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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian 

Matahari didirikan pada tahun 1972, berhasil menjadi pelopor 

konsep toko serba ada (toserba) di Indonesia. Keberhasilan itu 

membuat Matahari optimis untuk mengembangkan sayap dengan 

membuka Sinar Matahari di Bogor  pada tahun 1980. Ekspansi bisnis 

Matahari yang pertama ditandai dengan mengoperasikan 

supermarket Super Bazaar  pada 14 Juli 1991. Super Bazaar berganti 

nama menjadi Matahari Supermarket di tahun 2000. Matahari 

memisahkan bisnis inti menjadi bisnis independen demi kemajuan 

perusahaan dengan mengembangkan bisnis perusahaan baru seperti 

Matahari Supermarket di tahun 2002. 

Perusahaan retail pertama asli dari Indonesia, PT. Matahari 

Putra Prima Tbk tak ingin visinya menciptakan suasana belanja yang 

nyaman dan lengkap hanya sebatas impian. Matahari yang didukung 

tenaga profesional di bidangnya berpayung pada visi dan misi yang 

sama, Matahari memperluas cakupan bisnisnya kepada 

pengoperasian supermarket yang dikibarkan dengan bendera Super 

Bazaar pada tahun 1991. Lokasi pertamanya bertempat di Pasar Baru 

14. 

PT Matahari Putra Prima Tbk membangun 3 konsep baru 

supermarket yang disesuaikan dengan masing-masing target 

konsumennya, yaitu Super Ekonomi yang hadir dengan harga super 

murahnya. Konsep harga paling murah yang diterapkan pada Super 

Ekonomi (SE) pertama kali hadir di Beringharjo, Yogyakarta dan 

berkembang hingga ke SE Purwokerto, SE Tanah Mas di Semarang, 

serta di Depok, Super Ekonomi pertama yang langsung dikelola oleh 

PT Super Ekonomi (masih termasuk dalam keluarga Matahari). 

Matahari meluncurkan program Matahari Club Card (MCC) 

untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan pelanggannya 
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beberapa tahun kemudian. Selanjutnya di tahun 2002, Matahari 

memisahkan bisnis inti menjadi bisnis independen demi kemajuan 

perusahaan dengan mengembangkan bisnis perusahaan baru seperti 

Matahari Supermarket. Matahari Supermarket yang membidik pasar 

menengah ke atas menawarkan konsep One Stop Shoppingmelalui 63 

gerainya yang tersebar di pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan 

hingga Sulawesi sedangkan konsep Mega M adalah pionir konsep 

Hypermarket pertama di Indoneia yang  gerai pertamanya berdiri di 

Pluit dan dilanjutkan ke Lippo Karawaci, Kedung Badak Bogor, 

THR Surabaya hingga Batam. 

Matahari menjadi salah satu pemimpin pasar supermarket di 

Indonesia memperkenalkan konsep baru yang didirikan dengan nama 

Market Place pada tahun 2013. Toko pertamanya didirikan di WTC 

Serpong lalu berlanjut ke Metropolis, Kelapa Gading, Eka Lokasari 

Bogor hingga ke Pakuwon Surabaya. Perwujudan ini merupakan 

usaha Matahari untuk meningkatkan reputasinya sebagai market 

leader serta menawarkan sebuah konsep berbelanja dalam suasana 

yang lebih hangat dan bersahabat dengan koleksi barang yang lebih 

lengkap dan lebih eksklusif. 

Matahari Supermarket berhasil membangun reputasinya 

menjadi market leaderberkat kerja keras seluruh elemennya. 

Matahari Supermarket diposisikan bagi pasar ekonomi kelas atas 

karena faktor lokasi yang kurang strategis dan minimnya promosi 

dan sosialisasi kepada masyarakat, perkembangannya melambat. 

Matahari Supermarket berinisiatif merekrut Sumber Daya Manusia 

(SDM) berpengalaman dengan jam terbang tinggi, yang bisa fokus 

membangun Matahari Supermarket menuju masa gemilangnya. 

Program pelatihan yang rutin diselenggarakan, membuat semua 

elemen Matahari semakin mumpuni melakukan tugasnya. Matahari 

yang diimplementasikan melalui pembukaan gerai Hypermart yang 

pertama di WTC Serpong menjadi sebuah awal bagi inovasi di tahun 

2004. Mengusung konsep belanja “Muraaah Banget” berbalut 
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suasana yang nyaman, Hypermart sukses berekspansi di hampir 

seluruh wilayah Indonesia 

Kebutuhan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya sehari-

hari semakin membesar. Supermarket saja tak cukup, perlu didirikan 

Hypermarket, sebuah konsep belanja dengan koleksi barang yang 

jauh lebih lengkap Matahari memandang bahwa Marketplace bisa 

ditingkatkan dari supermarket menjadi Hypermarket. Inovasi baru 

ditawarkan dengan mengganti Marketplace di WTC Serpong 

menjadi Hypermart, Hypermarket Matahari yang pertama, 

dioperasikan 22 April 2004. 

Hypermart memiliki tantangan untuk mewujudkan visinya 

menjadi pemimpin pasar Hypermarket pada tahun 2014. Konsep 

baru yang dibuat agar memudahkan konsumen menemukan barang 

belanjaan primer dan sekunder dalam satu tempat, Hypermart 

didesain dengan suasana hangat, menyenangkan dan bersahabat. 

Konsep yang dibawa Hypermart mendapat sambutan positif bagi 

pelanggan. Tingkat kunjungan terus meningkat. Hypermart terus 

dikembangkan. Dalam sembilan tahun terakhir telah berdiri 83 gerai. 

Tahun Hypermart ini bersiap-siap membuka outletnya yang ke-84. 

Kini Hypermart memiliki tantangan untuk mewujudkan visinya 

menjadi pemimpin pasar Hypermarket pada tahun 2014. 

Visi menjadi market leader di pasar Hypermarket sudah di 

depan mata. Visi itu mungkin hanya sebatas impian jika tidak 

dipersenjatai dengan lengkap, oleh karena itu dilakukan strategi 

untuk memenangkan persaingan. Satu hal yang menjadi 

trademarkHypermart dibanding para kompetitor di kelasnya yaitu 

beberapa item barang, Hypermart memberikan ikon cek harga 

dengan ilustrasi kaca pembesar.Hal ini artinya Hypermart 

memberikan jaminan harga termurah dibanding barang yang dijual di 

tempat sejenis lainnya, jika ada yang lebih murah, Hypermart akan 

mengganti selisihnya 2 kali lipat. Kenyamanan berbelanja di 

Hypermart juga ditambah dengan adanya layanan jasa antar untuk 
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produk-produk elektronik (radius tertentu) untuk para konsumennya. 

Dukungan lain yang juga berperan penting dalam menopang 

keberhasilan Hypermart adalah kegiatan promosinya yang kreatif 

dan bermanfaat bagi konsumen. Kesuksesan Hypermart tentu tak 

lepas dari dukungan tiga pusat distribusinya yang berperan penting 

dalam penyaluran barang-barang ke Hypermart. Tiga pusat distribusi 

itu adalah gudang Surabaya, gudang Balaraja dan gudang Cibitung. 

Jaringan penjualan yang ditambahkan dan tersebar di seluruh pelosok 

Indonesia, Hypermart sebagai salah satu Hypermarket di Indonesia 

kian tak terbendung. 

 
Gambar 2. Logo Hypermart 

 

4.2 Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah pembeli daging sapi 

disupermarket Hypermart yang bersedia diwawancarai. 

Pengumpulan data dari 100 responden berdasarkan karakteristik jenis 

kelamin, status pernikahan, usia, pekerjaan, pendidkan terakhir atau 

yang sedang ditempuh, pendapatan keluarga per bulan, jumlah 

anggota keluarga dan frekuensi pembelian daging sapi di Hypermart 

selama sebulan terakhir. 

Sebagian besar responden adalah perempuan sebanyak 88 

orang (88%) danselebihnya 12 orang (12%) laki-laki. Umumnya 

perempuan yang berbelanja kebutuhan sehari-hari ke pasar sehingga 

ada waktu khusus yang disediakan untuk berbelanjake 

Hypermart,selain itu dikarenakan perempuan lebih berperan dalam 

urusan belanja rumah tangga daripada kaum lelaki. Secara lebih jelas 

ini dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Responden berdasarkan Jenis Kelamin

 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya di atas umumnya 

responden adalah perempuan dewasa yang sudah menikah

di bawah ini dapat dilihat jumlah dan persentase status pernikahan 

responden. 

Gambar 4. Responden berdasarkan Status Pernikahan

 

Gambar 4menunjukkan sebanyak 82 orang adalah

yang sudah menikah dan sisanya 18 orang (18%) b

Perempuan dewasa yang sudah menikah atau biasa disebut 

sebagaiibu rumah tangga memiliki tanggung jawab terbesar 

dalammenyiapkan/menyajikan makanan bergizi sehari

keluarga. Pola pikir akan lebih berkembang apabila telah dianugerahi 

seorang anaksehingga kebutuhan mengkomsumsi daging  dirasakan 

lebih penting lagi untukmembantu meningkatkan kecerdasan otak 

anak sejak kecil bahkan sejak masih dalam kandungan.

tangga mempunyai waktu yang disediakan khusus untuk berbelanja

keperluan keluarga sehari-hari seperti daging. 

