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PROMOTION STRATEGY ANALYSIS 

ON CONSUMER SATISFACTION TOWARDS “MIAMI CHICKEN”  

AT SIGURA-GURA STREET MALANG CITY 

 

Widya Suryaningrum1), Bambang Ali Nugroho2) and 

Hari Dwi Utami2) 
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ABSTRACT 

 

Research was conducted at Miami Chicken, 

Bendungan Sigura-Gura Street No. 30 C, Malang City, 

East Java. Study aimed to describe the consumer 

characteristics at “Miami Chicken”, to determine the 

promotion strategy offered by “Miami Chicken” and to 

examine influencing its promotion strategy on consumer 

satisfaction. 100 consumers were selected using 

accidental sampling method. Data were collected from 1st 

January to 28th February 2015. Primary data were 

obtained by survey method applying a structure 

questionnaire. Secondary data were gathered “Miami 

Chicken” and related source. Data were analyzed using 

descriptive analysis, factor analysis and multiple 

regression analysis. The results showed that firstly, 

“Miami Chicken” consumers were characterized by 

female student aged less than 20 years old with university 

education and income less than IDR 500,000. Secondly, 

“Miami Chicken” offered promotion strategy based on 

priority including “service attribute”, “society service 

activity”, “competitive advantage”, “promotion media”, 
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“brochure and direct selling” and “poster and 

telecommunication”. Thirdly, promotion strategy 

“promotion media”, “brochure and direct selling” and 

“poster and telecommunication” have dominated in 

increasing consumer satisfaction, followed by “service 

attribute”, “society service activity”, and “competitive 

advantage”. 

 

Keywords: service attribute, society service activity, 

                   promotion media, brochure and direct 

                   selling, poster and telecommunication” 
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RINGKASAN 

 

Bisnis restoran sedang berkembang pesat di Kota 

Malang dan bisnis ini sangat menjanjikan. Menghadapi 

persaingan yang semakin ketat memaksa pelaku bisnis 

untuk bisa meramu strategi pemasaran yang efektif 

khususnya dari segi promosi. Strategi promosi yang baik 

dapat menimbulkan kepuasan konsumen sehingga 

menjadi indikator keberhasilan perusahaan dalam 

mencapai keuntungan yang optimal. Strategi promosi 

yang tercipta diharapkan agar konsumen mengetahui 

keberadaan perusahaan dan menyukai produk yang 

dihasilkan. 

Penelitian dilakukan di Miami Chicken yang 

bertempat di Jalan Bendungan Sigura-Gura No. 30 C, 

Kota Malang, Jawa Timur pada tanggal 1 Januari sampai 

28 Februari 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui karakteristik konsumen ayam goreng pada 
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Miami Chicken, mengetahui strategi promosi yang 

diterapkan di Miami Chicken dan mengetahui pengaruh 

strategi promosi yang dilakukan oleh Miami Chicken 

terhadap kepuasan konsumen ayam goreng. Metode 

penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan 

metode survei menggunakan kuesioner. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan accidental sampling, 

yaitu siapa yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 

dijadikan responden jika dipandang cocok dengan jumlah 

sampel sebanyak 100 responden. Analisis data yang 

digunakan adalah analisis deskriptif, analisis faktor dan 

analisis regresi berganda. 

Berdasarkan survei yang telah dilakukan di Miami 

Chicken diketahui bahwa responden berusia 11-20 tahun 

(46%), berjenis kelamin perempuan (63%), berstatus 

mahasiswa (67%) dengan tingkat pendidikan terakhir 

Sarjana (45%) dan memiliki pendapatan sebesar 

<Rp.500.000 (41%). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa 15 item memiliki nilai rhitung > rtabel (0,197) dan 

semua variabel memiliki nilai Koefisien Alpha Cronbach 

lebih besar dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa semua 

item dapat disimpulkan valid dan reliabel. Berdasarkan 

hasil dari analisis faktorial yang telah dilakukan 

diperoleh hasil bahwa seluruh indikator yang berjumlah 

15 indikator mampu membentuk 6 faktor baru. Keenam 

faktor tersebut adalah indeks “atribut pelayanan”, indeks 

“aktivitas layanan masyarakat”, indeks “daya saing”, 

indeks “media promosi”, indeks “brosur dan pertemuan 
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penjualan” dan indeks “poster dan telekomunikasi”. Data 

hasil analisis faktor kemudian dianalisis lebih lanjut 

menggunakan regresi berganda. Berdasarkan uji F yang 

telah dilakukan diketahui bahwa Fhitung (78,010) > Ftabel 

(1,90) artinya bahwa secara simultan indeks “atribut 

pelayanan”, “aktivitas layanan masyarakat”, “daya 

saing”, “media promosi”, “brosur dan pertemuan 

penjualan” dan “poster dan telekomunikasi” berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen. Sedangkan 

berdasarkan uji t diketahui bahwa thitung > ttabel (1,66) 

sehingga dapat disimpulkan bahwa indeks “atribut 

pelayanan” berpengaruh signifikan (p<0,001) terhadap 

kepuasan konsumen, indeks “aktivitas layanan 

masyarakat” berpengaruh signifikan (p<0,005) terhadap 

kepuasan konsumen, indeks “daya saing” berpengaruh 

signifikan (p<0,5) terhadap kepuasan konsumen, indeks 

“media promosi” berpengaruh sangat signifikan 

(p<0,000) terhadap kepuasan konsumen, indeks “brosur 

dan telekomunikasi” berpengaruh sangat signifikan 

(p<0,000) terhadap kepuasan konsumen dan indeks 

“poster dan telekomunikasi” berpengaruh sangat 

signifikan (p<0,000) terhadap kepuasan konsumen. 

Kesimpulan penelitian adalah Karakteristik 

konsumen di Miami Chicken Sigura-Gura Kota Malang 

adalah perempuan berusia <20 tahun yang berstatus 

mahasiswa dengan tingkat pendidikan terakhir Sarjana 

(S1) dan memiliki pendapatan sebesar <Rp.500.000. 

Strategi promosi yang dilakukan oleh Miami Chicken 
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Sigura-Gura Kota Malang berdasarkan prioritas adalah 

“atribut pelayanan”, “aktivitas layanan masyarakat”, 

“daya saing”, “media promosi”, “brosur dan pertemuan 

penjualan” dan “poster dan telekomunikasi”. Strategi 

promosi “atribut pelayanan”, “aktivitas layanan 

masyarakat” dan “daya saing” berperan paling dominan 

dalam meningkatkan kepuasan konsumen dan diikuti 

oleh strategi promosi “media promosi”, “brosur dan 

pertemuan penjualan” dan “poster dan telekomunikasi”. 

Saran penelitian adalah perlu dilakukan 

peningkatan pada struktur nota pembelian dengan 

penulisan produk yang dibeli, waktu transaksi dan 

pelayan yang melayani transaksi. Hubungan masyarakat 

lebih ditingkatkan lagi dengan melakukan kegiatan yang 

dapat menarik konsumen. Kegiatan pasar malam lebih 

dioptimalkan dengan pemberian hadiah maupun souvenir 

bagi pengunjung. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Peningkatan ekonomi masyarakat saat ini 

mempengaruhi akan kebutuhan gizinya untuk 

beraktivitas terutama protein. Kebutuhan akan protein 

banyak disuplai dari dunia perunggasan, baik yang 

berupa daging atau berupa telur. Namun selama ini 

kebutuhan daging banyak disuplai dari daging unggas 

terutama daging broiler. Broiler selama ini dikenal 

karena pertumbuhannya yang sangat cepat dan efisien 

untuk dipasarkan sehingga kebanyakan daging yang ada 

di pasaran adalah daging broiler. Konsumen menyukai 

daging ini karena harganya yang terjangkau dan 

mempunyai kandungan gizi yang cukup. 

Kebutuhan masyarakat akan daging broiler 

mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Berdasarkan data 

SUSENAS, BPS yang telah diolah Pusdatin – Kementan 

(2013), konsumsi daging ayam ras di Indonesia pada 

tahun 2002 sebanyak 2,555 kg/kapita/tahun dengan 

persentase sebanyak 20,41% hingga tahun 2013 

mengalami penurunan sebanyak 4,031 kg/kapita/tahun 

dengan persentase sebanyak 15,38% sehingga rata-rata 

per tahunnya  sebanyak 5,3%. Perkiraan konsumsi daging 

ayam ras tahun 2014 sebanyak 4,242 kg/kapita/tahun 

dengan pertumbuhan sebanyak 5,25%. 
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Upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan 

daging broiler, dibutuhkan kegiatan saluran pemasaran 

yang dapat menyalurkan broiler dari produsen dan 

konsumen dengan baik, cepat dan praktis serta memiliki 

harga yang relatif terjangkau. Kegiatan pemasaran 

merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan 

suatu perusahaan. Untuk itu, dibutuhkan adanya 

komunikasi antar produsen dan konsumennya. Salah satu 

upaya yang dapat digunakan untuk mengenalkan broiler 

oleh perusahaan adalah dengan menggunakan strategi 

promosi. 

Strategi promosi merupakan salah satu awal dalam 

rangka mengenalkan produk kepada konsumen dan ini 

menjadi sangat penting karena berhubungan dengan 

keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. 

Strategi promosi akan bisa berguna dengan optimal bila 

didukung dengan perencanaan yang terstruktur dengan 

baik. 

Miami Chicken Sigura-Gura Kota Malang adalah 

salah satu perusahaan yang bergerak di dunia produk 

olahan ayam pedaging dengan motonya “It’s Trully Fried 

Chicken” yang didirikan pada tahun 2012 dimana setiap 

tahunnya mengalami suatu masalah dengan terjadinya 

penurunan tingkat penjualan pada ayam goreng yang 

dijualnya. Fluktuasi volume penjualan dapat disebabkan 

karena strategi pemasaran yang dilakukan kurang tepat 

sehingga diperlukan strategi pemasaran khusunya 

promosi yang tepat agar dapat meningkatkan volume 
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penjualan ayam goreng. Suatu strategi pemasaran harus 

dibuat dengan memperhatikan semua faktor internal dan 

eksternal perusahaan sehingga dapat memberikan 

dampak positif terutama memberikan profit yang 

maksimal bagi perusahaan. 

Miami Chicken Sigura-Gura Kota Malang sebagai 

perusahaan yang sedang berkembang menghadapi 

persaingan yang cukup ketat dengan perusahaan 

waralaba ayam goreng lainnya sehingga menjadikan 

konsumen sulit dalam mengambil tindakan untuk 

mengkonsumsi ayam goreng dari perusahaan yang mana 

yang akan dipilihnya. Upaya Miami Chicken agar dapat 

bertahan dan berkembang harus dapat menciptakan 

strategi promosi dalam memasarkan produknya guna 

menarik perhatian dan minat dari konsumen, seperti 

halnya telekomunikasi dan metode dari mulut ke mulut 

merupakan salah satu usaha promosi yang telah 

dijalankan sebagai upaya dapat memperoleh kepuasan 

konsumen ayam goreng. 

Strategi promosi yang dilakukan oleh Miami 

Chicken tergolong efektif hanya dalam meningkatkan 

penjualan tetapi belum efektif dalam menjalin 

kekerabatan penjualan dengan pelanggan. Hal ini 

dikarenakan Miami Chicken terlalu fokus pada 

keuntungan yang akan diraih sedangkan dalam menjalin 

hubungan baik dengan pelanggan terabaikan. Perusahaan 

juga mengalami kesulitan saat harga daging broiler 

mengalami fluktuasi di pasaran. Hal ini menjadikan 
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Miami Chicken kurang fokus pada strategi promosi yang 

dilakukan. Keterbatasan tenaga kerja juga menjadikan 

strategi promosi yang dilakukan kurang efektif. 

Adanya strategi promosi diharapkan agar 

konsumen mengetahui keberadaan Miami Chicken 

sebagai salah satu perusahaan logistik sehingga 

konsumen tertarik untuk mengkonsumsi ayam goreng 

yang ditawarkan oleh Miami Chicken. Adanya strategi 

promosi yang dijalankan diharapkan konsumen berminat 

dengan produk Miami Chicken. Selain itu, strategi 

promosi yang dijalankan diharapkan menjadi sebuah 

strategi pemasaran yang efektif dalam menarik minat dan 

kepuasan konsumen. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis 

tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang strategi 

promosi Miami Chicken dalam mencari konsumen 

karena sebagai perusahaan waralaba ayam goreng yang 

sedang berkembang Miami Chicken sedang bersaing 

dalam menarik minat konsumen. Selain itu, penulis juga 

ingin mengetahui langkah-langkah apa saja yang 

dijalankan oleh Miami Chicken dalam menciptakan 

strategi promosi dan pengaruhnya terhadap kepuasan 

konsumen ayam goreng. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana karakteristik konsumen ayam goreng 

pada Miami Chicken Sigura-Gura Kota Malang? 

2. Bagaimana strategi promosi yang diterapkan di 

Miami Chicken Sigura-Gura Kota Malang? 

