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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kota Mojokerto mempunyai dua kecamatan yang 

terbagi atas 18 kelurahan, yaitu Kecamatan Prajurit Kulon 

yang memiliki 8 kelurahan dan Kecamatan Magersari yang 

memiliki 10 Kecamatan dengan batas-batas wilayah sebelah 

utara berbatasan dengan Sungai Brantas, sebelah timur 

berbatasan dengan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, 

sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sooko dan Puri 

Kabupaten Mojokerto, dan sebelah barat berbatasan dengan 

Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.Luas wilayah total 

Kota Mojokerto adalah ± 1.646,54 hektar, merupakansatuan 

luas dan satuan wilayah kota terkecil di Jawa Timur maupun 

di Indonesiasaat ini. Luas kota tersebut terdiri dari ± 633,82 

hektar tanah sawah (± 40.81 %) dan± 156,27 hektar tanah 

kering (± 9,49%), ± 774,23 hektar bangunan (± 45,24%) dan ± 

81,57 hektar penggunaan lain – lain. 

Kota Mojokerto secara geografis terletak pada 70 27' 

0.16’’ - 70 29' 37.11’’ Lintang Selatan dan 1120 24' 23’’ - 1120 

28' 12’’ Bujur Timur. Wilayahnya merupakan dataran rendah 

denganketinggian rata - rata 22 m diatas permukaan laut 

dengan kondisi permukaan tanahyang sedikit miring ke Timur 

dan Utara antara 0-3% sehingga dengan lokasi 

geografistersebut, Kota Mojokerto mempunyai iklim tropis. 

Populasi penduduk Kota Mojokerto tahun 2010 adalah 

sebesar 131.145 jiwa yang terdapat pada dua Kecamatan yaitu 

Kecamatan Prajurit Kulon dan Kecamatan Magersari sebagai 

berikut: 
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Tabel 1. Data penduduk Kota Mojokerto berdasarkan 

Kecamatan Tahun 2010 

No. Kecamatan Jumlah Penduduk 

1 Prajurit Kulon 59.024 jiwa 

2 Magersari 72.121 jiwa 

Total  131.145 jiwa 

Sumber : BPS Kota Mojokerto (2011) 

 

4.2 Karakteristik Responden 

Berdasarkan data di lapangan yang diperoleh dari 100 

orang responden yang merupakan konsumen telur ayam ras di 

Kota Mojokerto, yang dijadikan responden penelitian 

menunjukan beberapa karakteristik. Karakteristik responden 

tersebut digambarkan berdasarkan pada tingkat umur, jenis 

kelamin, jumlah anggota keluarga, pendidikan, pekerjaan, 

serta pendapatan per bulan.  

4.2.1 Usia 

 
Grafik 1.Karakteristik responden berdasarkan usia 

Usia merupakan salah satu unsur penting yang 

menentukan persepsi konsumen tentang mutu produk telur 
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ayam ras dalam pengambilan keputusan mengkonsumsi. 

Berdasarkan  Grafik 1 dapat diketahui bahwa dari 100 

responden, usia dapat menunjukkan jenis makanan yang 

dibutuhkan dan diinginkan sesuai dengan umur konsumen. 

Persentase terbesar adalah konsumen berusia 36–45 tahun 

sebanyak 44 orang atau 44%.  

Konsumen berusia 36-45 tahun memiliki persentase 

terbesar dikarenakan pada usia tersebut konsumen telah cukup 

matang dan berada pada usia yang mapan sehingga dapat 

berperan sebagai pengambil keputusan dalam menentukan 

jenis makanan yang akan dikonsumsi oleh keluarganya 

sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembelian telur 

ayam ras untuk dikonsumsi. Pada usia tersebut mayoritas 

adalah ibu rumah tangga yang tugasnya yaitu mengurus rumah 

tangga dan memiliki keputusan penuh dalam membelanjakan 

kebutuhan untuk keluarganya, sedangkan konsumen berusia 

56 tahun keatas hanya berjumlah 3 orang atau (3%), hal ini 

dikarenakan konsumen yang berusia produktif pada umumnya 

lebih memilih makanan yang banyak mengandung karbohidrat 

untuk memenuhi kebutuhan energinya sehingga dapat 

mempengaruhi konsumsi konsumen terhadap telur ayam 

ras.Usia dapat mempengaruhi selera seseorang terhadap 

beberapa barang dan jasa. Usia seseorang merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi  persepsinya dalam membuat 

keputusan untuk menerima produk, atau jasa sebagai sesuatu 

yang baru (Kotler, 2001).  

 

 

 



30 

 

4.2.2 Jenis Kelamin 

 
Grafik 2. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

Berdasarkan  hasil  yang didapat dari penyebaran  

kuesioner diperoleh gambaran  responden menurut jenis 

kelamin, berdasarkan pada Grafik 2 dapat diketahui bahwa 

untuk responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 6 

orang responden (6%), dan sisanya berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 94 orang responden (94%). 

Konsumentelur sebagian besar merupakan berjenis kelamin 

perempuan dikarenakan konsumen perempuan biasanya lebih 

cenderung sering membeli produk untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari dibandingkan laki-laki dan perempuan  lebih 

cenderung melakukan permintaan telur dibandingkan laki-laki 

karena perempuan memiliki wewenang dalam melakukan 

pembelian untuk kebutuhan rumah tangga selain itu laki-laki 

kurang memiliki keterampilan dalam pengetahuan tentang 

kebutuhan telur untuk rumah tangga. Eviyanti (2006) 

menyatakan bahwa jenis kelamin adalah perbedaan laki-laki 

dan perempuan karena adanya bentukan sosial dan budaya 

yang ada di suatu sistem sosial budaya di suatu masyarakat. 
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Jenis kelamin diduga berhubungan dengan persepsi tentang 

mutu produk dan juga pengambilan keputusan mengkonsumsi 

suatu produk.  

4.2.3 Pendidikan 

 
Grafik 3. Karakteristik responden berdasarkan tingkat 

pendidikan 

Deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan 

adalah pendidikan yang ditempuh masing-masing responden 

konsumen telur ayam ras di Kota Mojokerto. Grafik 3 

menunjukkan hasil tentang tingkat pendidikan responden yang 

menjadi sampel penelitian. Hasil kuisioner, diperoleh 

responden yang mengkonsumsi telur ayam ras di Kota 

Mojokerto sebagian besar adalah konsumen yang 

berpendidikan SMA yaitu sebesar 58% diikuti konsumen 

dengan tingkat pendidikan sarjana sebesar 22%. 

Tingkat pendidikan SMA yang tinggi dikarenakan 

konsumen dengan tingkat pendidikan SMA  memiliki 

kesadaran untuk membeli telur karena mengetahui banyak 

akan kebutuhan tubuh terhadap kandungan protein yang 
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dibutuhkan. Tingkat pendidikan yang ditempuh seseorang 

menunjukkan tingkat pengetahuan dan wawasan yang dimiliki, 

yang akan berpengaruh pada kemampuan analisis terhadap 

suatu permasalahan seperti pembelian produk di telur ayam ras 

di Kota Mojokerto. Nurmansyah (2006) menjelaskan bahwa 

tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap perilaku 

konsumsi seseorang yang disebabkan oleh pola pikir dan 

pengalamannya.  Seseorang yang mempunyai pengetahuan 

dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung akan 

memilih produk yang lebih baik kualitasnya daripada 

seseorang dengan pendidikan rendah, selain melihat dari sisi 

kualitas produk yang dipilihnya, konsumen dengan pendidikan 

yang lebih tinggi juga akan melihat lebih jauh terhadap 

keburukan dan resiko dalam membeli suatu produk, serta 

cenderung berperilaku lebih kritis dalam pembelian dan 

pemilihan suatu produk. 

4.2.4 Jumlah Anggota Keluarga 

 
Grafik 4.Karakteristik responden berdasarkan jumlah 

anggota keluarga 
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 Jumlah anggota keluarga dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian dalam suatu keluarga, terlebih 

mempengaruhi banyaknya suatu produk yang akan dibeli. 

Berdasarkan Grafik 4 diatas dapat diketahui bahwa responden 

dengan jumlah anggota keluarga 1 orang berjumlah 8 orang 

responden (8%), jumlah anggota keluarga 2 orang berjumlah 2 

orang responden (5%), jumlah anggota keluarga 3 orang 

berjumlah 18 orang responden  (22%),jumlah anggota 

keluarga 4 orang berjumlah 26 orang responden (26%), dan 

jumlah anggota 5 orang atau lebih berjumlah 39 orang 

responden (39%). Faktor keluarga merupakan salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi seseorang dalam pengambilan 

keputusan pembelian suatu produk (Supranto, 1997). 

4.2.5 Pendapatan 

 
Grafik 5. Data responden berdasarkan tingkat pendapatan 

Tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian dalam suatu keluarga, terlebih 

mempengaruhi banyaknya suatu produk yang akan dibeli. 

Deskripsi responden berdasarkan tingkat pendapatan adalah 
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pendapatan yang diperoleh masing-masing responden 

konsumen telur ayam ras di Kota Mojokerto. Hasil penyebaran 

kuesioner diperoleh gambaran responden menurut tingkat 

pendapatan, dapat diketahui bahwa responden dengan tingkat 

pendapatan kurang dari Rp. 1.000.000,- sebanyak 42 orang 

(42%). Tingkat pendapatan kurang dari Rp. 1.000.000,- 

dikarenakan dengan harga telur ayam ras yang terjangkau dan 

bergizi tinggi menjadi pertimbangan konsumen dengan 

pendapatan rendah untuk membeli telur ayam ras untuk 

dikonsumsi.  