12%

88%
Laki-laki

Perempuan

18%

82%

belum 
menikah

menikah

 
Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

penjelasan sebelumnya di atas umumnya 

udah menikah. Gambar 4 

di bawah ini dapat dilihat jumlah dan persentase status pernikahan 

 
Responden berdasarkan Status Pernikahan 

sebanyak 82 orang adalah responden 

%) belum menikah. 

Perempuan dewasa yang sudah menikah atau biasa disebut 

sebagaiibu rumah tangga memiliki tanggung jawab terbesar 

dalammenyiapkan/menyajikan makanan bergizi sehari-hari untuk 

keluarga. Pola pikir akan lebih berkembang apabila telah dianugerahi 

seorang anaksehingga kebutuhan mengkomsumsi daging  dirasakan 

lebih penting lagi untukmembantu meningkatkan kecerdasan otak 

dalam kandungan. Ibu rumah 

tangga mempunyai waktu yang disediakan khusus untuk berbelanja 

Perempuan
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Usia responden yang membeli daging di Hypermart 

cukupberagam mulai dari usia muda hingga orang tua. Hal ini dapat 

dilihat pada gambar 5. 

 

Gambar 5. Responden berdasarkan Usia 

 

Sebaran usia responden dalam penelitian ini dikelompokkan 

menjadi 5 bagian berdasarkan skala usia yaitu usia 19-24 tahun; 25

35 tahun; 35-44 tahun; 45-55 tahun dan di atas 55 tahun.  Hasil yang 

diperoleh bahwa dominan usia responden yangberusia 35

sebanyak 36 orang (36%) kemudian umur 44 – 55 tahun ssebanyak 

32 orang (32%). Hal ini menunjukan pada level usia tersebut di atas 

responden telah menikah/berumah tangga sehinga mereka 

bertanggung jawab penuh untuk menyajikan  makanan bergizi 

sebagai barang konsumsi sehari-hari. Tingkat usia ini responden 

sudah matang dalam mengambil keputusan akan daging yang terbaik 

untuk dikonsumsi keluarga. Selanjutnya respondendagingberusia 

diatas 55 tahun sebanyak 8 orang(8%), kemudian 18 orang  (18%) 

antara usia 25-35 tahun dan terakhir usia 19-24 tahun sebanyak 6 

orang (6%). Rendahnya jumlah responden pada usia 19-

dikarenakan sebagian besar merupakan mahasiswa sehingga 

cenderung lebih menyukai membeli daging olahan dibandingkan 

daging  karena terbatas waktu dan cara mengolah mereka leb

disibukkan waktu untuk belajar dari pada belanja dan memasak.

Responden yang melakukan pembelian daging  di Hypermart

memiliki pekerjaan yang berbeda bahkan ada yang belum bekerja, 

6%

18%

36%

32%

8% 19 - 24 tahun

25 - 34 tahun

35 - 44 tahun

45 - 54 tahun

Usia responden yang membeli daging di Hypermart 

cukupberagam mulai dari usia muda hingga orang tua. Hal ini dapat 

 

penelitian ini dikelompokkan 

24 tahun; 25-

55 tahun dan di atas 55 tahun.  Hasil yang 

bahwa dominan usia responden yangberusia 35-44 tahun 

55 tahun ssebanyak 

Hal ini menunjukan pada level usia tersebut di atas 

menikah/berumah tangga sehinga mereka 

menyajikan  makanan bergizi 

at usia ini responden 

yang terbaik 

untuk dikonsumsi keluarga. Selanjutnya respondendagingberusia 

%), kemudian 18 orang  (18%) 

tahun sebanyak 6 

-24 tahun, 

dikarenakan sebagian besar merupakan mahasiswa sehingga 

dibandingkan 

daging  karena terbatas waktu dan cara mengolah mereka lebih 

disibukkan waktu untuk belajar dari pada belanja dan memasak. 

Responden yang melakukan pembelian daging  di Hypermart 

memiliki pekerjaan yang berbeda bahkan ada yang belum bekerja, 
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sebaran responden berdasarkan jenis pekerjaan dibagi menjadi tujuh 

bagian meliputi mahasiswa, pegawai negeri (PNS), 

wiraswasta,pensiunan dan ibu rumah tangga seperti tersaji pada 

gambar 6. 

Gambar 6. Responden berdasarkan Pekerjaan

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh sebanyak 44 orang 

(44%) reponden bekerja sebagai ibu rumah tangga. Hal ini dapat 

dijelaskan bahwa ibu rumah tangga memiliki waktu

lebih banyak untuk berbelanja ke supermarket berbelanja kebutuhan

sehari-hari seperti daging dibandingkan dengan yang bekerja sebagai 

pegawai maupun yang berwiraswasta. Total 100 responden ternyata 

ada dua responden pelajar/mahasiswa yang membeli daging  yaitu 

mereka yang mewakili orang tuanya berbelanja daging dan empat 

orang mahasiswa berbelanja daging untuk konsumsi sendiri.

Ibu rumah tangga berada pada peringkat pertama

pada umumnya penyelenggaraan makanan dalam rumah tangga

sehari-hari dikoordinir oleh ibu. Ibu rumah tangga bertanggung 

jawab dalam menentukan pemenuhan gizi keluarga sehingga seorang 

ibu diharapkan memiliki pengetahuan gizi yang tinggi a

makanan yang biasa dikonsumsi sehari-hari, seperti

dijelaskan sebelumnya. Responden yang diteliti secara umum 

yaituresponden perempuan yang sudah dewasa/menikah dan 

memiliki pendidikan tinggi maka ibu rumah tangga ini akan lebih 

meluangkan waktu untuk mengurus rumah tangganya serta 
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Mahasiswa
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Wiraswasta

PNS
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dijelaskan bahwa ibu rumah tangga memiliki waktu luang relatif 

lebih banyak untuk berbelanja ke supermarket berbelanja kebutuhan 

hari seperti daging dibandingkan dengan yang bekerja sebagai 
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hari dikoordinir oleh ibu. Ibu rumah tangga bertanggung 

pemenuhan gizi keluarga sehingga seorang 

gizi yang tinggi akan produk 

hari, seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Responden yang diteliti secara umum 

yaituresponden perempuan yang sudah dewasa/menikah dan 

memiliki pendidikan tinggi maka ibu rumah tangga ini akan lebih 

rumah tangganya serta 

Mahasiswa

Wiraswasta
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memberikan sajian makanan keluarga dengan mengkonsumsi daging  

yang bergizi tinggi.  

Peneliti membagi pendidikan terakhir responden dimulai dari 

tingkat SMP, SMA dan sarjana untuk mengetahui karakterisik 

responden. Berdasarkan hasilpenelitian dari 100 responden diperoleh 

sebanyak 76 orang (76%) berpendidikan sarjana, 23 orang(23%) 

pendidikan SMA dan 1 orang(1%) pendidikan terakhir adalah SMP. 

Data sebaran responden berdasarkan pendidikan disajikan pada 

gambar 7.  

 
Gambar 7. Responden berdasarkan Pendidikan 

 

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pendidikan 

adalah sarjana,hal ini menunjukkan bahwa pendidikan sangat penting 

mempengaruhi keputusan pembelian. Tingkat pendidikan responden 

yang tinggi menandakan tingkat pengetahuan akan kandungan gizi 

yang terkandung didalamnya. Daging sapi tidak hanya mengandung 

protein dan lemak saja, tetapi juga mengandung vitamin dan mineral 

dalam kadar yang cukup tinggi, seperti vitamin B1, vitamin B2, zat 

besi dan kalsium yang penting bagi tubuh, disamping itu

tingkat pendidikan yang tinggi umumnya akan berkorelasi positif 

dengan pekerjaan dan tingkat pendapatan yang tinggi pula sehingga 

responden tersebutakan melakukan pembelian daging  di Hypermart 

dengan harapansemua kebutuhan yang diharapkan responden dapat 

terpenuhi dengan baik. 

Karakteristik lain yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

tingkatpendapatan. Gambar 8 tingkat pendapatan responden 

dalammembeli/mengkonsumsi daging  di Hypermart bervariasi. 
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pendidikan SMA dan 1 orang(1%) pendidikan terakhir adalah SMP. 

berdasarkan pendidikan disajikan pada 

 
 

 terbanyak 

adalah sarjana,hal ini menunjukkan bahwa pendidikan sangat penting 

ingkat pendidikan responden 

ndakan tingkat pengetahuan akan kandungan gizi 

yang terkandung didalamnya. Daging sapi tidak hanya mengandung 

protein dan lemak saja, tetapi juga mengandung vitamin dan mineral 

dalam kadar yang cukup tinggi, seperti vitamin B1, vitamin B2, zat 

samping itu dengan 

tingkat pendidikan yang tinggi umumnya akan berkorelasi positif 

pekerjaan dan tingkat pendapatan yang tinggi pula sehingga 

responden tersebutakan melakukan pembelian daging  di Hypermart 

pansemua kebutuhan yang diharapkan responden dapat 

Karakteristik lain yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

8 tingkat pendapatan responden 

dalammembeli/mengkonsumsi daging  di Hypermart bervariasi. 
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Pendapatan menjadi salah satu indikator daya beli dan 

mempengaruhi gaya berbelanja responden. Sebaran tingkat 

pendapatan yang diperoleh adalah rata-ratapendapatan keluarga per 

bulan maupun pendapatan perorangan bagi yang belummenikah. 

