 5 

orang atau lebih sebanyak 39% dan responden dengan tingkat 
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pendapatan terbesar yaitu pendapatan kurang dari Rp. 

1.000.000,- sebanyak 42%. Hasil penelitian pada analisis 

faktor didapat tiga faktor yang terbentuk yaitu “ketersediaan 

dan kemudahan mendapatkan telur”, “kesesuaian harga 

dengan telur yang didapat”, dan “kualitas ekstrinsik telur”. 

Hasil analisis jalur didapatkan bahwa “ketersediaan dan 

kemudahan mendapatkan telur”, “kesesuaian harga dengan 

telur yang didapat”, dan “kualitas ekstrinsik telur” 

mempengaruhi preferensi konsumen sebesar 50,7%, 

sedangkan preferensi konsumen (Y) mempengaruhi keputusan 

pembelian (Z) telur ayam ras secara langsung sebesar 31,7%, 

pengaruh “ketersediaan dan kemudahan mendapatkan telur” 

sebesar 20,3%, “kualitas ekstrinsik telur” sebesar 23,4%, dan 

pendapatan sebesar 22,2% terhadap keputusan pembelian telur 

ayam ras. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

preferensi konsumen terhadap telur ayam ras secara positif 

dipengaruhi oleh “ketersediaan dan kemudahan mendapatkan 

telur”, “kesesuaian harga dengan telur yang didapat”, dan 

“kualitas ekstrinsik telur”. Keputusan pembelian terhadap telur 

ayam ras dipengaruhi dan dapat ditingkatkan oleh 

“ketersediaan dan kemudahan mendapatkan telur”, “ kualitas 

ekstrinsik telur”, pendapatan, dan preferensi konsumen. 

Saran yang dapat diberikan adalah produsen telur 

ayam ras sebaiknya lebih meningkatkan kualitas telur, karena 

konsumen lebih menyukai telur yang berkualitas dan penjual 

telur ayam ras sebaiknya lebih bersaing dalam memberikan 

harga yang sesuai dengan telur ayam ras yang dijual agar 

dapat meningkatkan penjualannya. 
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