Penghasilan merupakan imbalan yang diterima oleh 

seseorang dari pekerjaan yang dilakukannya untuk mencari 

nafkah. Penghasilan pada umumnya diterima dalam bentuk 

uang. Jumlah penghasilan akan menggambarkan daya beli 

seseorang, yang selanjutnya akan mempengaruhi pola 

konsumsinya. Daya beli sebuah rumah tangga bukan hanya 

ditentukan oleh penghasilan dari satu orang saja, tetapi dari 

seluruh anggota rumah tangga yang bekerja (Sumarwan, 

2002). 

4.3 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui hasil 

tanggapan responden terhadap variabel-variabel yang 

digunakan melalui item kuesioner yang diajukan. Selanjutnya 

untuk pengolahan distribusi frekuensi dari masing-masing 

variabel tersebut dilakukan dengan mengelompokan skor nilai 

dari jawaban para responden penelitian berikut merupakan 

distribusi frekuensi jawaban konsumen telur ayam ras di Kota 

Mojokerto. 
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4.3.1 Variabel Telur Ayam Ras 

 

 

Grafik 6.Variabel telur ayam ras 

Grafik 6menerangkan bahwa tanggapan 100 orang 

responden terhadap variabel  produk sebagian besar responden 

menjawab setuju. Pada pernyataan pertama yaitu bentuktelur  

menjadi pertimbangan saya dalam memilih telur ayam  ras 

sebanyak 48 orang (48%) menjawab netral.Pernyataan  kedua 

yaitu warna  telur menjadi pertimbangan saya dalam memilih 

telur ayam ras, responden yang menjawab setuju sebanyak 35 

orang (35%). Pernyataan  ketiga tentang ukuran telur menjadi 

pertimbangan saya dalam memilih telur ayam ras sebanyak 43 

orang (43%) responden menjawab netral. Pernyataan 

kebersihan telur dan  kandungan gizi pada telur menjadi 

pertimbangan sayadalam memilih telur ayam ras sebagian 

responden dengan jumlah masing-masing sebanyak 55 orang 

(55%) dan 46 orang (46%) menjawab netral. 
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Variabel telur ayam ras dianggap penting bagi 

konsumen dikarenakan konsumen cenderung memilih telur 

ayam ras yang disukai yaitu konsumen menganggap 

kebersihan telur ayam ras penting karena kebersihan 

merupakan atribut fisik termudah yang dapat digunakan untuk 

menentukan kualitas telur secara visual. Bentuk, warna, 

ukuran dan kandungan gizi pada telur, konsumen memilih 

menjawab netral karena konsumen berpendapat dengan 

melihat kondisi bagian luar telur, konsumen dapat menilai 

kualitas bagian dalam telur.Engel, dkk. (1994) menyatakan 

bahwa atribut produk merupakan karakteristik suatu produk 

yang berfungsi sebagai atribut evaluasi selama pengambilan 

keputusan yaitu atribut tersebut tergantung pada jenis produk 

dan tujuannya. Atribut pada tipe ciri dapat berupa ukuran atau 

karakteristik suatu produk (rasa, harga, dan warna), sementara 

manfaat dapat berupa kesenangan yang berhubungan dengan 

panca indera atau manfaat non material seperti kesehatan. 

4.3.2 Variabel Harga 

 

Grafik 7. Variabel harga 
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Grafik 7 menerangkan bahwa tanggapan 100 orang 

responden terhadap variabel harga sebagian besar responden 

menjawab setuju. Pernyataan pertama yaituharga telur 

ayamras yang terjangkau menjadi pertimbangan saya dalam 

memilih telur ayam ras sebanyak 44 orang responden (44%) 

menjawab  setuju. Harga telur yang terjangkau menjadi 

pertimbangan konsumen karena harga yang akan dibayar 

berkaitan dengan pendapatan yang dihasilkan 

konsumen.Pernyataan  kedua yaitu harga telur yang saya beli 

sesuai dengan manfaat telur  ayam ras yang saya dapat, 

responden yang menjawab netral sebanyak 37 orang (37%). 

Pernyataan  ketiga tentang harga telur yang saya beli sesuai 

dengan manfaat yang saya dapat sebanyak 36 orang (36%) 

responden menjawab netral.   

Konsumen berpendapat setuju dengan harga telur yang 

terjangkau dikarenakan harga memilika hubungan dengan 

uang yang akan dikeluarkannya dan harga yang dikeluarkan 

pada saat membeli suatu produk juga harus mendapatkan 

kualitas yang sesuai dengan  biaya yang telah  

dikeluarkannyasehingga didapatkan bahwa konsumen telur 

ayam ras di Kota Mojokerto lebih mempertimbangkan 

keterjangkauan harga telur daripada kesesuaian harga dengan 

kualitas telur dan kesesuaian harga dengan manfaat telur yang 

didapat. Menurut Kotler (2005), harga merupakan salah satu 

bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk 

karena harga adalah satu dari empat bauran pemasaran. Harga 

adalah suatu nilai tukar dari produk barang manapun jasa yang 

dinyatakan dalam satuan moneter. 
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4.3.3 Variabel Promosi 

 

Grafik 8. Variabel promosi 

Grafik 8 menerangkan bahwa tanggapan 100 orang 

responden terhadap variabel promosi sebagian besar 

responden menjawab netral. Pernyataan pertama yaitu 

potongan harga yang diberikan penjual menjadi pertimbangan 

saya dalam membeli telur ayam ras sebanyak 36 orang 

responden (36%) menjawab sangat setuju. Pernyataan  kedua 

yaitu jangkauan promosi yang luas menjadi pertimbangan saya 

dalam membeli telur ayam ras, responden yang menjawab 

setuju sebanyak 48 orang (48%). Pernyataan ketiga tentang 

saya membeli telur ayam ras dikarenakan informasi yang 

diberikan oleh seseorang sebanyak 45 orang (45%) responden 

menjawab setuju. Hasil pernyataan tentang promosi yang 

diberikan kepada responden dapat diketahui bahwa konsumen 

telur ayam ras di Kota Mojokerto lebih menjawab netral. 

Promosi yang dilakukan oleh penjual dapat 

meningkatkan nilai beli konsumen karena konsumen 

cenderung melakukan pembelian terhadap suatu produk jika 
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produk tersebut dirasa menguntungkan seperti telah diberi 

potongan harga sehingga konsumen dapat mengurangi biaya 

yang dikeluarkan.Sistaningrum (2002) menjelaskan bahwa 

tujuan promosi adalah empat hal yaitu memperkenalkan diri, 

membujuk, modifikasi dan membentuk tingkah laku serta 

mengingatkan kembali tentang produk dan perusahaan yang 

bersangkutan, sehingga promosi merupakan hal yang penting 

dalam menentukan preferensi konsumen terhadap telur ayam 

ras. 

4.3.4 Variabel Lokasi 

 

Grafik 9. Variabel lokasi 

Grafik 9 menerangkan bahwa tanggapan 100 orang 

responden terhadap variabel lokasi sebagian besar responden 

menjawab setuju. Pernyataan pertama lokasi penjual telur 

dekat dengan tempat tinggal saya sebanyak 40 orang 

responden (40%) menjawab setuju, dikarenakan konsumen 

cenderung menyukai produk yang mudah didapat dan dekat 

dengan lingkungannya, karena hal ini juga berhubungan 
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dengan biaya yang dikeluarkan saat mendapatkan suatu 

produk. Pernyataan  kedua yaitu telur ayam ras selalu tersedia 

ketika saya akan membeli, responden yang menjawab sangat 

setuju sebanyak 36 orang (36%). Pernyataan  terakhir yaitu 

tentang luas atau besar toko mempengaruhi saya dalam 

membeli telur ayam ras, sebanyak 51 orang (51%) responden 

menjawab tidak setuju.  

Konsumen lebih memilih lokasi penjualan telur ayam 

ras yang dekat dengan tempat tinggal untuk memudahkan 

konsumen dalam mendapatkan telur ayam ras tersebut 

sehingga konsumen dapat dengan mudah membeli telur ayam 

ras. Konsumen memiliki kriteria evaluasi diantaranya adalah 

faktor lokasi, kelengkapan produk, kualitas produk, harga, 

pelayanan, kenyamanan berbelanja dan promosi sehingga hal 

tersebut menjadikan faktor yang sangat penting dan harus 

diperhatikan produsen karena akan menjadi bahan 

pertimbangan bagi konsumen untuk memilih toko mana yang 

akan didatangi (Natalia, 2012). 

4.3.5 Variabel Faktor Eksternal 

 

Grafik 10.Variabel faktor eksternal 
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Grafik 10 menerangkan bahwa tanggapan 100 orang 

responden terhadap variabel faktor eksternal sebagian besar 

responden menjawab netral. Pernyataan pertama pada saat 

saya membeli telur ayam ras, penawaran telur yang diberikan 

oleh penjual mempengaruhi saya dalam pembelian sebanyak 

47 orang (47%) menjawab netral. Pertanyaan kedua yaitu saat 

saya membeli telur ayam ras, SNI telur ayam ras menjadi 

pertimbangan saya, responden yang menjawab netral sebanyak 

60 orang (60%). Pernyataan ketiga tentang adanya produk 

subtitusi telur (telur ayam kampung, telur itik, telur puyuh, 

dll), mempengaruhi saya dalam membeli telur ayam ras 

sebanyak 43 orang (43%) responden menjawab netral. 