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa respondendagingdi 

supermarket Hypermart didominasi oleh kalangan menengah ke atas.

Pendapatan per bulan responden dimulai pada kisaran Rp 1.000.000

Rp 2.000.000sebanyak 8 orang, pendapatan 24 responden Rp 

2.000.001-Rp 3.000.000, kisaranRp 3.000.001

sebanyak 27 orang, dan yang terbanyak 41 respondendi atas Rp 

4.000.001. Responden yang memiliki pendapatan rata

diatas Rp 4.000.001 umumnya bekerja sebagai ibu rumah tangga. 

Hal inimenunjukkan bahwa mereka mengandalkan g

untuk berbelanjakebutuhan keluarga. 

Gambar 8. Responden berdasarkan Pendapatan

 

Dominasi responden dengan tingkat pendapatan tertinggi

menandakan kesesuaian dengan tingkat pendidikan yang tinggi pula 

yaitu umumnya sarjana. Hal lain tingkat pendapatan merupakan 

salah satu faktor yang menentukan life style masyarakat sehingga 

mereka cenderung lebih senang berbelanja di Hypermart dari pada 

pasar tradisional. Barang yang ditawarkan oleh hypermart 

terjamin dan dapat memenuhi apa yang responden inginkan dengan 

banyaknya pilihan. 
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Gambar 9. Responden berdasarkan Jumlah Pembelian Daging

 

Gambar9 menunjukkan jumlah pembelian daging sapi setiap 

kali pembelian di Hpemart. Sebagian besar responden membeli 

dagingsapi dengan jumlah 1-2kg/pembelian sebanyak 

(48%), kemudian dengan jumlah lebih kurang dari1 kg/pembelian 

sebanyak 29 orang (29%) dan pembelian sebanyak lebih lebih 

2kg/pembelian sebanyak 23 orang (23%). Jumlah anggota keluarga 

responden yang mengkonsumsi daging sapi  (gambar 10) dibagi atas 

dua kategori yaitu jumlah anggota keluarga 2-4 orang (47 orang atau 

47%) dan jumlah anggota keluarga 5-7 orang (53 orang atau

Pembelian yang dilakukan akan disesuaikan dengan tingkat

pendapatan responden perbulan dan pendapatan yang diperoleh tidak 

hanya dialokasikan untuk mengkonsumsi daging sapi tetapi 

digunakan untuk kebutuhan lainnya. 

 

 
Gambar 10. Responden berdasarkan Jumlah Keluarga

 

Frekuensi pembelian berbeda dengan frekuensi konsumsi

berarti setiap pembelian daging tidak langsung dikonsumsi namun 

disimpan di kulkasdan dimasak pada saat diinginkan. Hal ini menjadi 
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sebanyak 48 orang 
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) dan pembelian sebanyak lebih lebih 
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Pembelian yang dilakukan akan disesuaikan dengan tingkat 

diperoleh tidak 

dialokasikan untuk mengkonsumsi daging sapi tetapi 

. Responden berdasarkan Jumlah Keluarga 

Frekuensi pembelian berbeda dengan frekuensi konsumsi yang 

setiap pembelian daging tidak langsung dikonsumsi namun 

ni menjadi 
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peluang bagi Hypermart untuk menyediakan daging berkualitas 

terbaik mengingat sifat daging yang mudahrusak (

Pembelian daging  secara berulang di Hypermart

adanya kepuasan yang diperoleh oleh responden tersebut.

yang rasional akan memilih berbelanja di tempat yang 

memberikankepuasan lebih tinggi. Sebaran responden berikut 

dikelompokkan berdasarkanfrekuensi pembelian daging  di 

Hypermart per bulan. Frekuensi terbanyak dilakukan 1

bulan oleh 61 responden dan kemudian 39 responden sebanyak

kali. Gambaran ferekuensi pembelian daging sapi di Hypermart 

disajikan pada gambar 11. 

Gambar 11. Responden berdasarkan Frekuensi Pembelian

 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh (

responden yang membeli daging sapi  adalah jenis daging berupa 

daging has sebanyak 43 orang (43%), paha sebanyak 25 orang 

(25%), iga sebanyak 24 orang (24%) dan jenis daging sapi lainnya 

seperti sengkel dan jerohan sebanyak delapan orang (8%). 

daging yang sering dibeli oleh responden adalah daging has.Hal ini 

dikarenakan daging has memiliki lemak yang sedikit

daging hasjuga dipilih karena daging ini cocok untuk diolah menjadi 

berbagai masakan berbahan dasar daging, terutama masakan daging 

rendang dan rawon. 

 

61%
39%

1 - 2 
kali/bulan

3 - 4 
kali/bulan

menyediakan daging berkualitas 

terbaik mengingat sifat daging yang mudahrusak (perishable). 

aging  secara berulang di Hypermart menunjukkan 

adanya kepuasan yang diperoleh oleh responden tersebut. Responden 

yang rasional akan memilih berbelanja di tempat yang 

memberikankepuasan lebih tinggi. Sebaran responden berikut 

ensi pembelian daging  di 

dilakukan 1-2 kali per 

bulan oleh 61 responden dan kemudian 39 responden sebanyak 3-4 

kali. Gambaran ferekuensi pembelian daging sapi di Hypermart 

 
Responden berdasarkan Frekuensi Pembelian 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh (gambar 12), 

responden yang membeli daging sapi  adalah jenis daging berupa 

%), paha sebanyak 25 orang 

dan jenis daging sapi lainnya 

seperti sengkel dan jerohan sebanyak delapan orang (8%). Jenis 

daging yang sering dibeli oleh responden adalah daging has.Hal ini 

dikarenakan daging has memiliki lemak yang sedikit,selain itu 

ing ini cocok untuk diolah menjadi 

berbahan dasar daging, terutama masakan daging 

kali/bulan

kali/bulan
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Gambar 12. Responden berdasarkan Jenis daging yang dibeli

 

4.3 Distribusi Frekuensi Responden 

Survey ini menggunakan skala Likert dengan skor tertinggi di 

tiap pertanyaannya adalah 5 dan skor terendah adalah 1. 

responden sebanyak 100 orang, maka : 

Skor tertinggi : 100 x 5 = 500 

Skor terendah : 100 x 1 = 100 

Sehingga range untuk hasil survey = 
�������

�
  = 80 

Range skor : 

a. 100 – 180 = Sangat rendah 

b. 181 – 260 = Rendah 

c. 261 – 340 = Cukup 

d. 341 – 420 = Tinggi 

e. 421 – 500  = Sangat tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43%
24%

25%

8% Has

Iga

Paha

Lainnya
 

. Responden berdasarkan Jenis daging yang dibeli 

Survey ini menggunakan skala Likert dengan skor tertinggi di 

tiap pertanyaannya adalah 5 dan skor terendah adalah 1. Jumlah 
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4.3.1Variabel Produk (X1) 

 

Tanggapan konsumen terhadap variabel produk

pertanyaan apakah anda membeli produk daging baru

pertanyaan apakah daging yang empuk selalu menjadi pilihan 

apakah bagian daging selalu anda perhatikan sebelum melakukan 

pembelian; apakah anda selalu membeli daging beraroma segar

Hasil tabel 2 di atas dapat disimpulkan bahwa tanggapan 

responden terhadap variabel produk yang mempengaruhi keputusan 

pembelian daging sapi di Hypermart Malang Town Square berada 

dirange ke empat yaitu tinggi. Hal ini dibuktikan dengan jawaban

pertanyaan : 

a. Pertanyaan pertama (X11) yaitu apakah anda 

daging beraroma segar, mayoritas menjawab 35 % atau setuju.

b. Pertanyaan kedua (X12) yaitu apakah daging yang empuk 

selalu menjadi pilihan anda, mayoritas menjawab 5

setuju. 

 

roduk diwakili oleh 

membeli produk daging baru diikuti dengan 

aging yang empuk selalu menjadi pilihan anda; 

perhatikan sebelum melakukan 

roma segar. 

abel 2 di atas dapat disimpulkan bahwa tanggapan 

mempengaruhi keputusan 

Hypermart Malang Town Square berada 

dirange ke empat yaitu tinggi. Hal ini dibuktikan dengan jawaban 

 selalu membeli 

, mayoritas menjawab 35 % atau setuju. 

aging yang empuk 

, mayoritas menjawab 57 % atau 
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c. Pertanyaan ketiga (X13) yaitu apakah anda membeli produk 

daging baru, mayoritas menjawab 51 % atau setuju. 

d. Pertanyaan keempat (X14) yaitu apakah bagian daging selalu 

anda perhatikan sebelum melakukan pembelian, mayoritas 

menjawab 51 % atau setuju. 