3. Bagaimana pengaruh strategi promosi yang 

dilakukan oleh Miami Chicken Sigura-Gura Kota 

Malang terhadap kepuasan konsumen ayam goreng? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui karakteristik konsumen ayam 

goreng pada Miami Chicken Sigura-Gura Kota 

Malang. 

2. Untuk mengetahui strategi promosi yang diterapkan 

di Miami Chicken Sigura-Gura Kota Malang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh strategi promosi yang 

dilakukan oleh Miami Chicken Sigura-Gura Kota 

Malang terhadap kepuasan konsumen ayam goreng. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh 

beberapa manfaat yang diharapkan berguna bagi berbagai 

pihak. 
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1. Manfaat bagi penulis 

a) Sebagai masukan pengetahuan bagi penulis 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan strategi 

promosi dan pemasaran yang baik dan efektif. 

b) Memperluas wawasan penulis dari penerapan ilmu 

yang diperoleh dalam perkuliahan. 

2. Manfaat bagi perusahaan 

a) Dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi 

Miami Chicken sebagai bahan evaluasi mengenai 

strategi promosi. 

b) Memberikan masukan bagi para tenaga 

pemasaran untuk mengembangkan strategi 

pemasarannya. 

3. Manfaat bagi akademisi 

a) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan di bidang pemasaran khususnya 

promosi. 

b) Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan referensi 

bagi fakultas peternakan dalam proses belajar 

mengajar. 

 

1.5. Kerangka Konsep Penelitian 

Kegiatan pemasaran terdiri dari 4 aspek yakni 

produk (product), tempat (place), harga (price) dan 

promosi (promotion). Aspek yang akan diteliti adalah 

promosi. Promosi merupakan salah satu hal penting 

dalam kegiatan pemasaran. Promosi terdiri dari 
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kumpulan kiat insentif yang berbeda-beda, kebanyakan 

berjangka pendek, dirancang untuk mendorong 

pembelian yang lebih cepat dan lebih banyak dari produk 

yang akan dibeli. 

Strategi promosi yang dilakukan oleh perusahaan 

terdiri dari 5 aspek yakni periklanan (advertisement), 

promosi penjualan (sales promotion), penjualan personal 

(personal selling), publisitas (public relation) dan 

pemasaran langsung (direct marketing). Kelima aspek 

strategi promosi tersebut dilakukan oleh perusahaan 

dengan menggunakan metode yang berbeda-beda. 

Metode tersebut diklasifikasikan berdasarkan bagaimana 

cara menjalankan strategi promosi. 

Kegunaan dari strategi promosi yang diterapkan 

oleh perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kepuasan 

konsumen. Kepuasan konsumen yang meningkat sangat 

mempengaruhi profit perusahaan. Dalam pencapaian 

kepuasan konsumen juga diperlukan penguasaan sumber 

daya internal yang berasal dari keahlian dan keterampilan 

tenaga kerja divisi marketing dalam mengelola dan 

menerapkan strategi promosi. 

Strategi promosi yang efektif dapat meningkatkan 

profit perusahaan sehingga perusahaan dapat 

berkembang. Keberhasilan perusahaan dalam 

menerapkan strategi promosi dapat menambah relasi 

dengan berbagai pihak yang diharapkan perusahaan 

sehingga perusahaan memperoleh hasil yang maksimal. 

Kerangka konsep penelitian disajikan dalam gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka konsep penelitian 

MIAMI CHICKEN 

PRODUK TEMPAT 

PEMASARAN 

LANGSUNG 

1. Telekomuni

-kasi 

2. Katalog 

3. Nota 

Pembelian 

PENJUALAN 

PERSONAL 

1. Pertemuan 

Penjualan 

2. Presentasi 

Penjualan 

3. Pasar 

Malam 

STRATEGI 

PEMASARAN 

PERIKLANAN 

1. Poster 

2. Brosur 

3. Media Sosial 

STRATEGI 

PROMOSI 

HARGA 

KEPUASAN KONSUMEN 

1. Harga 

2. Rasa 

3. Frekuensi Pembelian 

KARAKTERISTIK 

KONSUMEN 

1. Usia 

2. Jenis Kelamin 

3. Pendidikan 

4. Pekerjaan 

5. Pendapatan 

 

PROMOSI 

PROMOSI 

PENJUALAN 

1. Diskon 

2. Jaminan 

Produk 

3. Pameran 

PUBLISITAS 

1. Hubungan 

Masyarakat 

2. Kotak 

Saran 

3. Seminar 
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1.6. Hipotesis 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang dikemukakan, 

maka hipotesis penelitian ini adalah: 

Hipotesis 1  : Poster berpengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen ayam goreng di 

Miami Chicken Sigura-Gura Kota 

Malang. 

Hipotesis 2  : Brosur berpengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen ayam goreng di 

Miami Chicken Sigura-Gura Kota 

Malang. 

Hipotesis 3  : Media sosial berpengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen ayam goreng di 

Miami Chicken Sigura-Gura Kota 

Malang. 

Hipotesis 4  : Diskon berpengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen ayam goreng di 

Miami Chicken Sigura-Gura Kota 

Malang. 

Hipotesis 5  : Hubungan masyarakat berpengaruh 

positif terhadap kepuasan konsumen 

ayam goreng di Miami Chicken Sigura-

Gura Kota Malang. 

Hipotesis 6  : Katalog berpengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen ayam goreng di 

Miami Chicken Sigura-Gura Kota 

Malang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian Wijayanti (2008) menunjukkan 

bahwa variabel promosi penjualan dan periklanan sangat 

signifikan berpengaruh nyata terhadap kepuasan 

konsumen telur ayam pada Hipermart Malang Town 

Square. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh promosi penjualan dan periklanan terhadap 

kepuasan konsumen telur ayam pada Hipermart Malang 

Town Square. Teknik pengumpulan data menggunakan 

kuesioner melalui teknik Accidental Sampling terhadap 100 

orang responden yang pernah mengunjungi Hipermart 

Malang Town Square. Penelitian ini berbasis pada 

Resources Based Views, dan Market Based Views. 

Resources Based Views merupakan konsep yang 

memandang bahwa kunci keberhasilan perusahaan 

berasal dari karakteristik sumber daya dalam perusahaan 

itu. Pada penelitian ini hal tersebut dijelaskan melalui 

variabel promosi penjualan dan periklanan. Resources 

Based Views juga memandang pentingnya pengetahuan 

yang mendalam mengenai para pelanggan dan 

permintaannya. Sementara itu penelitian ini juga 

mendasarkan pada konsep yang berkiblat pada Market 

Based Views yaitu pandangan strategis yang berbasis 

pada pasar, dengan kontingen lingkungan perusahaan. 

Lingkungan dipandang sebagai situasi yang dapat 
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mempengaruhi arah strategis perusahaan yang dapat 

menciptakan nilai perusahaan melalui kekuatan pasar. 

Kekuatan pasar bisa dicapai jika perusahaan dapat 

memberikan tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan. 

Promosi dan kepuasan pelanggan terbukti berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Dalam 

membangun loyalitas pelanggan, yang harus 

dipertimbangkan adalah meningkatkan kepuasan 

pelanggan karena mempunyai pengaruh relatif lebih 

besar dibandingkan citra dan promosi.  

Hasil penelitian Yusuf (2008) menunjukkan bahwa 

kualitas jasa pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen rumah makan Ayam Bakar Wong Solo cabang 

Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah dimensi kualitas pelayanan berpengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen untuk membeli produk di 

rumah makan Ayam Bakar Wong Solo dan menganalisis 

faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi 

keputusan konsumen untuk membeli di rumah makan 

Ayam Bakar Wong Solo. Sampel yang diambil sebanyak 

96 responden dengan menggunakan teknik Non-

Probability Sampling dengan pendekatan Purposive 

sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan target 

tertentu, adapun kriteria pengambilan sampel adalah 

responden yang berusia minimal 17 tahun dan sudah 

pernah membeli rumah makan Ayam Bakar Wong Solo. 

Hasil dari analisis regresi menyatakan koefisien pada 

“indeks promosi” memiliki pengaruh positif dan 
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memiliki pengaruh secara langsung terhadap kepuasan 

konsumen sebesar 0,141 artinya setiap kenaikan variabel 

yang terkandung dalam “indeks promosi” semakin tinggi 

nilai, maka semakin tinggi pula kepuasan konsumen 

dalam membeli ayam bakar. Variabel ini dibentuk dari 

empat indikator yaitu pemasangan spanduk, penyebaran 

brosur, pemasangan banner, dan informasi. Empat 

indikator ini signifikan terhadap kepuasan konsumen, ini 

sesuai dengan hipotesis kedua yaitu indeks promosi 

berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Hasil 

dari analisis regresi menyatakan koefisien pada “indeks 

promosi” memiliki pengaruh positif dan memiliki 

pengaruh secara langsung terhadap kepuasan konsumen 

sebesar 0,211 artinya setiap kenaikan variabel yang 

terkandung dalam “indeks promosi” semakin tinggi nilai, 

maka semakin tinggi pula kepuasan konsumen dalam 

membeli ayam bakar. Variabel ini dibentuk dari satu 

indikator yaitu penyebaran brosur. Satu indikator ini 

signifikan terhadap kepuasan konsumen, ini sesuai 

dengan hipotesis kelima yaitu indeks promosi 

berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen dalam 

membeli ayam bakar Wong Solo. 

Hasil penelitian Sussanto dan Damayanti (2008) 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas konsumen dan kualitas 

produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah kualitas layanan dan kualitas produk berpengaruh 
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terhadap loyalitas konsumen Soto Angkring Mas Boed 

dan menganalisis faktor yang paling dominan dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian Soto Angkring Mas 

Boed di Semarang. Sampel yang diambil sebanyak 100 

responden dengan menggunakan teknik Non-Probability 

Sampling dengan pendekatan Accidental Sampling, yaitu 

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu 

siapa yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 

dijadikan sampel jika dipandang cocok. Hasil analisis 

menunjukkan indikator-indikator pada penelitian ini bersifat 

valid dan variabelnya valid. Faktor yang paling dominan 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan adalah variabel 

loyalitas konsumen (dengan koefisien regresi sebesar 

0,267), kemudian diikuti variabel harga (dengan koefisien 

regresi sebesar 0,452), dan terakhir adalah variabel promosi 

(dengan koefisien regresi sebesar 0,170). Variabel-variabel 

independen pada penelitian ini sudah cukup baik dalam 

menjelaskan variabel dependennya (kepuasan pelanggan).  

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Karakteristik Broiler (Ayam Pedaging) 

Amrullah (2003) berpendapat bahwa broiler adalah 

istilah untuk menyebutkan strain ayam hasil budidaya 

teknologi yang memiliki karakteristik ekonomis dengan 

ciri khas yaitu pertumbuhan yang cepat, konversi pakan 

yang baik dan dapat dipotong pada usia yang relatif muda 

sehingga sirkulasi pemeliharaannya lebih cepat dan 

efisien serta menghasilkan daging yang berkualitas baik. 
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Broiler adalah galur ayam hasil rekayasa teknologi yang 

memiliki karakteristik ekonomis dengan ciri khas 

pertumbuhan cepat sebagai penghasil daging, masa panen 

pendek dan menghasilkan daging berserat lunak, 

timbunan daging baik, dada lebih besar dan kulit licin 

(North dan Bell, 2000).  

Abidin (2002) menyatakan bahwa ayam ras 

pedaging merupakan hasil perkawinan silang dan sistem 

yang berkelanjutan sehingga mutu genetiknya bisa 

dikatakan baik. Mutu genetik yang baik akan muncul 

secara maksimal sebagai penampilan produksi jika ternak 

tersebut diberi faktor lingkungan yang mendukung, 

misalnya pakan yang berkualitas tinggi, sistem 

perkandangan yang baik, serta perawatan kesehatan dan 

pencegahan terhadap penyakit. 

Broiler merupakan ternak yang paling ekonomis 

bila dibandingkan dengan ternak lain, kelebihan yang 

dimiliki adalah kecepatan pertambahan atau produksi 

daging dalam waktu yang relatif cepat dan singkat atau 

sekitar 3-5 minggu produksi daging sudah dapat 

dipasarkan atau dikonsumsi. Keunggulan ayam ras 

pedaging antara lain pertumbuhannya yang sangat cepat 

dengan bobot badan yang tinggi dalam waktu yang relatif 

pendek, konversi pakan kecil, siap dipotong pada usia 

muda serta menghasilkan kualitas daging berserat lunak. 

Perkembangan yang pesat dari ayam ras pedaging ini 

juga merupakan upaya penanganan untuk mengimbangi 

kebutuhan masyarakat terhadap daging ayam. 
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Perkembangan tersebut didukung oleh semakin kuatnya 

industri hilir seperti perusahaan pembibitan (breeding 

farm) dan perusahaan pakan (Amrullah, 2003). 