Pernyataan keempat yaitu adanya isu flu burung 

mempengaruhi saya dalam membeli telur ayam ras maka 

sebagian besarresponden sebanyak 51 orang (51%) menjawab 

netral.  Pernyataan terakhir tentang lingkungan (keluarga/ 

teman) saya mempengaruhi saya dalam membeli telur ayam 

ras sebagian responden dengan jumlah 53 orang (53%) 

menjawab netral.Konsumen sebagian besar menjawab netral 

pada variabel faktor eksternal dikarenakan konsumen tidak 

terlalu memperhatikan faktor eksternal untuk penawaran, SNI 

telur, produk substitusi telur, dan isu flu burung, sehingga 

tanpa memperhatikan faktor eksternal tersebut tidak terlalu 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam memutuskan 

pembelian telur ayam ras. 
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4.3.6 Variabel  Preferensi Konsumen 

 

Grafik 11. Variabel preferensi konsumen 

Grafik 11 menerangkan bahwa tanggapan 100 orang 

responden terhadap variabel preferensi konsumen sebagian 

besar responden menjawab setuju. Pada pertanyaan pertama 

telur ayam ras merupakan produk terbaik untuk dikonsumsi 

sebanyak 55 orang responden (55%) menjawab sangat setuju, 

jika konsumen telah merasa produk yang dia beli merupakan 

poduk terbaik maka untuk seterusnya konsumen akan tetap 

membeli produk tersebut. Pernyataan kedua yaitu telur ayam 

ras telah memenuhi kebutuhan sehari-hari, responden yang 

menjawab setuju sebanyak 41 orang (41%). Pernyataan ketiga 

tentang saya merasa puas dalam mengkonsumsi telur ayam ras 

sebanyak 46 orang (46%) responden menjawab setuju. 

Konsumen melakukan pembelian dikarenakan untuk 

memenuhi kebutuhan, jika konsumen telah merasa telur yang 

dikonsumsi telah memenuhi kebutuhan sehari-harinya maka 

konsumen tersebut akan membeli telur tersebut secara terus 

menerus. Wijaya (2007) menyatakan bahwa perilaku 
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konsumen terkait dengan kebiasaan dan pola konsumsi 

seseorang terhadap suatu produk sehingga preferensi menjadi 

faktor utama yang mempengaruhi hal tersebut. Preferensi, 

keinginan dan tingkat penggunaan konsumen sering berkaitan 

dengan variabel- variabel demografi seperti umur, jenis 

kelamin, siklus hidup, penghasilan, pekerjaan, pendidikan 

agama dan besar keluarga (Kotler, 2001). 

4.3.7 Deskripsi Variabel Keputusan Pembelian 

 

Grafik 12. Variabel keputusan pembelian 

Grafik 12 menerangkan bahwa tanggapan 100 orang 

responden terhadap variabel keputusan pembelian sebagian 

besar responden menjawab setuju. Pernyataan pertama tentang 

telur ayam ras mampu memenuhi kebutuhan saya sehari-hari 

sebanyak 59 orang responden (59%) menjawab setuju. 

Pernyataan kedua yaitu saya lebih memilih telur ayam ras 

daripada produk telur yang lain, responden yang menjawab 

setuju sebanyak 42 orang (42%). Pernyataan terakhir yaitu 
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saya akan membeli telur ayam  ras lagi sebanyak 50 orang 

(50%) responden menjawab setuju.  

Konsumen setuju dengan pernyataan tentang 

keputusan pembelian karena telur ayam ras dianggap sebagai 

produk terbaik, dapat memenuhi kebutuhannya dan konsumen 

merasa puas dalam mengkonsumsi telur ayam ras. Engel, dkk. 

(1994) menjelaskan bahwa tahap terakhir dalam model 

perilaku konsumen adalah tindakan pembelian. Pembelian 

terjadi apabila konsumen memperoleh alternatif yang dipilih 

atau pengganti yang dapat diterima bila perlu. Tahap 

pembelian, konsumen harus mengambil keputusan mengenai 

waktu membeli, tempat pembelian dan cara pembayaran. 

4.4. Hasil Uji Validitas  

Uji validitas dilakukan pada setiap butir pernyataan 

yang ada pada kuesioner dan pada setiap responden (objek) 

yang dipakai dalam penelitian, dilakukan dengan menghitung 

nilai korelasi antara skor masing-masing pertanyaan dengan 

skor total, memakai rumus teknik korelasi Product Moment 

Pearson dengan menggunakan komputer program SPSS. Hasil 

yang diperoleh dari olahan data tersebut kemudian dilihat nilai 

p-value. Pernyataan dari responden dinyatakan valid apabila 

nilai p-value < level of significant (α) 1%. Pengujian validitas 

dengan menggunakan SPSS 16.0 for windows diperoleh hasil 

bahwa nilai koefisien korelasi antar skor item dengan skor 

totalnya dari tiap-tiap variabel mempunyai taraf signifikansi 

kurang dari 1% sehingga dapat dikatakan bahwa semua item 

pernyataan dalam penelitian ini adalah valid sehingga dengan 

demikian dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur 

variabel yang ditetapkan.  
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Hasil pengujian validitas seperti yang tercantum pada 

Tabel 2diketahui bahwa nilai koefisien korelasi masing-

masing item berada di atas nilai r pada tabel product moment 

yang telah ditentukan yaitu data dianggap telah valid jika nilai 

correlation coefficient lebih dari 0,3, oleh karena itu seluruh 

item dalam variabel pada penelitian ini adalah valid.  

Tabel 2. Hasil Uji Validitas  

Parameter Item ke- Correlation Coefficient 

Produk X11 0,762 

 X12 0,775 

 X13 0,731 

 X14 0,324 

 X15 0,506 

Harga X21 0,405 

 X22 0,900 

 X23 0,912 

Promosi X31 0,761 

 X32 0,483 

 X33 0,522 

Lokasi X41 0,827 

 X42 0,765 

 X43 0,584 

Faktor Ekternal X51 0,654 

 X52 0,641 

 X53 0,452 

 X54 0,625 

 X55 0,634 

Preferensi konsumen Y1 0,694 

 Y2 0,727 

 Y3 0,771 

Keputusan pembelian Z1 0,616 

 Z2 0,774 

 Z3 0,759 

Sumber : Data Primer diolah, 2013 
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4.5 Hasil Pengujian Reliabilitas  

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

instrumen penelitian yang disusun dapat digunakan berulang 

kali terhadap obyek yang sama. Teknik pengujian yang 

digunakan untuk uji reliabilitas adalah Alpha Cronbach 

dengan kriteria penentuan suatu instrumen dikatakan handal 

(reliabel) apakah dimiliki koefisien kehandalan reliabilitas 

sebesar 0,6 atau lebih. Penyelesaian pengujian reliabilitas 

menggunakan program SPSS 16.0 for windows.  

Hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap semua 

item dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua item 

tersebut mempunyai nilai Alpha Cronbach  lebih besar dari 0,6 

sehingga dikatakan reliabel dan dapat digunakan sebagai 

instrumen dalam mengukur variabel yang diterapkan dalam 

penelitian ini. Hasil pengujian reliabilitas terhadap semua 

variabel dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini. 

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas 

Parameter Nilai Alpha-Cronbach 

Produk 0,611 

Harga 0,644 

Promosi 0,629 

Lokasi 0,663 

Faktor Ekternal 0,602 

Preferensi Konsumen 0,610 

Keputusan Pembelian 0,641 

Sumber : Data Primer diolah, 2013 

 4.6 Analisis Faktor 

Variabel-variabel yang dipertimbangkan konsumen 

dalam melakukan proses keputusan pembelian di telur ayam 
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ras di Kota Mojokerto dianalisis menggunakan analisis faktor. 

Analisis ini bertujuan untuk menemukan hubungan antara 

sejumlah variabel yang saling independent satu dengan yang 

lain sehingga dapat dibuat variabel (faktor) yang lebih sedikit 

dari jumlah variabel awal tetapi tetap mencerminkan variabel 

aslinya. Hasil dari analisis faktor, dapat memudahkan pihak 

pemasaran dalam  pemfokusan kinerja pada faktor terpenting 

yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. 

Selain itu, hasil analisis faktor juga dapat digunakan untuk 

melakukan alternatif perilaku konsumen. 

Analisis ini, dilakukan pengolahan terhadap 19 variabel 

dari 5 variabel yang mewakili faktor produk, harga.promosi, 

lokasi dan faktor ekternal. Pengolahan data awal adalah 

dengan memasukkan 19 variabel ke dalam analisis faktor yang 

menghasilkan angka Kaiser-Meyer-Olkin (K-M-O) Measure of 

Sampling Adequacy (MSA) seperti tersaji pada Lampiran 3, 

oleh karena MSA berada di atas 0,5 maka kumpulan variabel 

tersebut dapat diproses lebih lanjut. Angka Barlett test yang 

dinyatakan dalam angka Chisquare dengan signifikasi yang 

sangat nyata (0,000) turut mendukung kesimpulan MSA, 

selanjutnya adalah menganalisis tiap variabel untuk 

mengetahui variabel mana yang dapat diproses lebih lanjut. 

Variabel yang dapat diproses lebih lanjut adalah variabel yang 

memiliki MSA di atas 0,5. Angka yang menunjukkan besaran 

MSA sebuah variabel terdapat pada tabel anti-image matrices 

(Lampiran 3) khususnya pada bagian bawah (anti- image 

correlation). Besaran MSA diperlihatkan oleh angka yang 

membentuk diagonal bertanda “a” . 

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa dari 19 

variabel yang diteliti ada yang  memiliki angka MSA di bawah 

0,5, sehingga ada variabel yang harus dikeluarkan untuk 
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melanjutkan proses analisis faktor. Hasil analisis faktor lebih 

lanjut diperoleh  variabel yang berpengaruh terhadap 

pembelian telur ayam ras di Kota Mojokerto. Communalities 

adalah jumlah dari kuadrat masing-masing loading faktor. 