 

4.3.2VariabelHarga (X2) 

 

Tanggapan konsumen terhadap variabel harga diwakili oleh 

pertanyaan harga daging tertentu menunjukkan kualitasnya (jika 

membeli produk 

 

agian daging selalu 

, mayoritas 

 

diwakili oleh 

arga daging tertentu menunjukkan kualitasnya (jika 
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mahal berarti enak dan sebaliknya), apakah menurut anda hal 

tersebut menjadi salah satu pertimbangan anda dalam membeli 

produk tersebut diikuti dengan pertanyaan apabila harga jual dari 

daging mengalami kenaikan, apakah anda mempertimbangkan untuk 

selalu membeli produk tersebut; apakah harga jenis daging dari 

ternak lain menjadi pembanding dalam pertimbangan anda untuk 

membeli daging sapi. 

Hasil Tabel 3 di atas dapat disimpulkan bahwa tanggapan 

responden terhadap variabel harga pada keputusan pembelian daging 

sapi di Hypermart Malang Town Square berada pada range ke empat 

yaitu tinggi. Hal ini dibuktikan dengan jawaban pertanyaan : 

a. Pertanyaan pertama(X21) yaitu apakah perbandingan harga 

produk memberikan perbandingan anda dalam membeli 

produk daging, mayoritas responden menjawab sesuai 

dengan persentase 44 % atau setuju. 

b. Pertanyaan kedua (X22) yaitu apabila harga jual dari daging 

mengalami kenaikan, apakah anda mempertimbangkan untuk 

selalu membeli produk tersebut, mayoritas responden 

menjawab sesuai dengan presentase 57 % atau setuju. 

c. Pertanyaan ketiga (X23) yaitu apakah harga daging tertentu 

menunjukkan kualitasnya (jika mahal berarti enak dan 

sebaliknya), apakah menurut anda hal tersebut menjadi salah 

satu pertimbangan anda dalam membeli produk tersebut, 

mayoritas menjawab 46 % atau sangat setuju. 

d. Pertanyaan keempat (X24) yaitu apakah harga jenis daging 

dari ternak lain menjadi pembanding dalam pertimbangan 

anda untuk membeli daging sapi, mayoritas menjawab 46 % 

atau sangat tidak setuju. Hal ini dipengaruhi karena daging 

yang harganya lebih murah biasanya kualitasnya diragukan. 
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4.3.3Variabel Tempat (X3) 

 

 

Tanggapan konsumen terhadap variabel tempat diwakili oleh 

pertanyaan apakah ketersediaan produk daging disini selalu kontinyu 

diikuti dengan apakah kenyamanan dan kemudahan dalam 

memperoleh daging yang anda inginkan, menjadi pertimbangan 

dalam memilih daging tersebut; apakah jarak antara tempat tinggal 

anda dengan tempat penjualan menjadi pertimbangan dalam membeli 

daging tersebut; apakah anda selalu mudah mendapatkan produk 

daging yang anda inginkan  dalam  pembelian di sini. 

Hasil Tabel 4 di atas dapat disimpulkan bahwa tanggapan 

responden terhadap variabeltempat yang mempengaruhi keputusan 

pembelian di Hypermart Malang Town Square yaitu tinggi 

 

diwakili oleh 

pertanyaan apakah ketersediaan produk daging disini selalu kontinyu 

pakah kenyamanan dan kemudahan dalam 

memperoleh daging yang anda inginkan, menjadi pertimbangan 

pakah jarak antara tempat tinggal 

anda dengan tempat penjualan menjadi pertimbangan dalam membeli 

selalu mudah mendapatkan produk 

disimpulkan bahwa tanggapan 

yang mempengaruhi keputusan 

tinggi atau 
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masuk pada range ke tiga.Hal ini dibuktikan dengan jawaban 

pertanyaan  : 

a. Pertanyaan keempat (X31) yaitu apakah kenyamanan dan 

kemudahan dalam memperoleh daging yang anda inginkan, 

menjadi pertimbangan dalam memilih daging tersebut, 

menjadi pertimbangan dalam memilih daging tersebut, 

mayoritas menjawab 44 % atau setuju. 

b. Pertanyaan pertama (X32) yaitu apakah anda selalu mudah 

mendapatkan produk daging yang saya inginkan  dalam  

pembelian di sini, mayoritas menjawab 36 % atau ragu-ragu 

hal ini dikarenakan para pengunjung yang datang dari 

berbagai tempat. 

c. Pertanyaan ke dua (X33) yaitu apakah ketersedian produk 

daging di sini selalu kontinyu, mayoritas menjawab 39 % 

atau sangat setuju. 

d. Pertanyaan pertama (X34) yaitu apakah apakah jarak 

antara tempat tinggal anda dengan tempat penjualan 

menjadi pertimbangan dalam membeli daging tersebut. 

Mayoritas menjawab 42 % atau setuju. 
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4.3.4 Variabel Promosi(X4) 

 

 

Tanggapan konsumen terhadapvariabel promosi diwakili oleh 

pertanyaanapakah banyaknya informasi berbagai jenis daging yang 

anda peroleh membuat anda semakin jelas produk yang akan 

beli diikuti dengan pertanyaan apakah penyampaian promosi penjual 

sangat  mempengaruhi  anda dalam  membeli daging; apakah anda

membeli produk daging baru dari informasi tetangga/brosur

Hasil Tabel 5 di atas dapat disimpulkan bahwa tanggapan 

responden terhadap variabelpromosi yang mempengaruhi keputusan 

pembelian daging di Hypermart Malang Town Square yaitu 

atau masuk pada range ketiga. Hal ini dibuktikan dengan jawaban 

pertanyaanyaitu: 

a. Pertanyaan pertama (X41) yaitu apakah anda membeli produk 

daging baru dari informasi tetangga/brosur. Mayor

menjawab 16 % atau setuju. 

b. Pertanyaan kedua (X42) yaitu apakah banyaknya informasi 

berbagai jenis daging yang anda peroleh membuat 

 

diwakili oleh 

anyaknya informasi berbagai jenis daging yang 

semakin jelas produk yang akan anda 

enyampaian promosi penjual 

; apakah anda 

membeli produk daging baru dari informasi tetangga/brosur 

asil Tabel 5 di atas dapat disimpulkan bahwa tanggapan 

yang mempengaruhi keputusan 

yaitu tinggi 

tiga. Hal ini dibuktikan dengan jawaban 

membeli produk 

. Mayoritas 

anyaknya informasi 

peroleh membuat anda 
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semakin jelas produk yang akan dibeli. Mayoritas m

43 % atau setuju. 

c. Pertanyaan ketiga(X43) yaituapakah penyampaian 

penjual sangat  mempengaruhi  anda dalam  membeli daging

Mayoritas menjawab 44 % atau setuju. 

 

4.3.5Variabel Keputusan Pembelian(Y) 

 

Pengambilan keputusan pembelian konsume

pertanyaaan apakah anda akan mengulangi pembelian daging sapi 

diikuti dengan pertanyaan apakah anda selalu membeli produk 

daging di tempat yang sama; apakah anda akan memberikan 

informasi kepada orang lain tentang pembelian ini; apakah anda

dengan daging dan lokasi tempat anda membeli daging; apakah 

daging yang anda beli sesuai dengan keinginan anda.

Berdasarkan Tabel 6 di atas dapat disimpulkan tanggapan 

responden dalam membeli daging di Hypermart Malang Town 

. Mayoritas menjawab 

enyampaian promosi 

penjual sangat  mempengaruhi  anda dalam  membeli daging. 

 

Pengambilan keputusan pembelian konsumen diwakili oleh 

pertanyaaan apakah anda akan mengulangi pembelian daging sapi 

diikuti dengan pertanyaan apakah anda selalu membeli produk 

daging di tempat yang sama; apakah anda akan memberikan 

informasi kepada orang lain tentang pembelian ini; apakah anda puas 

dengan daging dan lokasi tempat anda membeli daging; apakah 

daging yang anda beli sesuai dengan keinginan anda. 

Berdasarkan Tabel 6 di atas dapat disimpulkan tanggapan 

responden dalam membeli daging di Hypermart Malang Town 
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Square terhadap variabel keputusan pembelian berada pada range 

keempat (setuju).Hal ini dibuktikan dari ketiga pertanyaan semua 

mayoritas reponden menjawab setuju dan satu pertanyaan mayoritas 

sangat setuju. Pertanyaan pertama yaitu apakah anda selalu membeli 

produk daging ditempat yang sama mayoritas menjawab 51 % 

(setuju). Pertanyaan kedua yaitu apakah Daging yang anda beli 

sesuai dengan keinginan anda, mayoritas menjawab 44 % (setuju). 

Pertanyaan ketiga yaitu apakah andapuas dengan daging dan lokasi 

tempat membeli daging, mayoritas menjawab 43 % (setuju). 

Pertanyaan keempat yaitu apakah anda akan memberikan informasi 

kepada orang lain tentang pembelian ini, mayoritas menjawab 48% 

(setuju). Pertanyaan kelima yaitu apakah Anda akan mengulangi 

membeli daging ditempat tersebut, mayoritas menjawab 48 % 

(sangat setuju).  

 

4.4Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Daging 

Proses pengambilan keputusan pembelian daging  oleh 

responden disupermarket Hypermart melewati beberapa tahapan 

yaitu tahapan pengenalankebutuhan, pencarian informasi, evaluasi 

alternatif, proses pembelian dan evaluasi 

pasca pembelian. 

 

4.4.1 Pengenalan Kebutuhan 

Proses keputusan pembelian dilakukan setelah responden 

mengetahui apa yang menjadi latar belakang pembeliannya tersebut. 