Amrullah (2003) menyatakan bahwa tubuh ayam 

pedaging antara satu dengan lainnya memiliki perbedaan. 

Bagian punggung tentu lebih banyak tulangnya, bagian 

betis lebih keras karena lebih berotot. Pada umumnya 

konsumen lebih menyukai untuk mengkonsumsi bagian 

dada karena bagian ini lebih empuk dan lebih sedikit 

mengandung lemak. Pada bagian dada memiliki 

komponen terbesar yakni otot sehingga besarnya dada 

dapat dijadikan ukuran untuk membandingkan kualitas 

daging ayam. Daging ayam memiliki kandungan 

kolesterol dan lemak yang lebih rendah dibandingkan 

dengan daging sapi dan babi. 

 

2.2.2. Pemasaran 

Stanton (2000) menyatakan bahwa pemasaran 

adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan 

suatu bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, 

menentukan harga, mempromosikan, serta 

mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan 

kebutuhan baik pembeli yang ada maupun pembeli 

potensial. Pengertian pemasaran menurut Kotler (2005) 

adalah suatu proses sosial dan melalui proses tersebut, 

individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan dan 

menukarkan produk dan nilai dengan individu lain atau 
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dengan kelompok lain. Pemasaran adalah studi mengenai 

bagaimana sekelompok individu dapat memuaskan 

kebutuhan dan keinginan mereka melalui proses 

pertukaran yang dilakukan, sekelompok tersebut 

menyadari betul bahwa dirinya memiliki keterbatasan di 

dalam memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan 

suatu proses pertukaran antara yang satu dengan yang 

lainnya (Assuari, 2004). 

Bauran pemasaran merupakan salah satu konsep 

utama dalam dunia pemasaran modern. Bauran 

pemasaran dapat didefinisikan sebagai serangkaian alat 

pemasaran taktis yang terdiri dari produk, harga, tempat 

dan promosi yang dapat dikendalikan dan dipadukan oleh 

perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang 

diinginkan perusahaan dalam pasar sasaran (Kotler, 

2005). 

Kotler (2000) mengklasifikasikan alat-alat 

pemasaran ke dalam empat kelompok yang dikenal 

dengan 4P dari pemasaran, yaitu: product, price, place 

dan promotion. Pemasaran biasanya dihadapkan pada 

masalah produk, harga, distribusi dan promosi yaitu 

berapa dan bagaimana bauran tersebut diterapkan. Hal ini 

agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. 

Kismono (2001) berpendapat bahwa bauran 

pemasaran adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan 

yang merupakan inti dari pemasaran yang terdiri dari 

strategi produk (product), harga (price), promosi 

(promotion) dan distribusi (place). Bauran pemasaran 
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yang dipilih harus disesuaikan dengan karakteristik pasar 

sasarannya. Jika pasar sasarannya adalah orang yang 

berpenghasilan tinggi, mungkin produk yang harus 

dikembangkan adalah produk spesial dengan harga 

tinggi, didistribusikan secara terbatas dan dipromosikan 

melalui media bergengsi tinggi. 

Mc.Daniel (2001) membagi bauran pemasaran 

menjadi empat aspek utama, yaitu: 

1. Produk (product) 

Produk merupakan kombinasi barang dan jasa yang 

ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran. Produk 

tidak hanya meliputi unit fisiknya saja tetapi juga 

kemasan, garansi, merek dan pelayanan purna jual. 

2. Harga (price) 

Harga adalah apa yang harus diberikan oleh pembeli 

untuk mendapatkan suatu produk. Harga bukan saja 

suatu komponen bagi perusahaan untuk 

mengembalikan modalnya tetapi juga untuk 

mendapatkan keuntungan dan menentukan 

kelangsungan hidup perusahaan. 

3. Tempat (place) 

Tempat menunjukkan berbagai kegiatan yang 

dilakukan perusahaan untuk menjadikan produk dapat 

diperoleh dan tersedia bagi perusahaan. 

4. Promosi (promotion) 

Promosi sebagai kegiatan yang menghasilkan 

informasi, membujuk, atau mengingatkan konsumen 

akan manfaat dari suatu produk. 
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Bauran pemasaran menurut Zeithaml and Bitner (2001) 

adalah elemen pada organisasi perusahaan yang 

mengontrol dalam melakukan komunikasi dengan 

konsumen atau dipakai untuk mencapai kepuasan 

konsumen. Elemen-elemen tersebut antara lain: 

1. Produk (product) 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau 

kebutuhan konsumen. Produk dapat berupa sub 

kategori yang menjelaskan dua jenis seperti barang 

dan jasa yang ditujukan kepada target pasar. 

2. Harga (price) 

Harga adalah sejumlah uang yang mempunyai nilai 

tukar untuk memperoleh keuntungan dari memiliki 

atau mengggunakan suatu produk atau jasa. Harga 

merupakan bauran pemasaran yang bersifat fleksibel 

dimana suatu harga akan stabil dalam jangka waktu 

tertentu tetapi dalam seketika harga dapat meningkat 

atau menurun yang terdapat pada pendapatan dari 

hasil penjualan. 

3. Tempat (place) 

Tempat merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk membuat produknya mudah 

diperoleh dan tersedia pada konsumen sasaran. 

Distribusi memiliki peranan yang sangat penting 

dalam membantu perusahaan guna memastikan 

produknya. Hal ini dikarenakan tujuan dari distribusi 

adalah menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan 
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dan diinginkan oleh konsumen pada waktu dan tepat 

yang tepat. 

4. Promosi (promotion) 

Promosi adalah semua kegiatan yang dilakukan 

perusahaan untuk mengkomunikasikan dan 

mempromosikan produknya kepada pasar sasaran. 

 

2.2.3. Pengertian Strategi 

Rangkuti (2003) mendefinisikan strategi adalah alat 

untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya 

dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut dan 

prioritas alokasi sumber daya. Strategi membentuk suatu 

rancangan utama yang menjelaskan bagaimana suatu 

perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya (Hunger 

and Wheelen, 2004). Walker, Boyd, and Larreche (2005) 

mendefinisikan strategi adalah suatu pola fundamental 

dari tujuan masa sekarang dan akan datang, penyebaran 

sumber-sumber daya dan interaksi dari suatu organisasi 

dengan pasar, kompetitor dan faktor-faktor lingkungan 

lainnya. 

 

2.2.4. Promosi 

Kotler (2005) menyatakan bahwa promosi 

merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan 

antarperusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat dari 

produknya dan untuk meyakinkan konsumen sasaran 

agar membelinya, promosi merupakan semua kegiatan 

yang ditujukan untuk memacu tingkat permintaan 
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terhadap produk yang dipasarkan dengan komunikasi 

antara produsen dan konsumen. Komunikasi pemasaran 

perlu dilakukan guna memberitahukan produk yang akan 

dipasarkan. 

Dharmesta dan Irawan (2005) menjelaskan promosi 

adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat 

untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada 

tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. 

Pengertian promosi menurut Buchari (2007) adalah 

sejenis komunikasi yang memberi kejelasan yang 

meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. 

 

2.2.5. Strategi Promosi 

Armstrong (2010) menyatakan bahwa strategi 

promosi merupakan perpaduan khusus dari alat promosi 

yang digunakan perusahaan untuk meyakinkan nilai 

komunikasi dan membangun hubungan dengan 

konsumen. Perpaduan tersebut digunakan perusahaan 

untuk meraih tujuan iklan dan pemasaran yang 

disampaikan. 

Kotler (2005) mengklasifikasikan strategi promosi 

menjadi lima model komunikasi, yakni: 

1. Iklan (advertisement) 

Iklan merupakan suatu bentuk presentasi yang tidak 

hanya dilakukan oleh orang dan gagasan promosi, 

barang, atau jasa oleh sponsor yang telah ditentukan. 

Komunikasi yang dilakukan oleh sponsor bersifat 

massal karena menggunakan alat media massa. 
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2. Penjualan perorangan (personal selling) 

Penjualan perorangan merupakan bentuk presentasi 

perorangan dari bagian penjualan dan membangun 

hubungan dengan pelanggan. Bentuk presentasi 

dilakukan dengan interaksi tatap muka terhadap calon 

pembeli dengan tujuan melakukan presentasi, 

menjawab pertanyaan dan memperoleh pemesanan. 

3. Promosi penjualan (sales promotion) 

     Promosi penjualan merupakan insentif jangka pendek 

untuk mendorong penjualan barang atau jasa yang 

akan diberikan kepada pasar sasaran. Perusahaan 

melakukan ini guna meningkatkan tingkat penjualan 

barang yang kurang diminati di pasar. 

4. Publisitas (public relation) 

     Publisitas merupakan cara membangun hubungan baik 

dengan publik untuk menghindari hal negatif dan 

membawa perusahaan akan citra yang baik. Berbagai 

program telah dirancang untuk mempromosikan atau 

melindungi citra perusahaan atau masing-masing 

produknya. 

5. Pemasaran langsung (direct marketing) 

     Pemasaran langsung menunjukkan komunikasi 

langsung dengan sejumlah konsumen sasaran guna 

memperoleh tanggapan ataupun berdialog dengan 

pelanggan dan calon pelanggan melalui penggunaan 

surat, telepon, faksimili, e-mail dan internet. 
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Madura (2001) membagi strategi promosi menjadi 

beberapa variabel yaitu: 

1. Periklanan 

Periklanan adalah penyajian penjualan non personal 

yang dikomunikasikan melalui bentuk media atau non 

media untuk mempengaruhi sejumlah besar 

konsumen. 

2. Promosi penjualan 

     Promosi penjualan merupakan bagian dari promosi. 

Promosi penjualan adalah serangkaian aktivitas yang 

dimaksudkan untuk mempengaruhi konsumen. 

Promosi penjualan ini menjadi efektif untuk 

mendorong konsumen untuk membeli produk tertentu. 

3. Hubungan masyarakat 

Hubungan masyarakat berkenaan dengan tindakan 

yang diambil dengan tujuan menciptakan atau 

memelihara kesan yang menyenangkan bagi 

masyarakat. 

Strategi promosi menurut Kismono (2001) terdiri dari 

enam variabel yaitu: 

1. Iklan 

Iklan merupakan promosi yang sangat dikenal oleh 

masyarakat konsumen. Iklan didefinisikan sebagai 

komunikasi non personal yang dibiayai sponsor 

(organisasi maupun individu) melalui berbagai media. 

Media yang dapat digunakan meliputi: surat kabar, 

televisi, katalog, radio, majalah, billboard, poster dan 

lain-lain. 
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2. Personal selling 

     Personal selling atau penjualan personal adalah 

komunikasi tatap muka langsung untuk 

memperomosikan barang atau jasa menemukan 

prospek penjualan dan memberikan layanan pasca 

penjualan. 

3. Promosi dari mulut ke mulut 

     Promosi dari mulut ke mulut terjadi jika konsumen 

membicarakan, baik secara negatif maupun positifnya. 

4. Public relation 

     Public relation atau hubungan masyarakat adalah 

fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap 

masyarakat, mengambil kebijakan-kebijakan sesuai 

dengan kepentingan publik dan mengambil tindakan-

tindakan yang diperlakukan agar publik dapat 

memahami dan menerima produk perusahaan. 

5. Publisitas 

Publisitas merupakan segala bentuk informasi segala 

tentang individu, produk, organisasi yang mengalir 

kepada masyarakat melalui media massa tanpa 

membayar dan diluar kontrol sponsor. 

6. Promosi penjualan 

     Promosi penjualan merupakan sarana promosi yang 

efektif, tergantung pada karakteristik produknya. 

Promosi penjualan adalah usaha untuk mempengaruhi 

konsumen dan pihak lain melalui aktivitas-aktivitas 

jangka pendek. 
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2.2.5.1.  Periklanan (Advertisement) 

Iklan adalah semua bentuk aktivitas yang 

merupakan bentuk komunikasi untuk menghadirkan dan 

mempromosikan ide, barang atau jasa secara non 

personal yang dibayar oleh sponsor tertentu. Tujuan iklan 

untuk membujuk atau menggiring orang yang akan 

mengambil tindakan yang menguntungkan bagi pihak 

pembuat iklan (Durianto, 2003). 

Kasali (2007) menyatakan bahwa iklan adalah 

bagian dari bauran promosi, secara sederhana iklan 

didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu 

produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu 

media. Hapsari, 2010 berpendapat bahwa iklan 

merupakan segala bentuk pesan tentang suatu produk 

atau jasa yang disampaikan lewat suatu media, baik cetak 

maupun elektronik yang ditujukan kepada sebagian atau 

seluruh masyarakat. Pakar periklanan Amerika, Pattis 

(2006) berpendapat bahwa iklan sering disebut sebagai 

sebuah usaha agar barang yang diperjualbelikan laku 

keras.  

 

2.2.5.2.  Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Promosi merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan suatu program pemasaran. Pada hakekatnya 

promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. 

Yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran tersebut 

adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan 

informasi, mempengaruhi, membujuk dan mengingatkan 
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pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar 

bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang 

ditawarkan perusahaan yang bersangkutan (Kotler and 

Armstrong, 2003). 

Promosi penjualan merupakan suatu usaha yang 

dilakukan oleh penjual atau perusahaan dengan cara 

mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan 

maksud untuk meningkatkan volume penjualan. Promosi 

penjualan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu 

dengan menggunakan tehnik-tehnik modern dan paling 

menarik meningkatkan penjualan, karena persaingan 

makin lama makin berat. Contoh kegiatan promosi 

penjualan yang akhir-akhir ini popular di lakukan yaitu 

kupon berhadiah, pameran, barang secara cuma-cuma. 

Perusahaan bagian promosi penjualan dapat mengadakan 

kerjasama dengan kelompok atau badan lain, seperti: 

konsumen, dealer, distributor atau bagian lain misalnya 

dalam departemen pemasaran. Pada tingkatan pengecer, 

kegiatan promosi penjualan terutama ditujukan pada 

konsumen (Kotler and Armstrong, 2003). 

 

2.2.5.3. Penjualan Perorangan (Personal Selling) 

Personal selling menurut Kotler and Armstrong 

(2003) adalah alat yang paling efektif pada tahap-tahap 

tertentu dari proses membeli, khususnya dalam 

membangun preferensi, keyakinan dan tindakan para 

pembeli. Sutisna (2002) berpendapat bahwa personal 

selling merupakan aktivitas komunikasi antar produsen 
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yang diwakili oleh tenaga penjual dengan konsumen 

potensial yang melibatkan pikiran dan emosi, serta tentu 

saja berhadapan langsung.  

 

2.2.5.4. Publisitas (Public Relation) 

Publisitas adalah salah satu bagian fungsi yang 

dijalankan oleh humas. Publisitas juga memiliki 

pengertian sebagai fungsi manajemen komunikasi yang 

dilakukan untuk mendorong organisasi dan publiknya 

dalam beradaptasi satu sama lain. Publisitas sebagai salah 

satu bagian fungsi yang dijalankan bersama-sama dengan 

fungsi-fungsi lain (iklan, press agentry, public affair, 

manajemen isu, lobbying, hubungan investor). Publisitas 

adalah informasi dari sumber luar yang digunakan oleh 

media karena informasi itu mempunyai nilai berita. Ini 

merupakan metode penempatan pesan di media yang 

tidak dikendalikan karena sumber berita tidak membayar 

media itu untuk penempatannya (Center and Broom, 

2005). 

Publisitas sebagai dampak dari sebuah informasi. 

Oleh karena itu, citra tidak selamanya memunculkan 

kenyataan atas suatu hal. Hal itu juga terjadi karena tidak 

semua orang mendapat informasi yang benar dan akurat, 

tidak memihak, lengkap dan tepat (Jefkin, 2004). 

 

2.2.5.5. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Kotler (2001) berpendapat bahwa pemasaran 

langsung (direct marketing) terdiri atas komunikasi 
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langsung dengan konsumen perorangan sasaran untuk 

memperoleh tanggapan segera. Para pemasar langsung 

berkomunikasi langsung dengan pelanggan, sering 

berdasarkan pertemuan satu-lawan-satu secara interaktif. 

Mereka benar-benar menyepadankan penawaran dan 

komunikasi pemasaran mereka dengan kebutuhan 

segmen sempit atau bahkan pembeli perorangan. 

Pembangunan di luar merek dan citra, mereka biasanya 

mencari tanggapan pelanggan secara langsung, segera 

dan terukur. 

Saladin (2006) mendefinisikan pemasaran langsung 

adalah suatu sistem pemasaran yang menggunakan suatu 

media iklan atau lebih, guna mendapatkan respons dan 

atau transaksi yang bisa diukur di suatu lokasi. Kotler 

(2001) berpendapat bahwa pemasaran langsung 

memberikan manfaat kepada pelanggan dalam berbagai 

cara. Pelanggan melaporkan bahwa berbelanja dari 

rumah itu menyenangkan, mudah dan tidak repot. 

Berbelanja dari rumah ini menghemat waktu dan 

memperkenalkan kepada mereka pilihan barang lebih 

beragam. 

 

2.2.6. Kepuasan 

Tjiptono (2008) mendefinisikan kepuasan sebagai 

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja (hasil) yang dirasakan dengan harapannya 

sehingga dapat dinyatakan bahwa harapan dan kinerja 

yang dirasakan merupakan komponen pokok kepuasan 
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konsumen atau pelanggan. Kepuasan atau ketidakpuasan 

klien tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal berupa sumber daya, 

pendidikan, pengetahuan, sikap dan demografi. Faktor 

eksternal berupa budaya, keadaan sosial ekonomi, serta 

situasi saat itu (Susilo, 2001). 

Kepuasan akan terpenuhi apabila proses 

penyampaian produk dari produsen ke konsumen sesuai 

dengan persepsi konsumen. Faktor ini dipengaruhi oleh 

faktor subjektivitas yang dapat membuat perbedaan 

persepsi pelanggan dan produsen. Terdapat lima 

kesenjangan dalam kualitas produk yang dikemukakan 

oleh Tjiptono (2008), yaitu: 

a. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi 

manajemen. 

b. Kesenjangan antara persepsi manajemen tentang 

harapan konsumen dan spesifikasi kualitas produk. 

c. Kesenjangan antara spesifikasi kualitas produk dan 

produk yang disajikan. 

d. Kesenjangan antara penyampaian dan komunikasi 

eksternal kepada konsumen. 

e. Kesenjangan antara produk yang diharapkan dan 

produk yang diterima konsumen.   

 

2.2.7. Konsumen 

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang 

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun 
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makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

Konsumen dapat dikelompokkan yakni konsumen antara 

dan konsumen akhir. Konsumen antara adalah 

distributor, agen dan pengecer. Mereka membeli barang 

bukan untuk dipakai, melainkan untuk diperdagangkan. 

Pengguna barang adalah konsumen akhir sedangkan yang 

dimaksud konsumen akhir adalah konsumen akhir 

memperoleh barang atau jasa bukan untuk dijual 

kembali, melainkan untuk digunakan, baik bagi 

kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain dan 

makhluk hidup lain (Suryani, 2003). 

Kotler (2000) mendefinisikan konsumen adalah 

seseorang yang membeli suatu produk atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan tujuan 

pembeliannya, Kotler mengklasifikasikan konsumen 

menjadi dua kelompok yaitu konsumen akhir dan 

konsumen organisasional. Konsumen akhir terdiri atas 

individu yang tujuan pembelian suatu produk atau jasa 

adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau untuk 

dikonsumsi. Konsumen individu ini membentuk pasar 

konsumen (consumer market) sedangkan konsumen 

organisasional terdiri atas organisasi, pemakai industri, 

pedagang dan lembaga non profit yang bertujuan untuk 

tujuan pembeliannya adalah untuk keperluan bisnis. Oleh 

karena itu, konsumen organisasional membentuk pasar 

bisnis (business market). 
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2.2.8. Kepuasan Konsumen 

Kepuasan konsumen adalah sejauh mana manfaat 

sebuah produk dirasakan (perceived) sesuai dengan apa 

yang diharapkan pelanggan (Amir, 2005). Kotler (2000) 

mengatakan bahwa kepuasan konsumen merupakan 

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

antara kinerja produk yang ia rasakan dengan 

harapannya. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen 

adalah respon terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau 

diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya 

dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah 

pemakaian (Tse dan Wilson dalam Nasution, 2004). 

Kotler (2000) menyatakan ciri-ciri konsumen yang 

merasa puas sebagai berikut: 

a. Loyal terhadap produk 

Konsumen yang puas cenderung loyal dimana 

mereka akan membeli ulang dari produsen yang sama. 

b. Adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat 

positif 

Komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth 

communication) yang bersifat positif yaitu rekomendasi 

kepada calon konsumen lain dan mengatakan hal-hal 

yang baik mengenai produk dan perusahaan. 

c. Perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika 

membeli merek lain 

Ketika konsumen ingin membeli produk yang lain, 

maka perusahaan yang telah memberikan kepuasan 

kepadanya akan menjadi pertimbangan yang utama. 
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Rangkuti (2003) menyatakan bahwa kepuasan konsumen 

didefinisikan sebagai respon konsumen terhadap ketidak 

sesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dengan 

kinerja aktual yang dirasakan setelah pemakaian. Umar 

(2000) berpendapat bahwa kepuasan konsumen adalah 

tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan 

dengan harapannya. Seseorang yang jika puas dengan 

nilai yang diberikan oleh produk atau jasa maka sangat 

besar kemungkinannya untuk menjadi pelanggan dalam 

waktu yang lama. Kepuasan dibagi menjadi dua macam, 

yaitu: 

a. Kepuasan fungsional yang merupakan kepuasan yang 

diperoleh dari fungsi sesuatu yang dimanfaatkan. 

b. Kepuasan psikologikal yang merupakan kepuasan 

yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak 

berwujud dari sesuatu seperti suasana lingkungan toko 

yang hendaknya terasa nyaman dan menyenangkan 

bagi para pengunjung sehingga merangsang para 

konsumen untuk menghabiskan waktu dan berbelanja 

dalam toko. 

Kotler (2005) berpendapat bahwa dalam menentukan 

tingkat kepuasan konsumen, terdapat lima faktor utama 

yang harus diperhatikan oleh perusahaan yaitu: 

a. Kualitas produk 

Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi 

mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka 

gunakan berkualitas. 
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b. Kualitas pelayanan 

Terutama untuk industri jasa, konsumen akan merasa 

puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik 

atau yang sesuai dengan yang diharapkan. 

c. Emosional 

Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan 

keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia 

bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang 

cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih 

tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas 

dari produk tetapi nilai sosial yang membuat 

konsumen menjadi puas terhadap merek tertentu. 

d. Harga 

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi 

menetapkan harga yang yang relatif murah akan 

memberikan nilai yang lebih tinggi kepada 

konsumennya. 

e. Biaya 

Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya 

tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk 

mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas 

terhadap produk atau jasa itu. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Miami Chicken yang 

bertempat di Jalan Bendungan Sigura-Gura No. 30 C, 

Kota Malang, Jawa Timur. Miami Chicken yang 

didirikan pada tahun 2012 tersebut dijadikan sebagai 

tempat penelitian dikarenakan perusahaan lokal tersebut 

mampu bersaing dengan perusahaan asing dengan 

segmentasi pasar kalangan menengah ke bawah. 

Perusahaan tersebut mampu menjual ayam goreng hingga 

lebih dari 30 kg per harinya. Pertimbangan pemilihan 

lokasi dikarenakan dekat dengan lingkungan pendidikan 

seperti kampus meliputi Institut Teknologi Negeri 

Malang, Universitas Brawijaya Malang, Universitas 

Negeri Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 

Universitas Islam Negeri Malang sehingga konsumen 

yang paling banyak berkunjung adalah kalangan remaja 

khususnya mahasiswa. Penelitian dilakukan dengan 

jangka waktu penelitian selama 1 minggu pada tanggal 5 

Januari sampai 11 Januari 2015.  

 

3.2. Metode Penelitian 

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah metode survei menggunakan 

kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah konsumen yang membeli ayam goreng di Miami 



36 

Chicken Sigura-Gura Kota Malang. Jumlah sampel yang 

diambil sebanyak 100 responden. Respondennya adalah 

konsumen yang membeli ayam goreng di Miami Chicken 

Sigura-Gura Kota Malang. Pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan kuesioner tertutup untuk 

mendapatkan data tentang indikator dari variabel yang 

dikembangkan dalam penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan dalam 

metode pemilihan responden yaitu nonprobability 

sampling dimana unsur populasi yang dipilih sebagai 

sampel tidak memiliki kesempatan yang sama, misalnya 

karena ketersediaan/sukarela atau karena dipilih peneliti 

secara subyektif. Pemilihan responden diambil secara 

accidental sampling (secara kebetulan). 

Banyaknya responden yang diukur menggunakan 

rumus Rao Purba yaitu pengambilan sampel dengan 

populasi besar dan jumlahnya tidak diketahui. Rumus 

Rao Purba sebagai berikut: 

n =  

n  =  = 96,04 dibulatkan menjadi 100 

Keterangan: 

n    = jumlah sampel (number of samples) 

Z    = tingkat keyakinan yang dibutuhkan dalam 

penelitian (95% = 1,96)  

moe = toleransi terjadinya galat biasanya menggunakan 

10% atau 0,10 (error tolerance) 
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Tabel 1 berikut ini adalah jadwal survei penelitian 

yang dilakukan di Miami Chicken. 

 

Tabel 1. Jadwal survei penelitian 

No. Hari Tanggal Jumlah Responden 

(orang) 

1. 

2. 

Senin 

Selasa 

5 Januari 2015 

6 Januari 2015 

10 

10 

3. Rabu 7 Januari 2015 10 

4. 