Nilai communality menunjukkan hubungan suatu variabel 

dengan faktor yang terbentuk. Semakin besar nilai 

communalities sebuah variabel, maka semakin erat 

hubungannya dengan faktor yang terbentuk. Nilai 

communality hasil analisis faktor untukpembelian telur ayam 

ras di Kota Mojokertodisajikan dalam Lampiran 3.Hasil 

pengolahan analisis faktor yang telah diolah selanjutnya 

dihasilkan tiga faktor yang memiliki nilai eigenvalue lebih dari 

satu, sehinggadapat diartikan terdapat lima faktor dominan 

yang mempengaruhi pembelian pembelian telur ayam ras di 

Kota Mojokerto. Total Variances Explained disajikan pada 

Lampiran 3, setelah diketahui bahwa tiga faktor adalah jumlah 

yang paling optimal, maka Tabel Component Matrixa 

menunjukkan distribusi dari variabel pada tiga faktor. Seluruh 

variabel-variabel tersebut mengelompok pada tiga faktor yang 

terbentuk berdasarkan besarnya korelasi antara suatu variabel 

dengan faktor yang terbentuk, hal ini ditunjukkan dengan nilai 

loading factor yang dihasilkan untuk masing-masing variabel. 

Nilai loading yangtelah didapat ditentukan oleh sebuah 

variable yang akan dimasukkan dalam faktor yang sama, jika 

dilihat dengan seksama, ada beberapa variabel yang memiliki 

nilai loading factor yang tidak berbeda nyata antara beberapa 

loading factor, sehingga variabel tersebut tidak dapat begitu 

saja dimasukkan ke salah satu faktor hanya dengan melihat 

mana yang lebih besar korelasinya maka diperlukan proses 

rotasi. Rotasi faktor dilakukan sehingga faktor yang sudah 

dirotasi memiliki sedikit saja peubah dengan nilai mutlak 



49 

 

loading yang besar, sedangkan sisanya kecil atau nol. Pola ini 

akan memudahkan dalam interpretasi terhadap faktor yang 

terbentuk. Penelitian ini menggunakan metode rotasi varimax 

yang bertujuan untuk memperbesar nilai loading yang 

sebelumnya kecil sehingga diperoleh distribusi loading yang 

lebih jelas dan berbeda nyata. Tabel Rotated Componenet 

Matrix menunjukkan terdapat tiga faktor marketing mix yang 

mempengaruhi dalam proses pembelian telur ayam ras di Kota 

Mojokerto seperti disajikan dalam Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil rotasi faktor varians dan loading faktor 

marketing mix yang mempengaruhi pembelian telur 

ayam ras di Kota Mojokerto 

Variabel  Faktor  

1 2 3 

Indeks 1:  

“Ketersediaan dan kemudahan mendapatkan telur” 

   

X32(jangkauan promosi) 0,697   

X33(penyampaian pesan) 0,689   

X41 (mudah didapat) 0,710   

X42 (ketersediaan) 0,709   

X43 (luas) 0,553   

Indeks 2:  

“Kesesuaian  harga dengan telur yang didapat” 

   

X14 (kebersihan)  0,494  

X15 (kandungan gizi)  0,570  

X22 (kesesuaian harga dengan manfaat)  0,847  

X23(kesesuaian harga dengan kualitas )  0,868  

Indeks 3:  

“Kualitas ekstrinsik telur” 

   

X11 (bentuk)   0797 

X12 (warna)   0,840 

X13 (ukuran) 

 

  0,866 

%  variance explained    25,395%     20,295%      13,079% 

Sumber: Lampiran 3. 
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Hasil analisis diperoleh 3 faktor yang mewakili ke 12 

variabel, selanjutnya adalah pemberian nama pada faktor baru 

yang terbentuk. Pemberian nama ini berdasarkan pada 

perwakilan yang dapat menjelaskan vaiabel-variabel penyusun 

dalam satu faktor. Tiga faktor yang dapat mewakili yaitu  

faktor pertama “ketersediaan dan kemudahan mendapatkan 

telur” yang tersusun atas variabel  X32(jangkauan promosi); 

X33(penyampaian pesan); X41 (mudah didapat), X42 

(ketersediaan) dan X43 (luas). Faktor  kedua “kesesuaian harga 

dengan telur yang didapat” yang tersusun atas variabel X14 

(kebersihan); X15 (kandungan gizi); X22 (kesesuaian harga 

dengan manfaat) dan X23 (kesesuaian harga dengan kualitas) 

dan faktor yang ketiga yaitu faktor “kualitas ekstrinsik telur” 

yang terususun atas variabel X11 (bentuk), X12 (warna) dan X13 

(ukuran).  

1.6.1 “Ketersediaan dan Kemudahan Mendapatkan 

Telur” 

Indeks “ketersediaan dan kemudahan mendapatkan 

telur” merupakan bentuk faktor baru karena terbentuk  dari 

variabel-variabel yang berpengaruh terhadap opini responden 

yang berkaitan dengan preferensi konsumen terhadap 

pembelian telur ayam ras di Kota Mojokerto. Indeks yang 

terbentuk merupakan variabel baru pada saat proses faktorial, 

diantaranya terdapat variabel yang tersusun adalah X32 

(jangkauan promosi); X33(penyampaian pesan); X41 (mudah 

didapat), X42 (ketersediaan) dan X43 (luas). Kelima variabel 

tersebut merupakan salah satu faktor dari ketiga faktor yang 

mempengaruhi preferensi konsumen terhadap pembelian telur 

ayam ras dengan persentase varian sebesar 25,395%. 
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Hasil loading factor masing-masing variabel yang 

terbentuk pada indeks pertama memberikan hubungan kuat 

maupun lemah terhadap faktor-faktor yang terbentuk. Hasil 

dari pembentukan faktorial pada indeks diketahui bahwa 

loading factor yang terkecil dimiliki oleh variabel X43 (luas) 

yang memiliki hubungan yang lemah terhadap 

indeks“ketersediaan dan kemudahan mendapatkan telur” 

dengan nilai loading factorsebesar 0,553, sedangkan nilai 

faktorial yang tertinggi dimiliki oleh variabel X41 (mudah 

didapat) dengan nilai loading factor sebesar 0,710 dan 

memiliki hubungan yang kuat terhadap indeks “ketersediaan 

dan kemudahan mendapatkan telur”. 

1.6.2 “Kesesuaian Harga dengan Telur yang Didapat” 

Indeks “kesesuaian harga dengan telur yang didapat” 

merupakan bentuk faktor baru yang kedua karena terbentuk  

dari variabel-variabel yang berpengaruh terhadap opini 

responden yang berkaitan dengan preferensi konsumen 

terhadap pembelian telur ayam ras di Kota Mojokerto. Indeks 

ini terbentuk variabel baru pada saat proses faktorial 

diantaranya terdapat variabel yang tersusun adalah X14 

(kebersihan); X15 (kandungan gizi); X22 (kesesuaian harga 

dengan manfaat) dan X23(kesesuaian harga dengan kualitas). 

Keempat variabel tersebut merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi preferensi konsumen terhadap pembelian telur 

ayam ras dengan persentase varian sebesar 20,295%. 

Hasil loading factor masing-masing variabel yang 

terbentuk pada indeks kedua memberikan hubungan kuat 

maupun lemah terhadap faktor-faktor yang terbentuk. Hasil 

dari pembentukan faktorial pada indeks diketahui bahwa 

loading factor yang terkecil dimiliki oleh variabel X14 
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(kebersihan)yang memiliki hubungan yang lemah terhadap 

indeks kemudahan mendapatkan telur dengan nilai loading 

factorsebesar 0,494, sedangkan nilai faktorial yang tertinggi 

dimiliki oleh variabel X23(kesesuaian harga dengan kualitas) 

dengan nilai loading factor sebesar 0,868 dan memiliki 

hubungan yang kuat terhadap indeks “kesesuaian harga 

dengan telur yang didapat”. 

1.6.3 “Kualitas Ekstrinsik Telur” 

Indeks “kualitas ekstrinsik telur” merupakan bentuk 

faktor baru yang ketiga karena terbentuk  dari variabel-

variabel yang berpengaruh terhadap opini responden yang 

berkaitan dengan preferensi konsumen terhadap pembelian 

telur ayam ras di Kota Mojokerto. Indeks ini terbentuk 

variabel baru pada saat proses faktorial diantaranya terdapat 

variabel yang tersusun adalah X11 (bentuk), X12 (warna) dan 

X13 (ukuran). Ketiga variabel tersebut merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen terhadap 

pembelian telur ayam ras dengan persentase varian sebesar 

13,079%. 

Hasil loading factor masing-masing variabel yang 

terbentuk pada indeks pertama memberikan hubungan kuat 

maupun lemah terhadap faktor-faktor yang terbentuk. Hasil 

dari pembentukan faktorial pada indeks diketahui bahwa 

loading factor yang terkecil dimiliki oleh variabel X11 (bentuk) 

yang memiliki hubungan yang lemah terhadap indeks “kualitas 

ekstrinsik telur” dengan nilai loading factorsebesar 0,797, 

sedangkan nilai faktorial yang tertinggi dimiliki oleh variabel 

X13 (ukuran) dengan nilai loading factor sebesar 0,866 dan 

memiliki hubungan yang kuat terhadap indeks “kualitas 

ekstrinsik telur”. 
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4.7 Analisis Jalur (Path Analysis) 

 

4.7.1 Hasil Analisis Jalur Pengaruh Variabel terhadap 

Preferensi Konsumen 

Hasil analisis regresi untuk mengetahui pengaruh 

komponen variabel-variabel terhadap preferensi konsumen 

sesuai Tabel 5 didapatkan bahwa secara simultan variabel 

“ketersediaan dan kemudahan mendapatkan telur” (T1), 

“keseuaian harga dengan telur  yang didapat” (T2), “kualitas 

ekstrinsik telur” (T3), dan karakteristik yang terdapat dalam 

responden meliputi usia (T4), jenis kelamin (T5), pendidikan 

(T6), jumlah anggota keluarga (T7), dan pendapatan (T8) 

berpengaruh signifikan terhadap preferensi konsumen (Y) 

dengan nilai (R2) sebesar 0,510  atau 51% pada sig 0,000< 0,01.  