Pengenalan kebutuhan merupakan tahap awal dari proses keputusan 

pembelian. Responden perlu mengetahui dan mengenali kebutuhan 

apa yang mendasarinya sebelum melakukan pembelian suatu produk. 

Kesadaran akan kebutuhan tersebutmembuat responden mencari 

produk yang diinginkan dan dapat memenuhi kebutuhannya. Proses 

pengenalan kebutuhan ini dianalisis dengan beberapa pertanyaan 

yaitu alasan melakukan pembelian daging sapi. 
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Alasan pembelian daging  merupakan salah satu bagian dalam

pengenalan kebutuhan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah responden 

membeli daging sapi karena kandungan gizinya yaitu sebesar 46 

orang. Pengenalan kebutuhan dalam konsumsi daging

pada kebutuhan akan gizi. Kebutuhan akan gizi dan kepuasan sebaga

itujuan akhir responden mengkonsumsi daging  akan terpenuhi jika 

responden memiliki pengetahuan gizi yang tinggi dan mampu 

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Alasan responden dalam

melakukan pembelian daging  di Hypermart tersaji pada 

Gambar 13. Alasan Responden Membeli Daging sapi di Hypermart

 

4.4.2 Pencarian Informasi 

Tahapan pencarian informasi dilakukan melalui empat media 

yang palingmempengaruhi yaitu keluarga, media iklan

papan reklame), pengaruh teman, tetangga dan lainnya yang 

disajikan pada gambar 14. 

Gambar 14. Sumber Informasi Responden Membeli Daging sapi di 

Hypermart 

46%

24%
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12% Kandungan Gizi
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Lainnya

37%

26%

21%

11% 5%

Alasan pembelian daging  merupakan salah satu bagian dalam 

dibuktikan dengan jumlah responden 

membeli daging sapi karena kandungan gizinya yaitu sebesar 46 

orang. Pengenalan kebutuhan dalam konsumsi daging didasarkan 

pada kebutuhan akan gizi. Kebutuhan akan gizi dan kepuasan sebaga 

umsi daging  akan terpenuhi jika 

memiliki pengetahuan gizi yang tinggi dan mampu 

hari. Alasan responden dalam 

melakukan pembelian daging  di Hypermart tersaji pada gambar13. 

 

Daging sapi di Hypermart 

melalui empat media 

yang palingmempengaruhi yaitu keluarga, media iklan (brosur, 

tetangga dan lainnya yang 
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Berdasarkan hasil penelitian perolehan informasi yang 

didapatkan responden umumnya dari sumber iklan yaitu sebanyak 

37% diikuti anggota keluarga sebesar 26%. Hal ini menandakan 

brosur dan anggota keluarga mendapat perhatian dan mempunyai 

pengaruh pada perilaku responden dalam melakukan pembelian 

daging  di Hypermart. Brosur tentang daging di Hypermart didapat 

dari Hypermartsendiri yang dibagikan kepada setiap pengunjung di 

Hypermart, namun brosur initidak hanya menyajikan daging saja 

melainkan produk - produk lain yang tersedia di Hypermart, begitu 

pula sumber informasi yang di peroleh dari anggota keluarga 

memberikan pengaruh pada perilaku pembelian daging  di 

Hypermart dikarenakan keluarga adalah lingkungan terdekat kita. 

Tetanggamemiliki persentase sebanyak 21%, teman sebesar 11% dan 

lainnya 51% yaitu informasi yang diperoleh sendiri dengan 

kebiasaan mengkonsumsi daging sejakkecil. Informasi mengenai 

daging sendiri responden tidak melakukan pencarian informasi 

karena responden merasa sudah mengetahui bahwa dagingmemiliki 

gizi yang tinggi dan responden juga mengkonsumsi daging  

denganalasan sudah terbiasa sejak kecil. Hal ini sejalan dengan Engel 

dan Miniard(1994) bahwa pengetahuan dapat memiliki efek 

penghambat sekaligus memudahkan pada perilaku pencarian. 

Pengetahuan dapat memungkinkan responden lebih mengandalkan 

pencarian internal selama pengambilan keputusan. 

 

4.4.3 Evaluasi Alternatif 

Evaluasi alternatif adalah tahap ketiga dalam proses keputusan 

pembelian. Pada tahap ini responden mengevaluasi pilihan yang 

sesuai dengan manfaat yangdiharapkan dan menyempitkan pilihan 

hingga mendapatkan alternatif yang dipilih. Kriteria alternatif yang 

di gunakan dalam penelitian ini meliputi atribut yaitu  warna, 

kesegaran, keempukan dan bau. Responden dalam mengkonsumsi 

daging  umumnya berdasarkan kebiasaan pola konsumsi 
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yangdiperoleh sejak kecil melalui keluarga dan pengetahuan yang 

dimiliki. Responden menyusun alternatif-alternatif yang terbaik

setelah memberi penilaian.Responden mempertimbangkan satu atau 

lebih aspek yaitu ekonomi, gizi,kesehatan, sosial atau kombinasi dari 

berbagai aspek tersebut.  

Gambar 15 menunjukkan evaluasi terhadap atribut daging apa 

yang paling dipertimbangkan oleh responden dalam membeli daging. 

Atribut dari suatu daging merupakan unsur yang paling penting 

dalam proses pembelian. Peneliti mencoba atribut apa saja yang 

paling responden pertimbangkan dalam membeli daging  di 

Hypermart.  

Gambar 15. Pertimbangan Daging yang dipilih Responden dalam 

Membeli Daging sapi di Hypermart 

 

Responden sebagian besar 35% lebih mempertimbangkan 

atribut warna dalam membeli dan mengkonsumsi daging. Hal ini 

dilakukan karena warna merupakan indikator paling mudah 

digunakan untuk menentukan baik buruknya daging.

warna daging sapi, Standar Nasional Indonesia (SNI)membagi syarat 

mutu karkas sapi berdasarkan karakteristik warna menjadi tiga,

mutu I dengan karakteristik warna merah khas daging, mutu II 

dengan karakteristik warna merah khas daging dan agak heterogen, 

serta mutu III dengan karakteristik warna merah khas daging dan 

heterogen. Atribut kedua yang mempengaruhi pembelian sebesar 

30% adalah atribut keempukan. Atribut ini menjadi pertimbangan 

utama dalam membeli daging, karena bagaimanapun kemudahan 
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Gambar 15 menunjukkan evaluasi terhadap atribut daging apa 

en dalam membeli daging. 

daging merupakan unsur yang paling penting 

eneliti mencoba atribut apa saja yang 

membeli daging  di 

 

dipilih Responden dalam 

lebih mempertimbangkan 

atribut warna dalam membeli dan mengkonsumsi daging. Hal ini 

dilakukan karena warna merupakan indikator paling mudah 
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mutu karkas sapi berdasarkan karakteristik warna menjadi tiga, yaitu 
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dalam mengolah daging menentukan seseorangdapat membeli. 

Sebanyak 23% akan membeli daging atribut yang paling utama 

menjadi pertimbangan adalah kesegaran. Kesegaran daging bagi 

sebagian responden sangat penting, karena dari kesegaran tersebut 

dapat menentukan kualitas dari daging tersebut, selain itu sebanyak 

12% responden lebih mempertimbangkan atribut bau.  

 

4.4.4 Evaluasi Pasca Pembelian 

Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa responden daging 

sapi menyatakan puas berbelanja di Hypermart Malang Town Square 

 

4.5Uji Validitas dan Reliabilitas 

Analisis perilaku respondendalam mempengaruhi keputusan 

pembelian daging  di Hypermart Malang dimulai dengan melakukan 

uji validitas danreliabilitas terhadap hasil kuisioner. Uji coba  

kuesioner dilakukan pada 100 responden dengan uji validitas. 

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%. Pada hasil uji 

validitas (Lampiran 2) terhadap 15 variabel bauran pemasarandan 

semua atribut yang memiliki nilai > 0.3 sehingga dianggap valid, 

sedangkan pada hasil uji validitas terhadap faktor-faktor keputusan 

pembelian (Lampiran 2) dapat dilihat dari 4 variabel keputusan 

pembelian semua memiliki nilai > 0.3 sehingga dianggap valid dan 

layak untuk dilakukan analsis lebih lanjut. Uji reliabilitas pada 

variabel bauran pemasaran yaitu harga, produk, promosi dan lokasi 

(Lampiran 2) menghasilkan nilai r hitung masing-masing sebesar 

0,745; 0,690; 0,651 dan 0,718,jika nilai koefisien alpha (r hitung) > 

0,6, maka item tersebut reliabel, sedangkan jika koefisien alpha (r 

hitung) < 0,6 maka item tersebut tidak reliabel. Uji reliabilitas 

terhadap keputusan pembelian (Lampiran 2) menghasilkan nilai r 
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hitung sebesar 0,795sehingga dikatakan reliabel. Berdasarkan

analisis terlihat bahwa tidak ada satupun variabel yang ti

ini berarti bahwa variabel-variabel tersebut dapat digunakan untuk 

analisis selanjutnya, karena sudah memenuhi syarat valid dan 

reliabel. Hasil uji validitas dan realibilitas parameter yang diamati 

disajikan pada tabel 7. 