5. 

Kamis 

Jum’at 

8 Januari 2015 

9 Januari 2015 

10 

10 

6. Sabtu 10 Januari 2015 15 

7. Minggu 11 Januari 2015 15 

Total  100 

 

Berdasarkan hasil perhitungan, maka diperoleh 

responden sebanyak 100 konsumen yang membeli ayam 

goreng di Miami Chicken. Penentuan responden tidak 

dikelompokkan, semua responden tidak dibedakan 

karakteristiknya. 

Data diukur dari persepsi responden atas 

pernyataan yang diajukan. Untuk menentukan nilai atas 

persepsi responden dibentuk sebuah kuesioner. 

Berkenaan dengan skala pengukuran dalam penyusunan 

kuesioner peneliti menggunakan skala numeris 

(numerical scale) dengan skala Likert 1-5 alternatif 

pilihan jawaban untuk mengukur sikap responden. 

Skala Likert merupakan skala kontinum bipolar, 

dimana pada ujung sebelah kiri berupa angka rendah 



38 

yang menggambarkan jawaban yang bersifat negatif dan 

pada ujung sebelah kanan berupa angka besar yang 

menggambarkan jawaban yang bersifat positif. Skala 

Likert ini dirancang untuk memungkinkan responden 

memberikan penilaian dalam berbagai tingkatan atau 

rating atas setiap pernyataan penelitian. Skala Likert yang 

digunakan dari 1-5. Tabel 2 berikut ini menerangkan 

skala pengukuran jawaban responden. 

 

Tabel 2. Tanggapan responden dalam skala Likert 

SKALA 

          1              2               3               4              5 

       Sangat      Tidak       Kurang       Puas       Sangat 

   Tidak Puas    Puas          Puas                         Puas 

 

3.3. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut, nilai atau 

alat sifat dari objek, individu atau kegiatan yang 

mempunyai banyak variasi tertentu antara satu dan 

lainnya yang telah ditentukan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan dicari informasinya serta ditarik 

kesimpulannya. Variabel penelitian dibedakan menjadi 

dua yakni: variabel independen dan variabel dependen. 

Variabel independen atau dikenal dengan variabel bebas 

adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau 

berubahnya variabel dependen. Variabel dependen atau 

dikenal dengan variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya 
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variabel independen. Variabel penelitian yang diamati 

adalah variabel independen yakni bentuk promosi 

(variabel X) dan variabel dependen yakni kepuasan 

konsumen (variabel Y). 

Berikut adalah definisi operasional variabel strategi 

           Variabel Bebas                      Variabel Terikat

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promosi. 

1. Periklanan (X1) 

2.  

X1   Periklanan 

X1.1 Poster 

X1.2 Brosur 

X1.3 Media Sosial 

X2   Promosi Penjualan 

X2.1 Diskon 

X2.2 Jaminan Produk 

X2.3 Pameran 

X3   Penjualan Personal 

X3.1 Pertemuan Langsung 

X3.2 Presentasi Penjualan 

X3.3 Pasar Malam 

X4   Publisitas 

X4.1 Hubungan Masyarakat 

X4.2 Kotak Saran 

X4.3 Seminar 

X5   Pemasaran Langsung 

X5.1 Telekomunikasi 

X5.2 Katalog 

X5.3 Nota Pembelian 

Y  Kepuasan Konsumen 

Y1 Harga 

Y2 Rasa 

Y3 Frekuensi Pembelian 
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Penyajian penjualan non personal yang 

dikomunikasikan melaui bentuk media atau non media 

untuk mempengaruhi sejumlah besar konsumen. 

1. Poster (X1.1) 

Pengumuman atau iklan berbentuk gambar atau 

tulisan yang ditempelkan di dinding, tembok atau 

tempat-tempat umum yang strategis agar mudah 

diketahui orang. 

Indikator :  1.  Poster yang terpampang membosan- 

       kan. 

2. Poster yang terpampang bertuliskan 

logo perusahaan. 

3. Poster yang terpampang hanya berisi 

tulisan. 

4. Poster yang terpampang menarik 

dengan berisi harga produk. 

5. Poster yang terpampang sangat 

menarik, berisi harga dan gambar 

produk. 

3. Brosur (X1.2) 

Terbitan tidak berkala yang dapat terdiri dari satu 

hingga sejumlah kecil halaman, tidak terkait 

dengan terbitan lain, dan selesai dalam sekali terbit. 

Indikator :  1. Brosur yang disebarkan membosankan. 

2. Brosur yang disebarkan berisi logo 

    perusahaan. 

3. Brosur yang disebarkan hanya berisi 

    tulisan.  
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4. Brosur yang disebarkan menarik  

    dengan berisi gambar. 

5. Brosur yang disebarkan sangat 

    menarik, berisi gambar dan harga 

    produk. 

3.  Media sosial (X1.3) 

Sebuah media online dengan para penggunanya 

bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan 

menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, 

forum dan dunia virtual. 

Indikator : 1. Media sosial tidak memberikan 

                      informasi tentang produk. 

   2. Media sosial memberikan penjelasan 

       tentang lokasi perusahaan. 

 3. Media sosial memberikan informasi 

     tentang harga produk. 

 4. Media sosial memberikan informasi 

     tentang harga dan gambar produk. 

 5. Media sosial memberikan informasi 

     tentang harga dan gambar produk  

     serta variasi paket produk. 

2. Promosi penjualan (X2) 

Usaha untuk mempengaruhi konsumen dan pihak 

lain melalui aktivitas-aktivitas jangka pendek. 

1. Diskon (X2.1) 

Potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada 

pembeli. 

Indikator :  1. Diskon tidak diberikan meskipun 
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                       membeli banyak produk. 

    2. Diskon diberikan hanya 5% 

        tergantung jumlah produk yang dibeli. 

   3. Diskon diberikan hanya 10% 

                                tergantung jumlah produk yang dibeli. 

   4. Diskon diberikan 15% tergantung 

                                jumlah produk yang dibeli. 

   5. Diskon diberikan hingga 20% 

                                tergantung jumlah produk yang dibeli. 

2. Jaminan produk (X2.2) 

Suatu asuransi apabila terjadi ketidaksesuaian 

produk dengan keinginan pembeli. 

Indikator : 1. Perusahaan tidak memberikan 

                      jaminan produk saat ada kesalahan 

                      teknis. 

 2. Perusahaan memberikan jaminan 

     produk saat ada kesalahan teknis 

     sebatas 25% dari produk awal yang 

     dibeli. 

 3. Perusahaan memberikan jaminan 

     produk saat ada kesalahan teknis 

     sebatas 50% dari produk awal yang 

     dibeli. 

 4. Perusahaan memberikan jaminan 

     produk saat ada kesalahan teknis 

     sebatas 75% dari produk awal yang 

     dibeli. 

 5. Perusahaan memberikan jaminan  
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     produk saat ada kesalahan teknis 

     hingga 100% dari produk awal yang 

     dibeli. 

3.    Pameran (X2.3) 

Suatu kegiatan penyajian untuk dikomunikasikan 

sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat. 

Indikator : 1. Pameran yang diadakan tidak 

                      memberikan kesan yang menarik. 

 2. Pameran yang diadakan memberikan 

     kesan cukup menarik dengan  

     pertukaran informasi tentang produk. 

 3. Pameran yang diadakan memberikan 

     kesan cukup menarik dengan 

     pemberian sampel produk. 

 4. Pameran yang diadakan memberikan 

     kesan menarik dengan pemberian  

     sampel produk dan souvenir. 

 5. Pameran yang diadakan memberikan 

     kesan sangat menarik dengan pemberian 

     diskon jika ingin mengadakan kerjasama.  

3. Penjualan personal (X3) 

Komunikasi tatap muka langsung untuk 

mempromosikan barang atau jasa menemukan prospek 

penjualan dan memberikan pelayanan pasca penjualan. 

1. Pertemuan penjualan (X3.1) 

Kegiatan komunikasi yang dilakukan produsen 

sehingga mendorong terjadinya transaksi jual beli. 

Indikator : 1. Pertemuan penjualan tidak 
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                      memberikan kepuasan konsumen. 

 2. Pertemuan penjualan memberikan 

     kepuasan konsumen dengan sikap  

     pelayan yang tidak cuek.  

 3. Pertemuan penjualan memberikan 

     kepuasan konsumen dengan sikap  

     pelayan yang murah senyum. 

 4. Pertemuan penjualan memberikan 

     kepuasan konsumen dengan sikap  

     pelayan yang ramah. 

 5. Pertemuan penjualan memberikan 

     kepuasan konsumen dengan sikap 

     pelayan yang murah senyum dan 

     ramah. 

2. Presentasi penjualan (X3.2) 

Tugas akhir dalam penjualan yang diharapkan yang 

membantu para calon pembeli untuk membeli 

produk. 

Indikator : 1. Presentasi penjualan tidak interaktif. 

 2. Presentasi penjualan sedikit interaktif. 

 3. Presentasi penjualan cukup interaktif. 

 4. Presentasi penjualan interaktif. 

 5. Presentasi penjualan sangat interaktif. 

3. Pasar malam (X3.3) 

Pasar yang melakukan perdagangan pada event-

event tertentu. 

Indikator : 1. Pasar malam yang diadakan tidak 

                      memberikan kesan yang menarik. 
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 2. Pasar malam yang diadakan memberikan 

     kesan cukup menarik dengan  

     pertukaran informasi tentang produk. 

 3. Pasar malam yang diadakan 

     memberikan kesan cukup menarik 

     dengan pemberian sampel produk. 

 4. Pasar malam yang diadakan 

     memberikan kesan menarik dengan  

     pemberian sampel produk dan souvenir. 

 5. Pasar malam yang diadakan memberikan 

     kesan sangat menarik dengan  

     pemberian diskon jika ingin mengadakan 

     kerjasama.  

4. Publisitas (X4) 

Komunikasi tatap muka langsung untuk 

mempromosikan barang agar menemukan prospek 

penjualan dan memberikan pelayanan pasca penjualan. 

1. Hubungan masyarakat (X4.1) 

Kegiatan komunikasi antara sebuah organisasi 

dengan berbagai macam publiknya. 

Indikator : 1. Hubungan masyarakat tidak 

                      mempengaruhi kepuasan konsumen. 

 2. Hubungan masyarakat mempengaruhi 

     jenis produk yang akan dibeli. 

 3. Hubungan masyarakat mempengaruhi 

     jenis dan jumlah produk yang akan  

     dibeli. 

 4. Hubungan masyarakat mempengaruhi 
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     frekuensi pembelian produk. 

 5. Hubungan masyarakat mempengaruhi 

     jenis, jumlah, dan frekuensi 

     pembelian produk. 

2. Kotak saran (X4.2) 

Perangkat yang disediakan untuk mengevaluasi, 

meningkatkan kinerja dan menerima saran dan 

kritik.  

Indikator : 1. Kotak saran tidak tersedia dan 

                      konsumen tidak diperkenankan untuk  

                      memberikan kritik dan saran. 

 2. Kotak saran tidak tersedia tetapi 

     konsumen dapat memberikan kritik 

     dan saran. 

 3. Kotak saran tidak tersedia tetapi dapat 

     dititipkan kepada pelayan. 

 4. Kotak saran tersedia tetapi tidak 

     menarik. 

 5. Kotak saran tersedia dengan bentuk 

     yang menarik. 

3. Seminar (X4.3) 

Suatu bentuk diskusi yang bertujuan untuk 

membahas suatu rencana. 

Indikator : 1. Seminar yang diadakan tidak 

                      memberikan kesan yang menarik. 

 2. Seminar yang diadakan memberikan 

     kesan cukup menarik dengan  

     pertukaran informasi tentang produk. 
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 3. Seminar yang diadakan memberikan 

     kesan cukup menarik dengan 

     pemberian sampel produk. 

 4. Seminar yang diadakan memberikan 

     kesan menarik dengan pemberian 

     sampel produk dan souvenir. 

 5. Seminar yang diadakan memberikan  

     kesan sangat menarik dengan  

     pemberian diskon jika ingin 

     mengadakan kerjasama.  

5. Pemasaran langsung (X5) 

Komunikasi langsung dengan pelanggan individu 

yang dibidik secara seksama baik untuk memperoleh 

tanggapan dan membina hubungan pelanggan yang 

berlangsung lama. 

1. Telekomunikasi (X5.1) 

Komunikasi melalui media untuk bertukar 

informasi antara penjual dan pembeli. 

Indikator : 1. Telekomunikasi tidak mempengaruhi 

                      keputusan pembelian. 

         2. Telekomunikasi sedikit 

             mempengaruhi keputusan pembelian. 

         3. Telekomunikasi cukup mempengaruhi 

             keputusan pembelian. 

         4. Telekomunikasi mempengaruhi 

             keputusan pembelian. 