Tabel 5. Pengaruh variabel-variabel terhadap preferensi 

konsumen 

Dependent 

variabel 

Independent variabel Coefficient 

Preferensi 

konsumen 

(Y) 

 

 

 

 

 

 

 

R2= 0,507 

(Constant) 

“Ketersediaan dan kemudahan mendapatkan 

telur”(T1) 

“Kesesuaian harga dengan telur yang 

didapat” (T2) 

“Kualitas ekstrinsik telur”(T3) 

Usia  (T4) 

Jenis kelamin (T5) 

Pendidikan (T6) 

Jumlah anggota keluarga (T7) 

Pendapatan (T8) 

      3,896 

0,241** 

 

0,430*** 

 

0,354*** 

0,049 

0,085 

0,050 

0,150 

0,035 

(*)     P<0,05 

(**)    P<0,01 

(***)  P<0,000 

Sumber : Lampiran 4 
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Tabel 5. menunjukkan bahwa secara simultan variabel 

“ketersediaan dan kemudahan mendapatkan telur” (T1), 

“kesesuaian harga dengan telur yang didapat” (T2), “kualitas 

ekstrinsik telur” (T3), usia (T4), jenis kelamin (T5), pendidikan 

(T6), jumlah anggota keluarga (T7), dan pendapatan (T8) 

berpengaruh positif terhadap preferensi konsumen (Y). Besar 

pengaruh simultan adalah 0,507 atau 50,7% merupakan 

berpengaruh terhadap preferensi konsumen (Y), sedangkan 

sisanya 49,3 % dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel-

variabel tersebut. 

Pengaruh dari variabel-variabel menunjukkan hasil yang 

signifikan, hal ini dapat dilihat dari probability (sig) atau 

<0,01. Hasil pengujian individual terdapat beberapa variabel 

yang signifikan dan sisanya yang kurang signifikan, dengan 

perolehan sig <0,01 pada jalur T1, sig <0,01 pada jalur T2, sig 

<0,01 pada jalur T3, sig <0,05 pada jalur T4, T5, T6, T7 dan T8, 

hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel-variabel 

dikatakan berpengaruh terhadap preferensi konsumen (Y) 

sedangkan secara parsial terdapat variabel-variabel yang 

kurang signifikan. Pengaruh antara variabel “ketersediaan dan 

kemudahan mendapatkan telur” (T1), “kesesuaian harga 

dengan telur yang didapat” (T2), “kualitas ekstrinsik telur” 

(T3)terhadap preferensi konsumen (Y) dapat digambarkan 

melalui persamaan sub struktural 1 yaitu: 

Y=a + ρYT1 + ρYT2 + ρYT3 

atau 

Y= 3,896 + 0,241T1 + 0,430T2 + 0,354T3 

 Hasil analisis jalur pengaruh variabel terhadap 

preferensi konsumen didapatkan hasil bahwa variabel yang 
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berpengaruh secara positif terhadap preferensi konsumen 

adalah “ketersediaan dan kemudahan mendapatkan telur”, 

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

ekstrinsik telur”, sedangkan variabel pada karakteristik 

responden  meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, jumlah 

anggota keluarga dan pendapatan tidak berpengaruh terhadap 

preferensi konsumen. 

 Hipotesis 1.2 disebutkan bahwa keterjangkauan harga 

berpengaruh positif terhadap preferensi konsumen, sedangkan 

hasil dari analisis jalur menunjukkan bahwa keterjangkauan 

harga tidak berpengaruh terhadap preferensi konsumen.  

Hipotesis 1.3 disebutkan  bahwa memberi potongan harga 

berpengaruh positif terhadap preferensi konsumen, sedangkan 

hasil dari analisis jalur menunjukkan bahwa variabel memberi 

potongan harga tidak berpengaruh terhadap preferensi 

konsumen. Hipotesis 1.5 disebutkan bahwa isu flu burung 

berpengaruh positif terhadap preferensi konsumen, sedangkan 

hasil dari analisis jalur menunjukkan bahwa variabel isu flu 

burung tidak berpengaruh terhadap preferensi konsumen. 

Hipotesis 1.6 disebutkan bahwa pendapatan berpengaruh 

positif terhadap preferensi konsumen, sedangkan hasil dari 

analisis jalur menunjukkan bahwa pendapatan tidak 

berpengaruh terhadap preferensi konsumen.  

4.7.1.1 “Ketersediaan dan Kemudahan Mendapatkan 

Telur” 

Variabel “ketersediaan dan kemudahan mendapatkan 

telur”  (T1) berpengaruh positif terhadap preferensi konsumen 

(Y) yaitu sebesar 0,241 atau 24,1% artinya setiap kenaikan 

satu unit pada variabel yang terkandung dalam “ketersediaan 

dan kemudahan mendapatkan telur” maka terjadi kenaikan 
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preferensi konsumen sebesar 0,241 dan semakin tinggi nilai 

“ketersediaan dan kemudahan mendapatkan telur” maka 

semakin tinggi pula preferensi konsumen. Preferensi 

konsumen dalam pembelian telur ayam ras di Kota Mojokerto 

dipengaruhi  oleh variabel mudah didapat sebesar 24,1%, 

sedangkan 75,9% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel 

mudah didapat. 

Hipotesis 1.4 menyebutkan bahwa variabel telur mudah 

didapat secara positif mempengaruhi preferensi konsumen 

terhadap telur ayam ras, sehingga sesuai dengan hasil yang 

telah didapatkan dari analisis jalur yaitu variabel telur mudah 

didapat terdapat dalam faktor “ketersediaan dan kemudahan 

mendapatkan telur” yaitu telah mempengaruhi  preferensi 

konsumen sebesar 24,1%. Menurut penelitian  Rika (2008)  

menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap atribut 

kemudahan memperoleh pada telur bermerek adalah biasa, 

sedangkan untuk telur curah adalah baik sehingga 

menunjukkan bahwa responden masih menganggap bahwa 

kemudahan memperoleh telur merupakan hal yang dianggap 

penting. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan dan penelitian 

terdahulu menunjukkan hasil yang sama yaitu mudah didapat 

merupakan faktor yang  dianggap penting oleh konsumen. 

Faktor kemudahan mendapatkan produk merupakan faktor 

yang sangat penting mempengaruhi preferensi konsumen 

dalam membeli telur ayam ras kaitannya dengan kemudahan 

mendapatkan produk. Telur merupakan produk yang paling 

sering dikonsumsi sehari-hari sehingga jaminan ketersediaan 

dan kemudahan untuk memperolehnya menjadi penting bagi 

konsumen, karena berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan 

untuk mendapatkan produk tersebut. Pelanggan akan semakin 
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puas dengan apabila cara memperoleh produk relatif mudah, 

nyaman dan efisien dalam mendapatkan produk atau 

pelayanan. Biaya dan kemudahan mendapatkan produk sangat 

penting untuk produk konsumsi. Produk konsumsi yang 

mempunyai distribusi dengan cakupan yang luas dan tingkat 

ketersediaan yang tinggi akan mempunyai peluang untuk 

menciptakan kepuasan pelanggan yang tinggi. 

4.7.1.2 “Kesesuaian Harga dengan Telur yang Didapat” 

Variabel “kesesuaian harga dengan telur yang 

didapat”(T2) berpengaruh positif terhadap preferensi 

konsumen (Y) yaitu memiliki nilai Beta sebesar 0,430 atau 

43%, hal ini berarti preferensi konsumen dalam pembelian 

telur ayam ras di Kota Mojokerto dipengaruhi  oleh variabel 

“kesesuaian harga dengan telur yang didapat” sebesar 43%, 

sedangkan 57% dipengaruhi oleh faktor lain diluar 

“kesesuaian harga dengan telur yang didapat”. 

Harga merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi dan mengevaluasi tingkat kepuasan. Penetapan 

harga yang kompetitif dan sesuai dengan keinginan atau 

kehendak konsumen dapat merubah perilaku konsumen untuk 

melakukan pembelian, sehingga berdasarkan pengertian diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa harga sangat berpengaruh atas 

perilaku konsumen dalam melakukan pembelian pada suatu 

produk, jika harga yang ditetapkan oleh perusahaan tidak 

sesuai dengan kualitas, keunggulan dan manfaat produk 

maupun fasilitas yang disediakan oleh perusahaan tersebut 

maka hal tersebut dapat menimbulkan citra yang kurang baik 

pada benak konsumen sehingga menimbulkan rasa 

ketidakpuasan pelanggan. 
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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 telahditerima, 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 juga akan berdampak pada 

kepuasan pelanggan dalam melakukan pembelian. 

4.7.1.3 “Kualitas Ekstrinsik Telur” 

 Variabel “kualitas ekstrinsik telur” (T3) secara parsial 

berpengaruh positif terhadap preferensi konsumen (Y) yaitu 

memiliki nilai Beta sebesar 0,354 atau 35,4%, hal ini berarti 

preferensi konsumen dalam pembelian telur ayam ras di Kota 

Mojokerto dipengaruhi  oleh variabel bentuk telur ayam 

sebesar 35,4%,sedangkan 64,6% dipengaruhi oleh faktor lain 

diluar ukuran telur ayam. 

Hipotesis 1.1 menyebutkan bahwa variabel ukuran telur 

secara positif mempengaruhi preferensi konsumen terhadap 
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telur ayam ras, yaitu sesuai dengan hasil yang telah didapatkan 

dari analisis jalur yaitu variabel ukuran telur terdapat dalam 

faktor “kualitas ekstrinsik telur” yaitu telah mempengaruhi  

preferensi konsumen sebesar 35,4%. Menurut Rika (2008) 

dalam penelitiannya didapatkan hasil bahwa sikap responden 

terhadap atribut ukuran telur bermerek yang seragam dan 

sesuai keinginan responden dibandingkan dengan ukuran telur 

curah yang tidak seragam dan kecil yang hasil interpretasi 

keduanya memiliki nilai yang sama yaitu biasa. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan dan dibandingkan 

dengan penelitian terdahulu, menyebutkan bahwa “kualitas 

ekstrinsik telur” merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

kesukaan konsumen terhadap suatu produk. Ukuran 

produkmerupakan bagian dari preferensi konsumen. 