 

 

4.6Analisis Faktor yang berpengaruh terhadap Perilaku 

Responden DalamKeputusan Pembelian Daging Sapi

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku responden dalam 

keputusanpembelian sapi dianalisis dengan menggunakan metode 

analisis faktor.Analisis faktor digunakan untuk mengelompokkan 

beberapa variabel yang memiliki kemiripan untuk dijadikan satu 

Berdasarkanhasil 

analisis terlihat bahwa tidak ada satupun variabel yang tidak reliabel 

variabel tersebut dapat digunakan untuk 

analisis selanjutnya, karena sudah memenuhi syarat valid dan 

reliabel. Hasil uji validitas dan realibilitas parameter yang diamati 

 

r yang berpengaruh terhadap Perilaku 

Responden DalamKeputusan Pembelian Daging Sapi 

faktor yang mempengaruhi perilaku responden dalam 

keputusanpembelian sapi dianalisis dengan menggunakan metode 

mengelompokkan 

memiliki kemiripan untuk dijadikan satu 
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faktor, sehingga beberapa atribut yang mempengaruhi suatu 

komponen variabel diringkas menjadi beberapa faktor utama 

yang jumlahnya lebih sedikit. Variabel yang  dianalisis dalam 

penelitian ini sebanyak 15 variabel, yaitu variabel tekstur; gizi; 

kualitas daing; produk daging ; harga pembanding; potongan harga; 

harga jual; harga daging lainnya; daging mudah didapat; 

ketersediaan daging sapi; kedekatan lokasi dengan tempat tinggal; 

kebersihan tempat penjualan; informasi dari iklan/tetangga; 

penyampaian pesan dan informasi jenis daging 

Uji kelayakan terhadap 15 variabel asal dengan menggunakan 

Keiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA) 

awalnya. Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan, diperoleh 

angka KMOsebesar 0,757 dan signifikansi sebesar 0,000 

menunjukkan bahwa kelima belas variabel tersebut dapat dianalisis 

lebih lanjut karena analisis faktor dikatakan layak untuk dilakukan 

bila nilai KMO berada antara 0,5 hingga 1,0 dan signifikansi yang 

lebih kecil dari nilai α (0,000<0,5). Berdasarkanuji kelayakan secara 

parsial, seluruh variabel dapat dianalisis untuk diekstraksi dalam 

analisis faktor jika memiliki nilai lebih atau sama dengan 0,5 

(Santoso, 2002). Hasil analisis dengan menggunakan Keiser-Meyer-

Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA). Hasilnya 

adalah bahwa 15 variabel yang diamati sudah memiliki nilai MSA 

lebih besar dari 0,5 (≥0,5). 

Variabel-variabel yang telah diuji selanjutnya diekstraksi 

sehinggaterbentuk satu atau lebih faktor. Berdasarkan hasil analisis 

lanjutan, diperolehnilai communalities dari variabel-variabel yang 

dianalisis. Lampiran 3 menunjukkan nilai communalities dari 15 

variabel.Variabel tekstur daging memiliki angka communalities 

sebesar 0,803.Hal ini berarti sekitar 80,3% keragaman variabel harga 

daging dapat dijelaskan oleh komponen-komponen faktor yang 

terbentuk. Variabel gizi daging memiliki angka communalities 

sebesar 0,806. Hal ini berarti bahwa sekitar 80,6% keragaman 
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variabel kedekatan lokasi penjualan dapatdijelaskan oleh komponen-

komponen faktor yang terbentuk. Lampiran 4 menyajikan nilai 

communalities dari 15 variabel berdasarkan urutan. Semakin besar 

nilai communalities suatu variabel, maka semakin erat hubungannya 

dengankomponen-komponen utama yang terbentuk. Pertimbangan 

responden terhadap variabel tekstur daging sangat dipengaruhi 

pertimbangan responden terhadap keempat belas variabel lainnya 

dalam memutuskan pembelian daging sapi . 

Berdasarkan hasil analisis, 15 variabel tersebut dikelompokkan 

menjadi empat komponen faktor. Hasil analisis tersebut disajikan 

pada tabel TotalVariance Explained (Lampiran 3). Berdasarkan 

ketentuan, bahwa suatu komponen faktor yang optimal harus 

memiliki angka eigenvalues di atas satu,maka pada tabel Total 

Variance Explained dapat dilihat bahwa empat komponen faktor 

yang optimal. Tabel tersebut menunjukkan bahwa dengan satu 

hingga empat komponen faktor, angka eigenvalues masih di atas 

satu. Namun, untuk lima komponen faktor, angka eigenvalues sudah 

di bawah satu yaitu 0,839. 

Tabel Component Matrix menunjukkan distribusi dari 15 

variabel pada keempat komponen faktor yang terbentuk setelah 

diketahui bahwa empat komponen faktor merupakan jumlah paling 

optimal. Komponen-komponen faktoryang terbentuk pada tahap ini 

biasanya masih berpengaruh erat satu sama lainsehingga dilakukan 

proses rotasi/Rotated Component Matrix (Lampiran 3) untuk 

memperjelas perbedaan antara komponen-komponen faktor yang 

terbentuk. 

Variabel yang memiliki factor loading lebih kecil dari 0,5 

dianggap memiliki kontribusi yang lemah terhadap faktor yang 

terbentuk sehingga harus direduksi dari faktor yang dibentuknya 

(Suliyanto, 2005). Berdasarkan data yangdisajikan pada Lampiran 3, 

terdapat dua belas variabel yang memenuhi persyaratan. Semua 

faktor di atas memiliki factor loading > 0,5 sehingga semua variabel 
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diikut sertakan dalam pembentukan faktor. Faktor yang terbentuk 

dalam hasil analisis ini disajikan pada Tabel 8. 

 

1) Indeks Harga dan lokasi penjualan daging 

Faktor komponen pertama yang mempengaruhi keputusan 

pembelian daging sapi di Hypermart Matos memiliki angka 

eigenvalues sebesar 5,063 karena angka tersebut merupakan 

eigenvalues  terbesar, maka faktor ini dapat menerangkan keragaman 

data sebesar 33,75%. Berdasarkan factor loading,diperoleh empat 

variabel asal yang termasuk ke dalam faktor indeks harga dan lokasi 

penjualan daging. Pemberian nama faktor tersebut berdasarkan 

dapat mewakili beberapa variabel pada faktor komponen tersebut.  

Faktor komponen ini terdiri dari empat variabel yaitu harga jual; 

harga sesuai produk; harga daging lainnya dan kenyamanan lokasi 

sertakan dalam pembentukan faktor. Faktor yang terbentuk 

 

Faktor komponen pertama yang mempengaruhi keputusan 

pembelian daging sapi di Hypermart Matos memiliki angka 

sebesar 5,063 karena angka tersebut merupakan 

menerangkan keragaman 

,diperoleh empat 

dan lokasi 

dasarkan yang 

faktor komponen tersebut.  

Faktor komponen ini terdiri dari empat variabel yaitu harga jual; 

kenyamanan lokasi 
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penjualan. Nilai loading faktor penyususn indeks ini dari masing-

masing variabel adalah sebagai berikut  0,804; 0,807; 0,798 dan 

0,701. Hal ini dikarenakan harga daging sapi, sesuai dengan  kualitas 

daging sehingga harga daging sapi yang relatif tinggi menunjukkan 

bahwa kualitasnya juga semakin baik. Kualitas daging sapi yang 

semakin baik, maka responden akan semakin banyak membeli 

daging sapi tersebut. 

 

2) Indeks Kemudahahan dan informasi mendapatkan daging 

Faktor kemudahan mendapatkan daging dapat menjelaskan 

keragaman kelima belas variabel sebesar 11,47% dengan eigenvalues 

sebesar 1,720. Indeks parameter ini disusun oleh beberapa faktor 

diantaranya kemudahan mendapatkan produk, ketersediaan produk, 

kedekatan lokasi pembelian, banyaknya informasi dan penyampaian 

informasi dimana nilai loading faktor masing-masing variabel 

tersebut sebesar 0,565;0,806; 0,658; 0,749 dan 0,592. Indeks yang 

disusun oleh  komponen ini mencakup lima variabel yaitu 

kemudahan mendapatkan produk, ketersediaan produk, kedekatan 

lokasi pembelian, banyaknya informasidan penyampaian informasi. 

Berarti ada sekelompok responden sangat mempertimbangkan 

tempat dalam pembelian daging dimana di Hypermart daging yang 

ditawarkan mutunya terjamin dan dapat memenuhi apa yang 

responden inginkan dengan banyaknya pilihan.  

 

3) Indeks Kualitas, kuantitas dan harga daging 

Faktor komponen ketiga yang mempengaruhi keputusan 

pembelian daging sapi di Hypermart Matos memiliki angka 

eigenvalues sebesar 1,621dan faktor ini dapat menerangkan 

keragaman data sebesar 10,81%. Berdasarkan factor loading, 

diperoleh empat variabel asal yang termasuk ke dalam faktor kualitas 

dan kuantitas daging. Variabel-variabel tersebut adalah daging aroma 

segar; tekstur daging, produk barudan perbandingan harga  dengan 
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nilai loading faktor masing-masing sebesar0,621; 0,711; 0,664 dan 

0,764.  Jadi responden yang mempertimbangkan faktor gizi dan 

kualitas daging. Hal ini memang didukung pengenalan kebutuhan 

dalam konsumsi dagingdidasarkan pada kebutuhan akan gizi. 