         5. Telekomunikasi sangat 

             mempengaruhi keputusan pembelian. 
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2. Katalog (X5.2) 

Alat publikasi yang digunakan perusahaan sebagai 

cara untuk mempromosikan produk dan layanan 

mereka. 

Indikator :  1. Katalog yang disediakan tidak 

                       menarik. 

2. Katalog yang disediakan biasa saja. 

3. Katalog yang disediakan hanya berisi 

    tulisan.  

4. Katalog yang disediakan menarik 

    dengan berisi harga produk. 

5. Katalog yang disediakan sangat 

    menarik, berisi harga dan gambar 

    produk. 

3.    Nota pembelian (X5.3) 

Bukti transaksi penjualan atau pembelian barang 

secara tunai. 

Indikator : 1. Kasir tidak memberikan nota 

                      pembelian. 

 2. Kasir kadang memberikan nota 

     pembelian. 

 3. Kasir jarang memberikan nota 

     pembelian. 

 4. Kasir sering memberikan nota 

     pembelian. 

 5. Kasir selalu memberikan nota 

     pembelian. 
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Berikut adalah definisi operasional variabel kepuasan 

konsumen. 

1. Harga (Y1) 

Nilai barang yang ditentukan atau dirupakan 

dengan uang. 

Indikator : 1. Harga produk sangat mahal. 

 2. Harga produk mahal. 

 3. Harga produk biasa saja (sedang). 

 4. Harga produk murah (terjangkau). 

 5. Harga produk sangat murah (sangat 

terjangkau). 

2. Rasa (Y2) 

Segala sesuatu yang diterima dan ditangkat oleh 

indera khusunya lidah. 

Indikator : 1. Produk memiliki rasa asin. 

 2. Produk memiliki rasa hambar. 

 3. Produk memiliki rasa sedap. 

 4. Produk memiliki rasa sedap dan 

     gurih. 

 5. Produk memiliki rasa sedap, gurih 

     dan renyah. 

3. Frekuensi pembelian (Y3) 

Jangka waktu pembelian pertama dengan 

pembelian selanjutnya yang dilakukan oleh 

konsumen. 

Indikator : 1. Frekuensi pembelian tidak tentu   

                      (1 kali dalam 3 bulan). 

 2. Frekuensi pembelian jarang (1 kali 
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     dalam 2 bulan). 

 3. Frekuensi pembelian biasa saja (1 kali 

     dalam sebulan). 

 4. Frekuensi pembelian sering (1-3 kali 

     dalam sebulan). 

 5. Frekuensi pembelian sangat sering 

     (>3 kali dalam sebulan). 

 

3.4. Analisa Data 

a. Uji validitas 

Validitas merupakan alat untuk mengukur data 

yang menjelaskan kesesuaian instrumen yaitu antara alat 

ukur dengan apa yang diukur. Instrumen dinyatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang ingin diukur atau 

dapat mengungkapkan data dan variabel yang diteliti 

secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen 

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran variabel yang disebutkan. 

Langkah-langkah mengukur validitas yaitu: 

 Mendefinisikan secara operasional suatu konsep 

yang akan diukur. 

 Melakukan uji coba pengukur tersebut pada 

sejumlah responden (minimal 30 orang). 

 Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban.  

 Menghitung nilai korelasi antara data pada masing-

masing pernyataan dengan skor total memakai rumus 

teknik korelasi Product Moment Person dengan 

rumusan perhitungannya sebagai berikut: 
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Keterangan:  

rxy = Korelasi antar X dan Y  

N = Jumlah responden  

X = Skor masing-masing pertanyaan  

Y = Skor total 

ΣX2 = Jumlah kuadrat nilai X 

ΣY2 = Jumlah kuadrat nilai Y 

Nilai korelasi yang diperoleh dibandingkan dengan 

angka kritik tabel korelasi nilai r, dengan n = 100 orang 

dan taraf signifikansi sebesar 5% dan diperoleh niai r 

tabel sebesar 0,190. Jika nilai korelasi yang diperoleh 

lebih dari r tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

b. Uji reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah suatu indeks yang 

menunjukkan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Kehandalan yang menyangkut kekonsistenan jawaban 

jika diujikan berulang pada sampel yang berbeda. Rumus 

reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus 

koefisien Alpha Cronbach dengan rumus: 

 
Keterangan:    

 = alphacronbach (koefisien reliabilitas) 
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n = Jumlah variabel 

 = Rata-rata komunalitas baru 

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat hasil 

perhitungan nilai cronbachalpha (α). Variabel dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai cronbachalpha (α) > 0,5 

yaitu bila dilakukan penelitian ulang dengan waktu dan 

dimensi yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan 

yang sama tetapi sebaliknya bila alpha < 0,5 maka 

dianggap kurang handal, artinya bila variabel-variabel 

tersebut dilakukan penelitian ulang dengan waktu dan 

dimensi yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan 

yang berbeda. 

c. Signifikansi 

Signifikansi memberikan gambaran mengenai 

bagaimana riset itu mempunyai kesempatan untuk benar. 

Jika memilih nilai signifikansi 0,01 artinya menentukan 

hasil riset nanti mempunyai kesempatan untuk benar 

sebesar 99% dan untuk salah sebesar 1%. Untuk 

pengujian digunakan kriteria sebagai berikut: 

1. Jika angka signifikansi hasil riset < 0,05, maka 

hubungan kedua variabel signifikan. 

2. Jika angka signifikansi hasil riset > 0,05, maka 

hubungan kedua variabel tidak signifikan. 

d. Analisis faktor 

Analisis faktor adalah analisis yang tepat untuk 

menganalisis yang tepat untuk menganalisis data-data 

masukan yang berupa data yang matrik dan terdiri dari 

variabel-variabel dengan jumlah besar. Dua alasan yang 
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mendasari penggunaan analisis faktor, pertama 

menyederhanakan seperangkat data yang melalui reduksi 

seperangkat variabel responden dalam jumlah besar 

menjadi sejumlah kecil faktor yang tetap memiliki 

sebagian besar informasi yang terdapat pada seperangkat 

data sebelum direduksi (data original). Kedua alasan 

tersebut mengidentifikasi struktur pokok yang mendasari 

data dimana variabel dalam jumlah besar dapat mengukur 

karakteristik dasar dalam jumlah yang kecil pada sampel 

penelitian. 

Model analisis faktor dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

X1  =  variabel terstandar ke-i 

Ai1  = koefisien regresi dari variabel ke-I pada faktor 

                  umum 1 

Fj    = faktor umum 

Vi    = koefisien regresi terstandar dari variabel i pada 

                 faktor khusus i 

Ui    = faktor khusus bagi variabel i 

Hasil analisis tersebut diharapkan dapat 

memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang 

dijadikan pertimbangan untuk membeli produk tersebut. 

Sikap dan perilaku konsumen tersebut akan memberikan 

gambaran dan karakteristik konsumen ayam goreng 

sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam 

memasarkan produk ayam goreng tersebut. 

X1=Ai1F1+Ai2F2+Ai3F3+....+AijFj+ViUi 
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e. Uji asumsi klasik 

Uji asumsi klasik dapat dilakukan agar model 

regresi yang digunakan dapat memberikan hasil yang 

representatif. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh 

model analisis yang tepat. Model analisis regresi 

mensyaratkan uji asumsi terhadap data. 

f. Uji normalitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi variabel bebas dan terikat keduanya mempunyai 

distribusi normal. Model regresi yang baik adalah model 

yang memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal. Uji t dan uji F diasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar 

maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah 

sampel kecil. 

g. Uji multikolinearitas 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui antara variabel 

independen yang satu dengan independen yang lain 

dalam regresi saling berhubungan secara sempurna atau 

mendekati sempurna. Konsekuensi bagi model regresi 

yang mengandung multikolinieritas adalah bahwa 

kesalahan standar estimasi akan cenderung meningkat 

dengan bertambahnya variabel independen, tingkat 

signifikansi yang digunakan untuk hipotesis nol akan 

semakin besar. Akibatnya model regresi yang diperoleh 

tidak valid untuk menaksir variabel independen. Untuk 

mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dalam model 

regresi adalah melihat nilai tolerance dan lawannya 
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Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukkan setiap variabel bebas lainnya. Nilai cut off 

yang umumnya digunakan adalah tolerance 0,10 sama 

dengan nilai VIF di atas 10. 

h. Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya heterokedastisitas yaitu uji pp-plot. 

Jika variabel independen signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi 

terjadi heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari 

probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 

5%. 

i. Uji autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi berganda ada korelasi antara kesalahan 

pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 

(sebelumnya). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya autokorelasi yaitu dengan melakukan uji 

Korelasi Pearson pengambilan keputusan ada tidaknya 

autokorelasi. 

j. Regresi berganda 
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Analisis regresi berganda, yaitu untuk menguji 

hipotesis atau yang terdiri dari variabel produk, harga, 

tempat dan promosi baik secara bersama ataupun secara 

tersendiri terhadap keputusan pembelian. Adapun model 

persamaan regresi berganda sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

Y  = Variabel terikat harga, rasa dan 

frekuensi pembelian 

a  = Konstanta 

b1, b2  = koefisien regresi 

X1, X2  = Variabel periklanan, promosi 

    penjualan, penjualan personal, 

    pemasaran langsung dan publisitas 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah regresi berganda. Analisis regresi berganda 

digunakan untuk menganalisis pengaruh antara variabel 

independen yang terdiri dari periklanan (X1), promosi 

penjualan (X2), penjualan personal (X3), publisitas (X4), 

dan pemasaran langsung (X5) terhadap variabel dependen 

yakni kepuasan konsumen (Y). Adapun rumus regresi 

berganda sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 

Keterangan: 

Y    = kepuasan konsumen 

       (variabel dependen) 

a    = konstanta 

Y= a+b1X1+b2X2+...+bnXn 
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b1, b2, b3, b4, b5  = koefisien regresi parsial 

X1    = periklanan (variabel 

      independen 1) 

X2    = promosi penjualan (variabel 

      independen 2) 

X3    = penjualan personal (variabel 

      independen 3) 

X4    = publisitas (variabel 

      independen 4) 

X5    = pemasaran langsung 

      (variabel independen 5) 

k. Koefisien determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk mempredikdi 

variasi variabel dependen. Angka dari R square didapat 

dari pengolahan data melalui program SPSS yang bias 

dilihat pada tabel model summary kolom R square. 

l. Uji hipotesis 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat maka dilakukan pengujian 

terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. 

Metode pengujian terhadap hipotesis yang diajukan, 

dilakukan pengujian secara parsial dan pengujian secara 
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simultan. Pengujian secara parsial menggunakan uji t, 

sedangkan pengujian secara simultan menggunakan uji F.  

1. Uji parsial 

Uji parsial menggunakan uji t, yaitu untuk menguji 

kemaknaan koefisien regresi parsial (r masing-masing 

variabel bebas). Pengambilan keputusan berdasarkan 

perbandingan nilai t hitung dan nilai kritis sesuai dengan 

tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05.  

Dasar pengambilan keputusan: 

a) Jika probabilitas <0,05 maka variabel independen 

secara individu berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. 

b) Jika probabilitas >0,05 maka variabel independen 

secara individu tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. 

Nilai probabilitas dari uji t dapat dilihat dari hasil 

pengolahan dari program SPPS for windows pada tabel 

coefficient kolom sig atau significance. 

 

2. Uji simultan 

Uji simultan ini menggunakan uji F untuk 

mengetahui sejauh mana variabel-variabel bebas secara 

simultan yang digunakan mampu menjelaskan variabel 

terikat. Pembuktian dilakukan dengan cara 

membandingkan antara nilai kritis F (tabel) dengan nilai 

F (hitung) yang terdapat pada tabel analisis varian. Jika F 

(hitung) > F (tabel) maka keputusan menolak hipotesis 

nol (Ho) dan menerima hipotesis alternatif (Ha), artinya 
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secara statistik data yang digunakan untuk membuktikan 

bahwa semua variabel bebas berpengaruh terhadap 

variabel terikat.  

 

3.5. Batasan Istilah 

Broiler : Ayam ras yang mampu tumbuh cepat 

sehingga dapat menghasilkan daging 

dalam waktu relatif singkat (5-7 minggu). 

Pemasaran : Suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-

kegiatan suatu bisnis yang ditujukan 

untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan, serta mendistribusikan 

barang dan jasa yang dapat memuaskan 

kebutuhan baik pembeli yang ada 

maupun pembeli potensial. 

Strategi : Alat untuk mencapai tujuan perusahaan 

dalam kaitannya dengan tujuan jangka 

panjang, program tindak lanjut dan 

prioritas alokasi sumber daya. 

Promosi : Berbagai kegiatan yang dilakukan antar 

perusahaan untuk mengkomunikasikan 

manfaat dari produknya dan untuk 

meyakinkan konsumen sasaran agar 

membelinya. 