Konsumen rumah tangga yang melakukan pembelian telur 

untuk keperluan konsumsi sehari-hari lebih menyukai telur 

yang berukuran kecil karena porsi yang dapat disajikan juga 

dapat dibagi dengan banyak anggota keluarga.  Konsumen 

juga cenderung menyukai telur yang berukuran seragam untuk 

alasan estetika, selain untuk pemenuhan kebutuhan sebaggai 

lauk pauk, telur juga digunakan sebagai bahan pembuatan kue, 

snack dan bakery.  

4.7.1.5 Hasil Pengujian secara Simultan (Uji F ) 

 Uji simultan atau uji F merupakan uji yang dilakukan 

secara bersama-sama untuk menentukan signifikansi pengaruh 

variabel-variabel yang terdiri dari variabel “ketersediaan dan 

kemudahan mendapatkan telur” (T1), “kesesuaian harga 

dengan telur yang didapat” (T2), “kualitas ekstrinsik telur” 

(T3), usia (T4), jenis kelamin (T5), pendidikan (T6), jumlah 
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anggota keluarga (T7), dan pendapatan (T8) terhadap preferensi 

konsumen (Y) telur ayam ras di Kota Mojokerto. 

H0 = variabel “ketersediaan dan kemudahan mendapatkan 

telur” (T1), “kesesuaian harga dengan telur yang 

didapat”(T2), “kualitas ekstrinsik telur” (T3), usia (T4), 

jenis kelamin (T5), pendidikan (T6), jumlah anggota 

keluarga (T7), dan pendapatan (T8) secara simultan tidak 

berpengaruh yang signifikan terhadap preferensi 

konsumen (Y) telur ayam ras di Kota Mojokerto. 

H1 = variabel “ketersediaan dankemudahanmendapatkan telur” 

(T1), “kesesuaian harga dengan telur yang didapat”(T2), 

“kualitas ekstrinsik telur” (T3), usia (T4), jenis kelamin 

(T5), pendidikan (T6), jumlah anggota keluarga (T7), dan 

pendapatan (T8) secara simultan berpengaruh yang 

signifikan terhadap preferensi konsumen (Y) telur ayam 

ras di Kota Mojokerto. 

 Hasil yang telah diperoleh dari hasil pengolahan data 

menggunakan program SPSS versi 16 maka diperoleh sig F 

0,000 < 0,05 dengan Fhitung 11,709 (Fhitung> Ftabel = 11,709> 

2,03) artinya variabel-variabel yang telah di uji secara 

simultan berpengaruh terhadap preferensi konsumen telur 

ayam ras di Kota Mojokerto, sehingga demikian H0 dinyatakan 

tidakditerima dan H1 diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa 

berdasarkan teori dan hasil statistik penelitian berdasarkan uji 

F, variabel yang telah terbentuk memiliki pengaruh terhadap 

preferensi konsumen telur ayam ras di Kota Mojokerto. 

4.7.1.6 Hasil Pengujian secara Parsial (Uji t) 

 Pengujian secara parsial atau uji t ini untuk 

mengetahui sejauh mana pengaruh variabel secara individu 

atau parsial terhadap variabel preferensi konsumen. 
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H0 = variabel“ketersediaan dan kemudahan mendapatkan 

telur” (T1), “kesesuaian harga dengan telur yang 

didapat”(T2), “kualitas ekstrinsik telur”(T3), usia (T4), 

jenis kelamin (T5), pendidikan (T6), jumlah anggota 

keluarga (T7), dan pendapatan (T8) secara simultan tidak 

berpengaruh yang signifikan terhadap preferensi 

konsumen (Y) telur ayam ras di Kota Mojokerto. 

H1 = variabel “ketersediaan dan kemudahan mendapatkan 

telur” (T1), “kesesuaian harga dengan telur yang 

didapat”(T2), “kualitas ekstrinsik telur” (T3), usia (T4), 

jenis kelamin (T5), pendidikan (T6), jumlah anggota 

keluarga (T7), dan pendapatan (T8) secara simultan 

berpengaruh yang signifikan terhadap preferensi 

konsumen (Y) telur ayam ras di Kota Mojokerto. 

Hasil yang telah diperoleh dari hasil pengolahan data 

menggunakan program SPSS versi 16 maka diperoleh hasil uji 

t dari tiap variabel sebagai berikut: 

- T1 (“ketersediaan dan kemudahan mendapatkan telur”) 

thitung=  3,219  , yaitu 3,219>1,984, maka variabel 

“ketersediaan dan kemudahan mendapatkan telur” 

(T1)kurang berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

variabel preferensi konsumen (Y). 

- T2 (“kesesuaian  harga dengan  telur yang didapat”) thitung =  

5,466  , yaitu5,466>1,984, maka variabel “kesesuaian harga 

dengan kualitas telur”(T2)berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap variabel preferensi konsumen (Y). 

- T3 (“kualitas ekstrinsik telur”) thitung=  4,585  , yaitu  

4,585>1,984, maka variabel “kualitas ekstrinsik telur” 

(T3)berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel 

preferensi konsumen (Y). 
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- T4 (usia) thitung=  0,516  , yaitu  0,516<1,984, maka variabel 

usia (T4)kurangberpengaruh signifikan  terhadap variabel 

preferensi konsumen (Y). 

- T5 (jenis kelamin) thitung=  -1,145  , yaitu  -1,145>1,984, 

maka variabel jenis kelamin (T5)berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap variabel preferensi konsumen (Y). 

- T6 (pendidikan) thitung=  0,565  , yaitu  0,565<1,984, maka 

variabel pendidikan (T6)kurangberpengaruh signifikan  

terhadap variabel preferensi konsumen (Y). 

- T7 (jumlah anggota keluarga) thitung=  1,605  , yaitu 

1,605<1,984, maka variabel jumlah anggota keluarga 

(T7)kurangberpengaruh signifikan terhadap variabel 

preferensi konsumen (Y). 

- T8 (pendapatan) thitung=  0,450  , yaitu  0,450< 1,984, maka 

variabel pendapatan (T8)kurangberpengaruh signifikan 

terhadap variabel preferensi konsumen (Y). 

Variabel “ketersediaan dan kemudahan mendapatkan 

telur” (T1), “kesesuaian harga dengan telur yang didapat”(T2), 

“kualitas ekstrinsik telur” (T3) berpengaruh signifikan terhadap 

preferensi konsumen (Y), sedangkan usia (T4), jenis kelamin 

(T5) , pendidikan (T6), jumlah anggota keluarga (T7), dan 

pendapatan (T8)  kurang berpengaruh terhadap preferensi 

konsumen (Y) telur ayam ras di Kota Mojokerto. 

4.7.2 Hasil Analisis Jalur Pengaruh Variabel terhadap 

Keputusan Pembelian (Z) 

Keputusan pembelian adalah pemilihan dari dua atau 

lebih alternatif pilihan keputusan pembelian, artinya bahwa 

seseorang yang dapat membuat keputusan, haruslah memiliki 

beberapa alternatif pilihan. Keputusan untuk membeli dapat 

mengarah kepada proses dalam pengambilan keputusan 
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tersebut untuk dilakukan. Banyak faktor yang menjadi 

pertimbangan konsumen sebelum memutuskan untuk membeli 

suatu produk, sehingga pengusaha harus jeli dalam melihat 

faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk menarik perhatian 

konsumen. 

Hasil pengolahan data hasil penelitian untuk 

mengetahui pengaruh variabel yang terbentuk dan preferensi 

konsumen (Y) terhadap keputusan pembelian (Z) pada 

pembelian telur ayam ras di Kota Mojokerto, dapat dilihat 

pada Tabel 6. 

Tabel 6. Pengaruh variabel dan preferensi konsumen (Y) 

terhadap keputusan pembelian (Z) 
Dependen 

variabel 

Independen variabel Beta 

Keputusan 

pembelian (Z) 

 

 

 

 

 

 

R2= 0,410 

(Constant) 

“Ketersediaan dan kemudahan mendapatkan 

telur”(T1) 

“Kesesuaian harga dengan telur yang didapat” (T2) 

“Kualitas ekstrinsik telur”(T3) 

Usia (T4) 

Jenis kelamin (T5) 

Pendidikan (T6) 

Jumlah anggota keluarga (T7) 

Pendapatan (T8) 

Preferensi konsumen (Y) 

       5,641 

       0,203 

    - 0,048 

0,          0,234*  

       0,121 

     - 0,118 

     - 0,236 

     - 0,108 

        0,222* 

        0,317** 

(*)      P<0,05 

(**)    P<0,01 

(***)  P<0,000 

Sumber : Lampiran 4 

Tabel 7, menunjukkan bahwa variabel-variabel 

memiliki nilai Beta sebesar 0,410 atau 41% dengan nilai sig < 

0,01 (0,000 < 0,01), sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Z) dengan pengaruh sebesar 41%, sedangkan 59% 
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dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel, sehingga secara 

keseluruhan, pengaruh-pengaruh yang dibentuk dari sub 

struktural 2 dapat digambarkan melalui persamaan struktural 2 

yaitu: 

Z= a + ρZT1 + ρZT3 + ρZT8 +ρZY5 

atau 

Z= 5,641+ 0,203T1 + 0,234T3 +0,317Y  

4.7.2.1 “Ketersediaan dan Kemudahan Mendapatkan 

Telur” 