Kebutuhan akan gizi dan kepuasan sebagaitujuan akhir responden 

mengkonsumsi daging  akan terpenuhi jika responden memiliki 

pengetahuan gizi yang tinggi dan mampu menerapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Daging sapi tidak hanya mengandung protein 

dan lemak saja, tetapi juga mengandung vitamin dan mineral dalam 

kadar yang cukup tinggi, seperti vitamin B1, vitamin B2, zat besi dan 

kalsium yang penting bagi tubuh. 

 

4) Indeks bagian dan informasi tentang daging 

Keragaman data yang dapat dijelaskan pada faktor bagian dan 

informasi tentang daging adalah sebesar 9,37% dengan eigenvalues 

1,405. Variabel yang terdapat pada faktor komponen ini adalah 

bagian daging dengan nilai loading faktor sebesar 0,782 dan 

informasi tetangga/brosur nilai loading factornya sebesar 0,869.Pada 

indeks di kelompok ini responden mempertimbangkan informasi 

dalam melakukan pembelian daging sapi. Informasi sangat penting 

kaitanya bagi konsumen untuk melihat bagian-bagian daging yang 

akan mereka beli. 

 

4.7 Uji Asumsi Klasik 

4.7.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, variabel dependent, variabel independent atau 

keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi 

yang baik adalah yang berdistribusi normal atau mendekati 

normal.Normalitas dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada 

sumbu diagonal yang tampak pada grafik normal probability plot. 

Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 
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diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi 

normal, maka modal regresi memenuhi asumsi normalitas, dan jika 

tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengujian normalitas masing-

masing variabel independet pada penelitian ini disajikan pada 

gambar dibawah ini. 

 
 

Gambar 16. Grafik Normal P-Plot varibel jenis kelamin 

 

 
 

Gambar 17. Grafik Normal P-Plot varibel umur 
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Gambar 18. Grafik Normal P-Plot varibel pekerjaan 

 

 
Gambar 19. Grafik Normal P-Plot varibel pendidikan 
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Gambar 20. Grafik Normal P-Plot varibel pendapatan 

 
Gambar 21. Grafik Normal P-Plot varibel jumlah keluarga 
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Gambar 22. Grafik Normal P-Plot varibel indeks harga dan lokasi 

penjualan daging 

 
Gambar 23. Grafik Normal P-Plot varibel indeks kemudahan dan 

informasi mendapatkan daging 
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Gambar 24. Grafik Normal P-Plot varibel indeks kualitas kuantitas 

dan harga daging

 
Gambar 25. Grafik Normal P-Plot varibel indeks bagian dan 

informasi tentang daging 
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Berdasarkan hasil pengujian normalitas seperti yang terlihat 

pada gambar grafik Normal P-Plot di atas, diketahui bahwa titik-titik 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang 

digunakan memenuhi asumsi normalitas.  

 

4.7.2 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah kesalahan atau gangguan yang masuk ke 

dalam fungsi regresif populasi adalah random atau tidak berkorelasi. 

Model regresi disyaratkan tidak terjadi autokorelasi, ada atau 

tidaknya autokorelasi dapat dideteksi dengan pengujian nilai korelasi 

dari setiap variabel bebas yang diamati dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil analisis autokorelasi dapat diketahui besarnya nilai 

korelasi antara variabel bebas diperoleh nilai sebesar <0,5 yang 

disajikan pada tabel 9. Nilai korelasi sebesar <0,5 antar tiap variabel 

bebas menunjukkan data yang digunakan tidak terjadi autokorelasi 

(Suliyanto, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

4.8 Analisis Regresi BergandaFaktor-faktor Yang 

Mempengaruhi Keputusan Pembelian Daging Sapi di 

Hypermart Matos 

Pencarian model persamaan regresi berganda dari kasus yang 

diteliti adalah langkah awal yang harus ditempuh. 

pembelian sebagai variabel terikat/dependen yang disimbolkan

dengan Yterhadap variabel bebas/independen yang terdiri dari 

indeks kualitas,  kuantitas dan harga daging; indeks

 

faktor Yang 

Mempengaruhi Keputusan Pembelian Daging Sapi di 

berganda dari kasus yang 

ditempuh. Keputusan 

variabel terikat/dependen yang disimbolkan 

dengan Yterhadap variabel bebas/independen yang terdiri dari faktor 

indeks kemudahahan 
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dan informasi mendapatkan daging; indeks bagian dan 

tentang daging; indeks harga dan lokasi penjualan daging; jenis 

kelamin; umur; pekerjaan; pendidikan dan jumlah anggota keluarga

Analisis dilakukan dengan bantuan software SPSS seri 17.Hasil 

analsis disajikan pada tabel 10. 

 

 

4.8.1 Nilai Koefisien Determinasi (R2) 

Berdasarkan hasil pengolahan analisis menggunakan program 

SPSS versi 17dapat dilihat nilai R2 = 0,709, artinya hubungan positif 

antara variabel faktor indeks kualitas dan kuantitas daging; 

kemudahahan mendapatkan daging; indeks informasi tentang daging; 

indeks harga daging yang dijual; jenis kelamin; umur; pekerjaan; 

pendidikan dan jumlah anggota keluarga  dengan keputusan 

pembelian responden terhadap daging sapi di Hypermart Matos. 

bagian dan informasi 

daging; jenis 

kelamin; umur; pekerjaan; pendidikan dan jumlah anggota keluarga. 

SPSS seri 17.Hasil 

 

hasil pengolahan analisis menggunakan program 

= 0,709, artinya hubungan positif 

kualitas dan kuantitas daging; indeks 

informasi tentang daging; 

harga daging yang dijual; jenis kelamin; umur; pekerjaan; 

dengan keputusan 

pembelian responden terhadap daging sapi di Hypermart Matos. 
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Hasil analisis tersebut diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) = 

0,696. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 69,9% keputusan 

pembelian responden daging sapi di Hypermart Matos dapat 

dijelaskan oleh variabel faktor indeksharga dan lokasi penjualan 

daging; indeks kemudahan dan informasi mendapatkan daging; 

indeks kualitas kuantitas dan harga daging; indeks bagian dan 

informasi tentang daging; jenis kelamin; umur; pekerjaan; 

pendidikan dan jumlah anggota keluarga, sedangkan sisanya (30,1%) 

dijelaskan faktor-faktor lain yang tidak diteliti. 

 

4.8.2 Pengujian Hipotesis 

4.8.2.1 Pengujian Secara Simultan (Uji F) 

Pengujian statistik dengan metode uji F yang disajikan pada 

Tabel 10, di mana tingkat signifikan yang diperoleh lebih kecil yakni 

sebesar 0,000 dari standar signifikan yakni 5 % atau0,05 dan 

perbandingan antara F hitung dan F tabel, di mana F hitung sebesar 

3,612 lebih besar dari Ftabel yakni 1,94, maka dapat disimpulkan 

bahwa H1 diterima atau faktor indeks harga dan lokasi penjualan 

daging; indeks kemudahan dan informasi mendapatkan daging; 

indeks kualitas, kuantitas dan harga daging; indeks bagian dan 

informasi tentang daging; jenis kelamin; umur; pekerjaan; 

pendidikan dan jumlah anggota keluarga memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian responden daging sapi di 

Hypermart. 

Berdasarkan teori dan hasil statistik penelitian berdasarkan uji 

F dapat disimpulkan bahwa  faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian daging sapi di Hypermart yang terdiri dari faktor indeks 

harga dan lokasi penjualan daging; indeks kemudahan dan informasi 

mendapatkan daging; indeks kualitas, kuantitas dan harga daging; 

indeks bagian dan informasi tentang daging; jenis kelamin; umur; 

pekerjaan; pendidikan dan jumlah anggota keluarga secara bersama-

sama(simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
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keputusan pembelian maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis H1 dapat diterima dan H0 ditolak. 

 

4.8.2.2 Pengujian Secara Parsial (Uji t) 

Berdasarkan data tabel 10, variabel indeks harga dan lokasi 

penjualan daging; indeks kemudahan dan informasi mendapatkan 

daging; indeks kualitas, kuantitas dan harga daging; indeks bagian 

dan informasi tentang daging; pekerjaan; pendapatan; pendidikan 

dan jumlah anggota keluarga bepengaruh terhadap proses keputusan 

pembelian daging sapi di Hypermart Matos Malang. Berdasarkan 

tabel 10 di atas dapat diperoleh persamaan regresi berganda sebagai 

berikut : 

 

Y = 3,284 + 0,063X1 + 0,025X2 + 0,077X3 + 0,155X4 + 0,314X5 + 

0,482X6 + 0,397X7 + 0,021X8 

Dimana :  

Y  = Keputusan pembelian 

a  = Konstanta 

X1 = Pekerjaan 

X2 = Pendidikan 

X3 = Pendapatan 

X4 = Jumlah anggota keluarga 

X5 = Indeks harga dan lokasi penjualan daging 

X6 = Indeks kemudahan dan informasi mendapatkan daging 

X7 = Indeks kualitas kuantitas dan harga daging  

X8 = Indeks bagian dan informasi tentang daging 

 

Pekerjaan 

Pekerjan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

Hasil ini menerima hipotesa2 menyatakan bahwa pekerjaan 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian daging sapi di 

Hypermart Malang Town Square. 
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Hasil analisis regresi menyatakan koefisien pada faktor 

pekerjaan sebesar 0,530 yang artinya setiap peningkatanvariabel 

pekerjaan respondensebesar 1%, maka keputusan pembelian 

meningkat0,530 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Faktor 

pekerjaan berpengaruh pada pembelian daging sapi di Hypermart. 