Periklanan : Penyajian penjualan non personal yang 

dikomunikasikan melaui bentuk media 

atau non media untuk mempengaruhi 

sejumlah besar konsumen. 
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Promosi 

penjualan 

: Usaha untuk mempengaruhi konsumen 

dan pihak lain melalui aktivitas-aktivitas 

jangka pendek. 

Penjualan 

personal 

: Komunikasi tatap muka langsung untuk 

mempromosikan barang atau jasa 

menemukan prospek penjualan dan 

memberikan pelayanan pasca penjualan. 

Publisitas : Cara membangun hubungan baik dengan 

publik untuk menghindari hal negatif dan 

membawa perusahaan akan citra yag 

baik. 

Pemasaran 

langsung 

: Komunikasi langsung dengan sejumlah 

konsumen sasaran guna memperoleh 

tanggapan ataupun berdialog dengan 

konsumen. 

Kepuasan 

konsumen 

: Sejauh mana manfaat sebuah produk 

dirasakan (perceived) sesuai dengan apa 

yang diharapkan pelanggan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Keadaan Lokasi Penelitian 

Miami Chicken Sigura-Gura Kota Malang yang 

berlokasi di Jalan Bendungan Sigura-Gura No. 30 C, 

Kota Malang, Jawa Timur merupakan perusahaan produk 

olahan ayam goreng yang letaknya sangat strategis, dekat 

dengan lingkungan pendidikan terutama kampus. 

Kalangan remaja khususnya mahasiswa sangatlah suka 

dengan produk olahan cepat saji dikarenakan rasanya 

yang manarik dan juga dari segi harga sesuai dengan 

pendapatan mereka. Miami Chicken Sigura-Gura Kota 

Malang juga berdekatan dengan usaha restoran lainnya 

namun restoran tersebut kebanyakan menjual makanan 

khas Indonesia sehingga perusahaan mampu membidik 

segmen pasar yakni kalangan remaja dengan baik karena 

produk makanan yang dijual sesuai dengan selera dan 

keinginan remaja. 

4.2. Profil Miami Chicken 

Miami Chicken merupakan rumah makan cepat saji 

yang menyediakan menu ayam goreng dengan berbagai 

porsi. Nama Miami sendiri di ambil dari salah satu kota 

di Amerika, dengan membidik semua segmen pelanggan. 

Miami Chicken berlokasi di Jalan Bendungan Sigura-

Gura No. 30 C, Kota Malang, Jawa Timur didirikan pada 

tahun 2012. Miami Chicken merupakan salah satu bentuk 
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waralaba. Namun semua waralabanya tidak ada yang 

menjadi pusat maupun cabang. Waralaba berarti 

persetujuan legal atas pemberian hak atau keistimewaan 

untuk memasarkan suatu produk dari pemilik kepada 

pihak lain sesuai perjanjian. Pemilik merek atau 

franchisor memberikan hak kepada individu atau 

perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, 

nama, sistem, prosedur dan cara-cara yang telah 

ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu 

meliputi area tertentu. Waralaba (franchising) adalah 

suatu metode perluasan pemasaran dan bisnis yang 

membagi biaya operasional dan sistem pemasarannya. 

Mekanisme kerja dalam waralaba berdasarkan 

prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Pelaku 

bisnis menyebarluaskan kesuksesannya kepada pihak lain 

yang menguntungkan. Pewaralaba (franchisor) 

memberikan bantuan manajemen, teknis dan pemasaran 

kepada terwaralaba (franchisee) selama keduanya terikat 

kontrak. Franchisee membayar ijin penggunaan merek 

dagang dan sistem bisnis. 

Harganya produk Miami Chicken sangat 

terjangkau, mulai dari Rp. 10.000 tiap porsinya, selain itu 

anda bisa delivery tanpa ada minimum order. Miami 

Chicken buka setiap hari dari Pukul 09.00 – 22.00 WIB 

dengan nomor telpon (0341) 407009 dengan slogan “Its 

Truly Fried Chicken”. 

Kehadiran Miami Chicken di Kota Malang yang 

cukup lama sehingga cukup dikenal di dalam maupun 
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luar Kota Malang. Pelanggan yang loyal menjadikan 

restoran ini sanggup bertahan di tengah pesatnya 

perkembangan bisnis restoran ayam goreng lainnya di 

Kota Malang. Hal ini bukan karena kebetulan tetapi 

pihak restoran mempunyai prinsip yaitu akan selalu 

memberikan kualitas yang terbaik kepada pelanggan, 

baik dari produk maupun kualitas pelayanan yang terbaik 

kepada pelanggan. Cita rasa produk akan selalu 

dipertahankan oleh pihak restoran, konsistensi cita rasa 

makanan yang lezat. Pengolahan produk makanan yang 

sesuai syariat dan telah mendapat sertifikat dari Majelis 

Ulama Indonesia sehingga produk makanan dijamin 

halal. Harga yang ditawarkan juga sudah disesuaikan 

dengan kualitas yang diberikan sekaligus dengan 

pelayanan terbaik bagi pelanggan. 

Sebagai usaha waralaba, penerapan 4 P Miami 

Chicken sangatlah terstruktur. Dilihat dari segi produk 

yang ditawarkan yakni ayam goreng memberikan 

ketertarikan tersendiri bagi konsumen dilihat dari kualitas 

produk dan juga harganya. Menu ayam goreng Miami 

Chicken berupa Paket hemat seharga Rp. 10.000 dapat 

dilihat pada lampiran 8. 

Produk ayam goreng yang ditawarkan lainnya 

seperti yang terlampir pada lampiran 8 adalah paket Take 

In ditawarkan dari harga Rp. 11.500 hingga Rp. 18.000. 

Bagian ayam yang dijual berdasarkan harga yang 

ditawarkan. Paket ayam goreng tersebut juga sudah 

dilengkapi dengan nasi dan minuman. Harga ayam 
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goreng yang ditawarkan Miami Chicken cukup 

terjangkau untuk kalangan menengah ke bawah sehingga 

membuat konsumen merasa puas dengan produk yang 

mereka beli. 

Promosi adalah proses penyampaian informasi 

persuatif satu arah yang dibuat untuk mengarahkan 

seseorang atau organisasi kepada tindakan yang dapat 

menciptakan pertukaran. Hal ini menjadi bagian 

pemasaran untuk memberitahukan kepada konsumen 

sasaran bahwa produk yang baik tersedia di tempat yang 

benar-benar dengan harga yang tepat.  

Sistem promosi yang dijalankan oleh Miami 

Chicken seperti yang terlampir pada lampiran 9 adalah 

periklanan melalui poster yang terpampang di pinggir 

jalan raya, membagi-bagikan brosur dan aktivitas layanan 

media sosial melalui facebook, promosi penjualan dengan 

menawarkan harga paket produk yang murah, penjualan 

personal oleh pihak divisi marketing perusahaan yang 

dilakukan pada kelompok atau instansi tertentu, 

menjalankan kegiatan telekomunikasi via telepon dengan 

konsumen, pemberian katalog untuk konsumen yang 

berkunjung ke Miami Chicken dan memberikan nota 

pembelian sebagai bukti transaksi pembelian yang telah 

dilakukan. Sistem promosi tersebut hingga saat ini masih 

dilakukan dan mendapat apresiasi yang baik dari 

konsumen sehingga input yang diperoleh perusahaan 

selalu optimal. 
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4.3. Karakteristik Responden Miami Chicken Sigura-

Gura Kota Malang 

Hasil survei dari 100 responden melalui pengisian 

kuesioner yang terdapat pada lampiran 1 menunjukkan 

bahwa konsumen ayam goreng Miami Chicken Sigura-

Gura Kota Malang memiliki karakteristik yang berbeda. 

Karakteristik demografi responden pada penelitian ini 

dibedakan berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, 

pendidikan terakhir dan penghasilan. Hal tersebut dapat 

mempengaruhi kepuasan konsumen pembelian ayam 

goreng. 

 

4.3.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Hasil penelitian di Miami Chicken Sigura-

Gura Kota Malang menunjukkan bahwa adanya 

penggolongan usia konsumen ayam goreng untuk 

mengetahui seberapa banyak range usia tertentu 

yang datang untuk menikmati sajian produk ayam 

goreng yang menjadi makana utama di Miami 

Chicken. Penggolongan usia pertama yakni <20 

tahun adalah mahasiswa. Penggolongan usia kedua 

yakni 21-30 tahun mahasiswa karena restoran ini 

terletak sangat strategis dengan wilayah kampus. 

Penggolongan usia yang ketiga yakni 31-40 tahun 

yang diketahui bahwa usia tersebut harus 

memperhatikan pola makanan yang dikonsumsi 

untuk kesehatan sedangkan penggolongan usia 

yang terakhir adalah 41-50 tahun dimana range usia 
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ini sudah rawan terkena penyakit akibat pola 

konsumsi makanan yang salah. Hasil penggolongan 

usia tersebut dan jumlah persentasenya disajikan 

dalam gambar 2. 

 
Gambar 2. Karakteristik responden berdasarkan usia 

 

Hasil survei menunjukkan bahwa konsumen 

ayam goreng Miami Chicken Sigura-Gura Kota 

Malang memiliki usia yang berkisar antara <20-50 

tahun. Gambar 2 menunjukkan bahwa konsumen 

ayam goreng didominasi oleh konsumen yang 

berusia <20 tahun yaitu dengan persentase sebesar 

46%. Hal tersebut dikarenakan ayam goreng pada 

masyarakat sangat digemari oleh pemuda 

dikarenakan restoran tersebut dekat dengan 

lingkungan pendidikan seperti kampus dan sekolah 

menengah dimana para mahasiswa datang ketika 

jam makan siang dan akhir pekan. Selain itu, di era 

ini ayam goreng juga dapat dijadikan makanan 

camilan. Persentase terendah ayam goreng 

ditempati oleh usia 41-50 tahun sebesar 5% hal ini 
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dikarenakan pada lanjut usia kebanyakan orang 

lebih menjaga asupan gizi dan menghindari 

makanan siap saji. Jumlah tersebut merupakan 

salah satu indikasi bahwa adanya keterkaitan antara 

usia dengan pola konsumsi seseorang dimana 

semakin orang tersebut memiliki usia lanjut maka 

pola konsumsi akan lebih diperhatikan dan lebih 

berhati-hati dalam memilih makanan yang akan 

dikonsumsi karena akan berakibat terhadap 

gangguan kesehatan konsumen dengan usia lanjut, 

pada restoran siap saji ini produk yang disajikan 

dikhususkan untuk usia remaja yang bisa 

mengkonsumsi makanan apa saja karena belum 

berdampak pada kesehatan. Akan tetapi berbeda 

dengan usia lanjut yang selalu berpikir tentang 

dampak yang terjadi pada kesehatannya apabila 

mengkonsumsi makanan siap saji. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan dan 

penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang sesuai 

yaitu pada usia remaja mengalami perubahan 

psikologis dan biologis dimana produk yang 

dikonsumsinya dipengaruhi aktivitas yang sedang 

terjadi pada dirinya, teman dan gaya atau 

penampilan dari generasi tersebut sedangkan untuk 

usia responden diatas 41 tahun jumlahnya 

cenderung lebih sedikit hal ini dikarenakan bahwa 

usia tersebut seseorang lebih berhati-hati dalam 

mengkonsumsi produk makanan. 
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4.3.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

Hasil penelitian di Miami Chicken Sigura-

Gura Kota Malang menunjukkan bahwa mayoritas 

responden yang datang adalah perempuan. Data 

tersebut disajikan dalam gambar 3. 

 

Gambar 3. Karakteristik responden berdasarkan 

jenis kelamin 

 

Hasil survei dari 100 responden konsumen 

ayam goreng seperti pada gambar 5 menunjukkan 

bahwa 63% konsumen ayam goreng Miami 

Chicken adalah perempuan dan 37% adalah laki-

laki. Hal ini dikarenakan bahwa perempuan lebih 

selektif dan mudah mendapatkan informasi 

mengenai produk makanan baru dengan rasa yang 

enak dan harga yang terjangkau dari rekan-

rekannya melalui promosi, sedangkan untuk 

konsumen laki-laki yang datang ke restoran rata-
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rata hanya untuk memenuhi kebutuhan makanan 

namun tidak terlalu mementingkan untuk hal 

mempromosikan kepada rekan-rekannya. Hal 

tersebut juga didukung dari hasil survei bahwa 

banyak konsumen perempuan yang datang untuk 

sekedar mengobrol bersama dengan rekan-

rekannya karena restoran Miami Chicken dinilai 

nyaman dan cocok untuk curhat dan sekedar 

berkumpul bersama.  

 

4.3.3. Karakteristik Responden Berdasarkan 

Pekerjaan 

Peneliti melakukan survei terhadap 100 

konsumen ayam goreng untuk mengetahui 

karakteristik konsumen ayam goreng berdasarkan 

pekerjaan. Peneliti menggolongkan jenis pekerjaan 

menjadi 5 golongan yaitu: mahasiswa, Pegawai 

Negeri Sipil, wiraswasta/karyawan swasta dan ibu 

rumah tangga. Gambar 4 berikut ini akan 

menunjukkan persentase karakteristik konsumen 

berdasarkan jenis pekerjaan. 