 Variabel “ketersediaan dankemudahan mendapatkan 

telur” (T1) berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian  

(Z)  yaitu memiliki nilai Beta sebesar 0,203 atau 20,3% artinya 

setiap kenaikan satu unit pada variabel yang terkandung dalam 

“ketersediaan dan kemudahan mendapatkan telur” maka 

terjadi kenaikan keputusan pembelian sebesar 0,203 dan 

semakin tinggi nilai “ketersediaan dan kemudahan 

mendapatkan telur” maka akan semakin tinggi pula keputusan 

pembelian. Preferensi konsumen dalam pembelian telur ayam 

ras di Kota Mojokerto dipengaruhi  oleh variabel bentuk telur 

ayam sebesar 20,3%, sedangkan 79,7% dipengaruhi oleh 

faktor lain diluar variabel mudah didapat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

“ketersediaan dan kemudahan mendapatkan produk” 

merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian yang dilakukan oleh konsumen karena dengan 

ketersediaan telur yang selalu tersedia dan mudah dalam 

mendapatkannya akan memudahkan konsumen dalam 

melakukan pembelian. Amelia (2008) berpendapat bahwa 

konsumsi telur ayam sangat tinggi dibandingkan telur lainnya 
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dan hal ini sangat mendukung meningkatnya tingkat 

pembelian telur ayam dengan ketersediaan telur ayam yang 

mudah untuk didapat. Telur merupakan produk yang paling 

sering dikonsumsi sehari-hari sehingga jaminan kontinuitas 

ketersediaan dan kemudahan dalam  memperolehnya menjadi 

penting bagi konsumen.  

Telur ayam ras merupakan produk konsumsi yang 

mempunyai distribusi dengan cakupan yang luas dan tingkat 

ketersediaan yang tinggi akan mempunyai peluang untuk 

menciptakan kepuasan pelanggan yang tinggi. Konsumen akan 

semakin puas apabila cara memperoleh produk yang akan 

dikonsumsi relatif mudah, nyaman dan efisien dalam 

mendapatkan  produk atau pelayanan, sehingga keputusan 

konsumen dalam membeli telur akan dengan mudah 

terlaksana.  

4.7.2.2 “Kualitas Ekstrinsik Telur” 

Variabel “kualitas ekstrinsik telur” (T3) secara parsial 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian  (Z) yaitu 

memiliki nilai Beta sebesar 0,234 atau 23,4% artinya setiap 

kenaikan satu unit pada variabel “kualitas ekstrinsik telur” 

maka terjadi kenaikan pada keputusan pembelian sebesar 

0,234 dan semakin tinggi nilai “kualitas ekstrinsik telur” maka 

semakin tinggi pula keputusan pembelian. Keputusan 

pembelian telur ayam ras di Kota Mojokerto dipengaruhi  oleh 

variabel bentuk telur ayam sebesar 23,4%, sedangkan 76,6% 

dipengaruhi oleh faktor lain diluar “kualitas ekstinsik telur”. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu variabel 

“kualitas ekstrinsik telur” memiliki pengaruh terhadap 

keputusan pembelian dikarenakan “kualitas ekstrinsik telur” 

merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keputusan 
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pembelian konsumen dikarenakan dengan memilih telur 

berdasarkan kualitas telur bagian luar merupakan hal yang 

paling mudah dilakukan konsumen untuk memutuskan 

pembelian telur yang dianggap baik. Susanti (2011) 

berpendapat bahwasemakin tinggi nilai guna sebuah atribut 

menunjukkan semakin tingginya konsumsi konsumen terhadap 

produk tersebut, pada penelitian didapatkan hasil bahwa  

konsumen lebih menyukai bentuk telur yang berukuran 

sedang. Konsumen rumah tangga yang melakukan pembelian 

telur untuk keperluan konsumsi sehari-hari lebih menyukai 

telur yang berukuran besar karena porsi yang didapat juga 

besar atau memilih telur dengan ukuran yang kecil agar mudah 

dalam pembagian dalamkonsumsi keluarga dan selain itu, 

konsumen juga cenderung menyukai jenis telur yang 

ukurannya seragam untuk alasan estetika. Pemilihan ukuran 

telur juga tergantung kebutuhan pengolahan telur seperti untuk 

lauk dan bahan pembuatan kue. 

Hasil penelitian dibandingkan dengan penelitian 

terdahulu didapatkan dikarenakan jika konsumen menjumpai 

telur ayam ras dengan kualitas bagian luar yang baik, hal 

tersebut dapat memberikan dorongan kepada konsumen untuk 

membeli telur ayam ras tersebut dan juga dengan memilih 

ukuran telur yang diaggap sesuai dengan kebutuhan konsumen 

juga akan dapat mendorong konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian. 

4.7.2.3 Pendapatan 

Variabel pendapatan (T8) berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian (Z) yaitu memiliki nilai beta sebesar 

0,222 atau 22,2% artinya setiap kenaikan satu unit pada 

variabel pendapatan maka terjadi kenaikan pada keputusan 
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pembelian sebesar 0,222 dan semakin tinggi nilai pendapatan 

maka semakin tinggi pula keputusan pembelian, sehingga 

keputusan pembelian telur ayam ras di Kota Mojokerto 

dipengaruhi oleh variabel pendapatan sebesar 22,2%, 

sedangkan 87,7% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel 

pendapatan. 

Hasil penelitian didapatkan bahwa pendapatan yang 

dihasilkan oleh konsumen dapat mempengaruhi konsumen 

dalam memutuskan membeli atau tidaknya suatu produk. Rika 

(2008) berpendapat bahwa tingkat pendapatan mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam memilih produk yang akan 

dikonsumsi. Konsumen yang memiliki tingkat pendapatan 

tinggi akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap produk 

yang dipilihnya jika dibandingkan dengan pendapatan yang 

lebih rendah baik merk, jumlah, jenis dan kualitas, hal tersebut 

akan mendorong adanya pola konsumsi atau gaya hidup yang 

berbeda tergantung kepada kebutuhan masing-masing 

konsumen. 

Perbandingan hasil penelitian yang telah dilakukan 

dengan penelitian terdahulu didapatan jumlah penghasilan 

akan menggambarkan daya beli seseorang yang selanjutnya 

akan mempengaruhi pola konsumsinya, seiring meningkatnya 

pendapatan konsumen, maka konsumen semakin peduli 

terhadap kualitas jenis makanan yang akan dikonsumsinya dan 

semakin tidak sensitif terhadap tingkat harga produk yang 

akan dibeli. Konsumen dengan pendapatan yang rendah 

cenderung lebih memilih-milih produk yang akan dibeli 

dengan memperhitungkan banyaknya biaya yang akan 

dikeluarkan untuk mendapatkan produk tersebut.  
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4.7.2.4 Preferensi Konsumen 

Variabel preferensi konsumen (Y) berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian  (Z) yaitu memiliki nilai Beta 

sebesar 0,419 atau 41,9% artinya setiap kenaikan satu unit 

pada variabel preferensi konsumen maka terjadi kenaikan pada 

keputusan pembelian sebesar 0,419 dan semakin tinggi nilai 

preferensi konsumen maka semakin tinggi pula keputusan 

pembelian,sehingga hal ini berarti keputusan pembelian telur 

ayam ras di Kota Mojokerto sangat dipengaruhi  oleh variabel 

preferensi konsumen sebesar 31,8%, sedangkan 69,2% 

dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel preferensi 

konsumen. 

Hipotesis 2 disebutkan bahwa preferensi konsumen 

berpengaruh positif dalam pengambilan keputusan membeli 

telur ayam ras, hal ini sesuai dengan hasil yang telah 

didapatkan dari analisis jalur yaitu variabel preferensi 

konsumen  mempengaruhi  keputusan pembelin telur ayam ras 

sebesar 41,9%. Menurut Tjiptono (2008) perilaku konsumen 

terkait dengan kebiasaan dan pola konsumsi seseorang 

terhadap suatu produk sehingga preferensi menjadi faktor 

utama yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

membeli suatu produk. Konsumen akan melakukan pembelian 

suatu jenis produk atau jasa didasarkan pada sejauh mana 

produk atau jasa tersebut dipandang relevan dengan gaya 

hidupnya, sehingga dengan adanya preferensi konsumen 

terhadap suatu produk akan mendorong konsumen untuk 

membeli produk tersebut. Preferensi konsumen memegang 

peranan penting dalam keputusan pembelian karena jika 

konsumen tidak menyukai telur, maka konsumen tersebut 

tidak akan membelinya dan jika konsumen menyukai telur, 

maka dalam situasi apapun konsumen akan tetap membelinya. 
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Hasil penelitian yang dibandingkan dengan studi 

literatur didapatkan bahwa konsumen melakukan pembelian 

dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan, jika konsumen 

merasa bahwa telur ayam ras yang dikonsumsi telah 

memenuhi kebutuhan sehari-harinya, maka konsumen tersebut 

akan melakukan pembelian secara terus-menerus. Konsumen 

memutuskan dalam membeli suatu produk juga dikarenakan 

konsumen menyukai produk tersebut sehingga dengan 

memperhitungkan kebutuhan atau tidak, konsumen akan terus 

melakukan pembelian terhadap produk tersebut. 

4.7.2.4 Hasil Pengujian secara Simultan (Uji F ) 

 Uji simultan atau uji F merupakan uji yang dilakukan 

secara bersama-sama untuk menentukan signifikansi pengaruh 

variabel-variabel yang terdiri dari variabel “katersediaan 

dankemudahan mendapatkan telur” (T1), “kesesuaian harga 

dengan telur yang didapat” (T2), “kualitas ekstrinsik telur” 

(T3), usia (T4), jenis kelamin (T5), pendidikan (T6), jumlah 

anggota keluarga (T7),  pendapatan (T8) dan preferensi 

konsumen (Y) terhadap keputusan pembelian (Z) telur ayam 

ras di Kota Mojokerto. 