Pekerjaan merupakan salah satu pedoman dasar dalam melakukan 

segmentasi pasar. Pekerjaan akan menetukan pendapatan seseorang 

sehingga mempengaruhi tingkat pembelian pada suatu produk. 

 

Pendidikan 

Pendidikan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

Hal ini menerima hipotesa3 menyatakan bahwa pendidikan 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian daging sapi di 

Hypermart Malang Town Square. 

Hasil analisis regresi pada Tabel 10, menyatakan koefisien 

pada faktor pendidikan sebesar 0,185 yang artinya setiap 

peningkatan variabel pendidikanrespondensebesar 1%, maka 

keputusan pembelian meningkat 0,185 dengan asumsi variabel 

lainnya konstan. Hal ini dikarenakan responden dengan tingkat 

pendidikan yang tinggi mengetahui manfaat dari daging sapi untuk 

pemenuhan gizi seimbang sehingga jumlah pembelian daging sapi 

juga akan semakin meningkat. 

 

Pendapatan 

Pendapatan berpengaruh posisitf terhadap keputusan 

pembelian. Hal ini menerima hipotesa1 menyatakan bahwa 

pendapatan berpengaruh terhadap keputusan pembelian daging sapi 

di Hypermart Malang Town Square. 

Hasil analisis regresi pada Tabel 10, menyatakan koefisien 

pada faktor pendapatan sebesar 0,781 yang artinya setiap 

peningkatan variabel pendapatan responden sebesar 1%, maka 

keputusan pembelian meningkat 0,781 dengan asumsi variabel 
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lainnya konstan. Faktor pendapatan berpengaruh pada pembelian 

daging sapi di Hypermart. Semakin besar pendapatan rumah tangga, 

maka akan meningkatkan jumlah pembelian daging sapi pada setiap 

tingkat harga yang berlaku.  

 

Jumlah Anggota Keluarga 

Jumlah anggota keluarga berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian. Hal ini menerima hipotesa4 menyatakan bahwa 

jumlah anggota keluarga berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian daging sapi di Hypermart Malang Square 

Hasil analisis regresi pada Tabel 10, menyatakan koefisien 

pada faktor jumlah anggota keluarga sebesar 1,221 yang artinya 

setiap peningkatan variabel jumlah anggota keluarga responden 

sebesar 1%, maka keputusan pembelian meningkat 1,221 dengan 

asumsi variabel lainnya konstan. Bertambahnya jumlah anggota 

keluarga maka akan berpengaruh nyata terhadap jumlah pembelian 

daging sapi. Hal ini disebabkan karena semakin banyak orang dalam 

suatu rumah tangga maka akan semakin banyak pula kebutuhan 

mereka akan kebutuhan pangan seperti daging sapi sehingga akan 

semakin meningkat pula jumlah pembelian mereka terhadap daging 

sapi tersebut. 

 

Indeks kualitas, kuantitas dan harga daging  

Tekstur daging berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian. Hasil ini menerima hipotesa5 menyatakan bahwa tekstur 

daging berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian daging 

sapi di Hypermart Malang Town Square setelah variabel ini 

bergabung dengan perbandingan harga; produk baru; dan daging 

aroma segar dalam indeks kualitas, kuantitas dan harga daging. 

Hasil analisis regresi pada Tabel 10, menyatakan koefisien 

pada faktor indeks kualitas, kuantitas  dan harga daging sebesar 

1,911 yang artinya setiap peningkatan variabel kualitas dan kuantitas 
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daging sapisebesar 1%, maka keputusan pembelian meningkat 1,911 

dengan asumsi variabel lainnya konstan. Peningkatan pembelian 

daging sapi di Hypermart dikarenakan responden yang 

mempertimbangkan faktor gizi dan kualitas daging. Hal ini didukung 

pengenalan kebutuhan dalam konsumsi daging didasarkan pada 

kebutuhan akan gizi. Kebutuhan akan gizi dan kepuasan 

sebagaitujuan akhir responden mengkonsumsi daging  akan 

terpenuhi jika responden memiliki pengetahuan gizi yang tinggi dan 

mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Daging sapi tidak 

hanya mengandung protein dan lemak saja, tetapi juga mengandung 

vitamin dan mineral dalam kadar yang cukup tinggi, seperti vitamin 

B1, vitamin B2, zat besi dan kalsium yang penting bagi tubuh. 

 

Indeks kemudahan dan informasi mendapatkan daging 

Ketersediaan produk berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian. Hasil ini menerima hipotesa7 menyatakan bahwa 

ketersediaan produk berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian daging sapi di hypermart Malang Town Square setelah 

variabel ini bergabung dengan banyaknya informasi; kedekatan 

lokasi pembelian; penyampaian informasi; dan kemudahan 

mendapatkan produk dalam indeks kemudahan dan informasi 

mendapatkan daging. 

Hasil analisis regresi pada Tabel 10, menyatakan koefisien 

pada faktor indeks kemudahan dan informasi mendapatkan daging 

sebesar 1,273 yang artinya setiap peningkatan variabel kemudahan 

mendapatkan daging sapisebesar 1%, maka keputusan pembelian 

meningkat 1,273 dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

Kemudahan dan informasi mendapatkan daging merupakan faktor 

yang mempengaruhi keputusan pembelian. Hal ini dikarenakan di 

Hypermart daging yang ditawarkan mutunya terjamin dan dapat 

memenuhi apa yang responden inginkan dengan banyaknya pilihan, 

selain itu didukung dengan analisis terhadap proses pengambilan 



82 
 

keputusan pembelian bahwa variabel kenyamanan dan kualitas 

daging menjadi salah satu pertimbangan utama responden 

berbelanjadi Hypermart. Posisi supermarket Hypermart cukup 

mudah dijangkau dan akses transportasi yang lancar juga ikut 

berperan sehingga responden memilih berbelanja ke Hypermart. 

 

Indeks bagian dan informasi tentang daging 

Informasi tetangga/brosur berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian. Hasil ini menerima hipotesa8 menyatakan 

bahwa informasi tetangga/brosur berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian daging sapi di hypermart malang town square 

setelah variabel ini bergabung dengan variabel bagian daging dalam 

indeks bagian dan informasi tentang daging 

Hasil analisis regresi pada Tabel 10, menyatakan koefisien 

pada faktor indeks bagian dan informasi tentang daging yang dijual 

sebesar 1,142 yang artinya setiap peningkatan variabel informasi 

tentang daging yang dijual sebesar 1%, maka keputusan pembelian 

meningkat 1,142 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Pemberian 

informasi mengenai produk yang dijual merupakan salah satu strategi 

promosi yang harus dilakukan oleh Hypermart dalam meningkatkan 

pembelian daging sapi. Promosi daging yang sudah dilakukan oleh 

pihak Hypermart secara langsung melalui pengeras suara, penataan 

tampilan daging dan posisi yang mudah ditemukan oleh responden 

dan pemberian diskon pada night sale jika daging  dinilai sudah tidak 

memungkinkan lagi dijual keesokan harinya.Tanpa promosi yang 

sangat gencar sebenarnya responden akan tetap berusaha membeli 

daging yang diinginkannya karena pentingnya dalam mengkonsumsi 

daging. Pemasar harus dapat membuat responden tertarik untuk 

membeli produknya. Promosi daging melalui katalog, konsisten 

dalam memberikan produk berkualitas sesuai motto dan pelayanan 

terbaik serta terus berusaha mengetahui daging yang diinginkan 
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responden akan memberikan kontribusi positif terhadap penjualan 

daging di Hypermart. 

 

Indeks Harga dan Lokasi Penjualan Daging 

Harga sesuai produk berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian. Hasil ini menerima hipotesa6 menyatakan bahwa harga 

sesuai produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

daging sapi di Hypermart  malang town Square setelah variabel ini 

bergabung dengan harga jual; harga jenis daging lainnya; dan 

kenyamanan lokasi penjualan dalam indeks harga dan lokasi 

penjualan daging 

Hasil analisis regresi pada Tabel 10, menyatakan koefisien 

pada faktor indeks harga dan lokasi penjualan daging sebesar 1,094 

yang artinya setiap peningkatan variabel harga daging yang dijual 

sebesar 1%, maka keputusan pembelian meningkat 1,094 dengan 

asumsi variabel lainnya konstan. Hal ini menunjukkan bahwa 

responden daging sapi di Hypermart lebih mengutamakan kualitas 

daging dibandingkan dengan harga, yang artinya harga daging yang 

ditentukan bisa saja relatif lebih tinggi namun harus tetap 

mempertimbangkan harga daging sapi di tempat lain agar responden 

lain juga tertarik untuk membeli daging sapi di Hypermart. 
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