H0 = variabel “ketersediaan dan kemudahan mendapatkan 

telur” (T1), “kesesuaian harga dengan telur yang 

didapat”(T2), “kualitas ekstrinsik telur” (T3), usia (T4), 

jenis kelamin (T5), pendidikan (T6), jumlah anggota 

keluarga (T7),  pendapatan (T8) dan preferensi 

konsumen (Y) secara simultan tidak berpengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian (Z)  telur 

ayam ras di Kota Mojokerto. 

H1 = variabel “ketersediaan dan kemudahan mendapatkan 

telur” (T1), “kesesuaian harga dengan telur yang 
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didapat” (T2), “kualitas ekstrinsik telur” (T3), usia (T4), 

jenis kelamin (T5), pendidikan (T6), jumlah anggota 

keluarga (T7), dan pendapatan (T8) secara simultan 

berpengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Z) telur ayam ras di Kota Mojokerto. 

 Hasil yang telah diperoleh dari hasil pengolahan data 

menggunakan program SPSS versi 16 maka diperoleh sig F 

0,000 < 0,05 dengan Fhitung6,943 (Fhitung> Ftabel = 6,943 > 1,97. 

Ini berarti variabel-variabel yang telah di uji secara simultan 

berpengaruh terhadap preferensi konsumen telur ayam ras di 

Kota Mojokerto, dengan demikian H0 dinyatakan tidak 

diterima dan H1 diterima. jadi dapat disimpulkan bahwa 

berdasarkan teori dan hasil statistik penelitian berdasarkan uji 

F, variabel yang telah terbentuk memiliki pengaruh terhadap 

keputusan pembelian telur ayam ras di Kota Mojokerto. 

4.7.2.2 Hasil Pengujian secara Parsial (Uji t) 

 Pengujian secara parsial atau uji t ini untuk 

mengetahui sejauh mana pengaruh variabel secara individu 

atau parsial terhadap variabel preferensi konsumen. 

H0 = variabel “ketersediaan dan kemudahan mendapatkan 

telur” (T1), “kesesuaian harga dengan telur yang 

didapat”(T2), “kualitas ekstrinsik telur” (T3), usia (T4), 

jenis kelamin (T5), pendidikan (T6), jumlah anggota 

keluarga (T7), pendapatan (T8) dan preferensi konsumen 

(Y) secara simultan tidak berpengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian (Z)  telur ayam ras di 

Kota Mojokerto. 

H1 = variabel “ketersediaan dan kemudahan mendapatkan 

telur” (T1), “kesesuaian harga dengan telur yang 

didapat” (T2), “kualitas ekstrinsik telur” (T3), usia (T4), 
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jenis kelamin (T5), pendidikan (T6), jumlah anggota 

keluarga (T7),pendapatan (T8)  dan preferensi konsumen 

(Y) secara simultan berpengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian (Z) telur ayam ras di 

Kota Mojokerto. 

Hasil yang telah diperoleh dari hasil pengolahan data 

menggunakan program SPSS versi 16 maka diperoleh hasil uji 

t dari tiap variabel sebagai berikut: 

- T1 (“ketersediaan dan kemudahan mendapatkan telur”) 

thitung=  2,331  , yaitu 2,331>1,984, maka variabel 

“ketersediaan dan kemudahan mendapatkan telur” (T1) 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel 

keputusan pembelian (Z). 

- T2 (“kesesuaian  harga dengan  telur yang didapat”) thitung =  

-0,478, yaitu -0,478<1,984, maka variabel “kesesuaian 

harga dengan telur yang didapat” (T2) kurangberpengaruh 

signifikan dan positif terhadap variabel keputusan 

pembelian (Z). 

- T3 (“kualitas ekstrinsik telur”) thitung=  2,488  , yaitu 

2,488>1,984, maka variabel “kualitas ekstrinsik telur” (T3) 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel 

keputusan pembelian (Z). 

- T4 (usia) thitung=  1,155  , yaitu1,155<1,984, maka variabel 

usia (T4)kurangberpengaruh signifikan  terhadap variabel 

keputusan pembelian (Z). 

- T5 (jenis kelamin) thitung=  -1,425  , yaitu-1,425<1,984, 

maka variabel jenis kelamin (T5)kurang berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap variabel keputusan 

pembelian (Z). 
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- T6 (pendidikan) thitung=  -2,423  , yaitu -2,423<1,984, maka 

variabel pendidikan (T6) kurang berpengaruh signifikan  

terhadap variabel keputusan pembelian (Z). 

- T7 (jumlah anggota keluarga) thitung =  -1,041  , yaitu-

1,041<1,984, maka variabel jumlah anggota keluarga (T7) 

kurang berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan 

pembelian (Z) 

- T8 (pendapatan) thitung=  2,567  , yaitu 2,567>1,984, maka 

variabel pendapatan (T8) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel keputusan pembelian (Z). 

- Y (preferensi konsumen) thitung=  3,699yaitu3,699> 1,984, 

maka variabel preferensi konsumen (Y)sangat berpengaruh 

signifikan terhadap variabel keputusan pembelian (Z). 

Data diatas, secara parsial  variabel “kemudahan  

mendapatkan telur” (T1), “kualitas ekstrinsik telur” (T3), 

pendapatan dan preferensi konsumen (Y) sangat berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian (Z) telur ayam ras di Kota 

Mojokerto, sedangkan kesesuaian harga dengan kualitas telur 

(T2), usia (T4), jenis kelamin (T5), pendidikan (T6), dan  

jumlah anggota keluarga (T7) tidak berpengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian (Z) telur ayam ras di 

Kota Mojokerto. 

4.7.3 Pengaruh Variabel yang Terbentuk terhadap 

Variabel Keputusan Pembelian (Z) Melalui 

Preferensi Konsumen (Y) 

Hasil dari pengolahan data dari hasil penelitian untuk 

mengetahui pengaruh variabel yang terbentuk terhadap 

variabel keputusan pembelian (Z) melalui preferensi 

konsumen (Y) pada pembelian telur ayam ras di Kota 

Mojokerto dapat dilihat pada Tabel 8. 
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Tabel 7. Perhitungan pengaruh variabel langsung dan tidak 

langsung 

Variabel Langsung Tidak Langsung Total 

 

T1 

T2 

T3 

T1 

T3 

T8 

Y 

 

Y 

Y 

Y 

Z 

Z 

Z 

Z 

  

0,241 

0,430 

0,354 

0,203 

0,234 

0,222 

0,317 

    

 

 

0,076 

0,112 

 

0,076+0,203= 0,310 

0,112+0,234= 0,346 

 

T1 

T3 

 

T1 

T3 

 

 

Ke Z melalui Y= 

(0,241).(0,317) 

(0,354).(0,317) 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

Pengaruh variabel langsung dan tidak langsung atas dasar 

perhitungan diatas dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Kekuatan T1(“ketersediaan dan kemudahan 

mendapatkan telur”) yang secara langsung 

menentukan preferensi konsumen (Y) sebesar 24,1% 

(0,241), dan T1 (“ketersediaan dan kemudahan 

mendapatkan telur”) yang secara langsung 

menentukan keputusan pembelian (Z) sebesar 20,3% 

(0,203). T1 (“ketersediaan dan kemudahan 

mendapatkan telur”) ke keputusan konsumen (Z) yang 

melalui preferensi konsumen (Y) adalah sebesar 7,6%, 
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dengan demikian secara total T1 menentukan 

perubahan keputusan pembelian sebesar31%. 

2. Kekuatan T2 (“kesesuaian harga dengan telur yang 

didapat”) yang secara langsung menentukan preferensi 

konsumen (Y) sebesar 43% (0,430). 

3. Kekuatan T3 (“kualitas ekstrinsik telur”)yang secara 

langsung menentukan preferensi konsumen (Y) 

sebesar 35,4% (0,354), dan T3 (“kualitas ekstrinsik 

telur”) yang secara langsung menentukan keputusan 

pembelian (Z) sebesar 23,4% (0,234). T3 ke keputusan 

konsumen (Z) yang melalui preferensi konsumen (Y) 

adalah sebesar 11,2%, dengan demikian, secara total 

T3 (ukuran telur) menentukan perubahan keputusan 

pembelian sebesar34,6%. 

4. Kekuatan T8 (pendapatan)yang secara langsung 

menentukan keputusan pembelian (Z) sebesar 22,2% 

(0,222). 
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Gambar 2.  Interpretasi Path 

 

Gambar 2 menunjukkan variabel preferensi konsumen 

(Y)  berperan sebagai variabel intervening. Sugiyono (2009) 

mengemukakan bahwa variabel intervening adalah variabel 

yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel 

independen dengan dependen. Penelitian ini terdapat variabel 

marketing mix dan karakteristik responden yang merupakan 

ρYT1=0,241 

ρ ZT1=0,203 

 

 

Preferensi 

konsumen (Y) 

“Ketersediaan dan 

kemudahan 

mendapatkan 

telur” 

 

 

Keputusan 

pembelian (Z) 

ρYZ=0,317 

“Kualitas 

ekstrinsik telur” 

 

ρZT3=0,234 

 

ρ ZT3=0,222 

 

Pendapatan 

 

“Kesesuaian harga 

dengan telur yang 

didapat” 

 

ρYT3=0,354 

 

ρYT2=0,430 
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variabel independennya dan preferensi konsumen dan 

keputusan pembelian sebagai variabel dependennya, 

sehinggapengujian dilakukan melalui preferensi agar 

didapatkan hasil yang  berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian telur ayam. Marketing mix akan berpengaruh 

terhadap preferensi seseorang terhadap suatu produk terlebih 

dahulu yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pembelian 

produk tersebut. 

 