 
Gambar 4. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan 
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Hasil dari survei sebesar 100 responden yang 

telah mengisi kuesioner menunjukkan bahwa 67% 

konsumen ayam goreng adalah mahasiswa. Hal ini 

juga didukung oleh 2 data sebelumnya mengenai 

karakteristik konsumen berdasarkan usia dan 

karakteristik konsumen berdasarkan jenis kelamin. 

Persentase yang sangat tinggi pada jenis pekerjaan 

tersebut menunjukkan bahwa produk ayam goreng 

lebih banyak diminati oleh mahasiswa yang pada 

umumnya mempunyai rutinitas berpikir lebih 

banyak. Hal ini didukung data karakteristik 

konsumen berdasarkan usia yang memperlihatkan 

bahwa mayoritas konsumen ayam goreng adalah 

berusia <20 tahun. Harga yang terjangkau dan 

lingkungan yang strategis mampu membuat 

mahasiswa datang ke restoran siap saji ini. 

Pekerjaan seseorang mampu mempengaruhi 

makanan apa yang akan dikonsumsi, semakin 

orang tersebut memiliki pekerjaan yang banyak 

berkecimpung di lingkungan orang-orang yang 

selektif dan kritis dalam menilai kandungan 

makanan maka orang tersebut akan tergerak untuk 

mengkonsumsi makanan yang sehat dari informasi 

yang diperoleh dari orang disekitarnya. Hal 

tersebut sesuai dengan Kotler (2005) yang 

menyebutkan bahwa pekerjaan seseorang juga 

mempengaruhi pola konsumsinya, di dalam hal ini 

pemasar harus bisa mengidentifikasi kelompok 
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profesi yang memiliki kekuatan di atas rata-rata 

produk ayam goreng dan perusahaan harus bisa 

mengklasifikasikan produknya untuk kelompok 

profesi. 

 

4.3.4.   Karakteristik Responden Berdasarkan 

Pendidikan 

Hasil penelitian di Miami Chicken Sigura-

Gura Kota Malang menunjukkan bahwa mayoritas 

responden yang datang ke restoran adalah 

berpendidikan SMA/sederajat. Data tersebut dapat 

dilihat pada gambar 5. 

 
Gambar 5. Karakteristik responden berdasarkan 

pendidikan 

Berdasarkan gambar 5 diketahui bahwa dari 

100 responden sebanyak 45% konsumen ayam 

goreng yang menjadi responden dalam penelitian 

ini memiliki pendidikan terakhir Sarjana. 

Kemudian ada 17% konsumen ayam goreng yang 

menjadi responden dalam penelitian ini memiliki 

pendidikan terakhir SD/sederajat. Hal ini juga 

didukung data karakteristik konsumen berdasarkan 
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usia dan pekerjaan yang menunjukkan bahwa 

konsumen ayam goreng didominasi konsumen 

yang berusia <20 tahun dan memiliki profesi 

sebagai mahasiswa. Usia <20 tahun pada umumnya 

di Kota Malang yang terkenal sebagai kota 

pendidikan adalah mahasiswa perguruan tinggi. 

Pendidikan seseorang akan menentukan apa yang 

akan dikonsumsi berdasarkan pengetahuan gizi 

yang didapatkan, sehingga semakin tinggi 

pendidikan seseorang, maka seseorang tersebut 

akan lebih selektif dalam memiliki produk. Tingkat 

pendidikan berpengaruh terhadap pola 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 yang berpendidikan 

rendah. Selain melihat dari sisi kualitas pangan 

yang dikonsumsinya, konsumen dengan pendidikan 

yang jauh lebih tinggi juga melihat lebih jauh 

terhadap keburukan dan resiko dalam 

mengkonsumsi produk, serta cenderung berperilaku 

lebih kritis dalam pembelian dan pemilihan sesuatu 

produk (Nurmansyah, 2006). 
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4.3.5.   Karakteristik Responden Berdasarkan 

Pendapatan 

Hasil penelitian melalui indikator penilaian 

dari faktor demografi yaitu pendapatan dari 

responden penelitian yang datang ke Miami 

Chicken dengan cakupan pendapatan yaitu untuk 

range pertama < Rp. 500.000, kedua sebesar Rp. 

500.000 – Rp. 1.000.000, ketiga sebesar Rp. 

1.000.000 – Rp. 1.500.000, range keempat Rp. 

1.500.000 – Rp. 2.000.000 dan terakhir > Rp. 

2.000.000. Hasil pengelompokan nominal 

pendapatan disajikan pada gambar 6.  

 
Gambar 6. Karakteristik responden berdasarkan 

pendapatan 

Tingkat pendapatan berkaitan erat dengan 

daya beli responden untuk membeli produk ayam 

goreng. Selain itu tingkat pendapatan juga 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Data 

sebelumnya menunjukkan bahwa dominan 

pembeli atau konsumen ayam goreng adalah dari 
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umur <20 tahun dan dari kalangan mahasiswa. 

Berdasarkan hasil survei menggunakan kuesioner 

diketahui bahwa konsumen ayam goreng 

memiliki pendapatan yang jauh berbeda. Hal 

tersebut ditunjukkan oleh gambar 6 yang 

menunjukkan bahwa sebanyak 41% konsumen 

memiliki pendapatan kurang dari Rp. 500.000 

sedangkan 9% memiliki pendapatan sebesar Rp. 

1.500.000 – Rp. 2.000.000 tiap bulannya. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden adalah mahasiswa dikarenakan belum 

memiliki penghasilan sendiri yang tetap dan 

masih tergantung pada orang tua. Hal ini 

menunjukkan bahwa konsumen memiliki 

pendapatan yang cukup merata jika dibedakan 

berdasarkan jumlah pendapatan per bulannya. 

Pendapatan adalah setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh yang 

dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah 

kekayaan (Nurmansyah, 2006). 

4.4.  Persepsi Konsumen Terhadap Variabel Strategi 

   Promosi di Miami Chicken 

Hasil penelitian di Miami Chicken diperoleh dari 

pengisian kuesioner yang terdapat pada lampiran 1 

menunjukkan bahwa variabel bebas penelitian yakni 

strategi promosi yang terdiri periklanan (X1), promosi 

penjualan (X2), penjualan personal (X3), hubungan 

masyarakat (X4) dan pemasaran langsung (X5) dengan 
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jawaban yang diperoleh dari penilaian melalui skala 

likert yang dipilih oleh responden dari kuesioner. 

Pengukuran yang dilakukan mulai dari skala terendah 

hingga tertinggi yakni Sangat Tidak Puas (STP), Tidak 

Puas (TP), Kurang Puas (KP), Puas (P) dan Sangat Puas 

(SP). Total skala yang dipilih responden terlampir pada 

lampiran 2. 

 

4.4.1. Persepsi Konsumen Terhadap Variabel 

 Periklanan (X1) 

Hasil dari variabel periklanan seperti yang 

tertera pada tabel 3 dengan ub variabel periklanan 

yang kedua (X1.2) adalah brosur dimana memiliki 

rata-rata tertinggi berdasarkan persepsi konsumen 

terhadap variabel periklanan. Rata-rata skor yang 

diperoleh adalah 4,35 yang berada pada penilaian 

puas. Hal tersebut menunjukkan bahwa penilaian 

konsumen terhadap brosur sangat menarik mampu 

mempengaruhi kepuasan konsumen. Hal tersebut 

disebabkan brosur dianggap menarik karena brosur 

tersebut berisi gambar produk yang disertai dengan 

harga produk. Brosur tersebut juga mampu menjadi 

media promosi yang efektif dan cepat dalam 

menarik konsumen. Brosur merupakan media cetak 

membantu penerimaan informasi untuk mengatur 

masukan informasi tersebut. 

Sub variabel media sosial (X1.3) memiliki 

rata-rata kedua berdasarkan persepsi konsumen 
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terhadap variabel periklanan. Media sosial yang 

dimaksud adalah suatu situs berbasis internet yang 

mudah dan cepat untuk saling bertukar informasi. 

Skor pada item ini adalah 4,19 yang berada pada 

penilaian puas dikarenakan media sosial 

memberikan informasi tentang harga dan gambar 

produk Miami Chicken. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa konsumen puas media sosial yang dibuat 

oleh perusahaan. Adanya media sosial akan 

mempengaruhi kepuasan konsumen dalam membeli 

ayam goreng karena konsumen dapat mengetahui 

apa saja produk yang tersedia dan dapat memesan 

produk melalui media tersebut. Media sosial adalah 

media yang didesain untuk memudahkan interaksi 

sosial yang bersifat interaktif atau dua arah. Media 

sosial berbasis pada teknologi internet yang 

mengubah pola penyebaran informasi dari yang 

sebelumnya bersifat satu ke banyak audien, banyak 

audien ke banyak audien.  

Sub variabel poster (X1.1) memiliki rata-rata 

terendah berdasarkan persepsi konsumen terhadap 

variabel perikalan yang menunjukkan bahwa dari 

100 responden, 55% responden menyatakan puas 

bahwa poster merupakan faktor yang diyakini dapat 

mempengaruhi kepuasan konsumen. Rata-rata 

keseluruhan item ini adalah sebesar 3,91 dengan 

demikian rata-rata responden puas bahwa poster 

merupakan faktor yang diyakini dapat 
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mempengaruhi kepuasan konsumen. Rata-rata 

responden menjawab puas dikarenakan poster 

Miami Chicken yang terpampang menarik dengan 

berisi harga dan produk ayam goreng. Poster adalah 

salah satu media komunikasi kelompok yang 

biasanya ditujukan untuk target sasaran dalam 

lingkup tertentu. Media ini adalah salah satu media 

yang paling murah, paling diacuhkan, dan paling 

efektif. Apabila ditempatkan dan diawasi secara 

layak, maka papan pengumuman akan banyak 

menarik perhatian orang-orang yang berada 

dilingkup sekitar dimana papan itu berada. Persepsi 

konsumen terhadap periklanan dapat dilihat pada 

tabel 3 berikut. 

 

Tabel 3. Persepsi konsumen terhadap periklanan 

Indikator STP TP KP P SP 
Rata-

Rata 

Poster (X1.1) 0% 4% 21% 55% 20% 3,91 

Brosur 

(X1.2) 
0% 2% 5% 48% 45% 4,35 

Media 

Sosial (X1.3) 
0% 1% 8% 62% 29% 4,19 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 

 

4.4.2. Persepsi Konsumen Terhadap Variabel 

 Promosi Penjualan (X2) 

Penilaian terhadap variabel promosi 

penjualan terdiri dari 3 item yang dapat dilihat pada 
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tabel 4. Item pertama yaitu sub variabel diskon 

(X2.1) memiliki rata-rata tertinggi berdasarkan 

persepsi konsumen terhadap variabel promosi 

penjualan. 50 responden menjawab puas. Hal 

tersebut juga dapat dilihat dari skor yang ada pada 

sub variabel ini yaitu mendapatkan skor rata-rata 

4,38 yang masuk dalam penilaian puas. 45% 

responden menjawab sangat puas karena diskon 

yang diperoleh hingga 20% dari jumlah pembelian 

ayam goreng dan 50% responden menjawab sangat 

puas karena diskon yang diperoleh 15% dari 

jumlah pembelian ayam goreng sesuai ketentuan. 

Hal tersebut dapat dapat mempengaruhi konsumen 

untuk tetap menjadi pelanggan ayam goreng, 

dengan nilai rata-rata 4,38 menjelaskan bahwa 

konsumen puas dengan pemberian diskon. Diskon 

yang diberikan sebanyak 15% yang diberikan 

Miami Chicken tergantung jumlah pembelian 

produk membuat konsumen merasa senang dan 

puas. Diskon atau potongan penjualan merupakan 

salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk 

menarik minat pembeli untuk melakukan transaksi 

pembelian. 

Penilaian sub variabel pameran (X2.3) 

memiliki rata-rata kedua setelah diskon 

berdasarkan persepsi konsumen terhadap variabel 

promosi penjualan. Rata-rata skor yang didapat 

adalah 4,09 yang menunjukkan penilaian puas 
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dikarenakan pameran pada event tertentu dapat 

mempengaruhi jumlah konsumen dan juga sampel 

produk yang disediakan dapat mempengaruhi minat 

dan keputusan konsumen untuk membeli ayam 

goreng sehingga akan mempengaruhi kepuasan 

konsumen. Pameran yang diadakan Miami Chicken 

memberikan kesan yang menarik dengan 

pemberian sampel produk dan souvenir. Adanya 

pameran juga dapat meningkatkan jumlah 

konsumen Miami Chicken. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa adanya pameran dapat 

mempengaruhi dalam kepuasan konsumen. 

Pameran adalah salah satu tempat bertemunya 

produsen dan konsumen.  

Penilaian rata-rata terendah berdasarkan 

persepsi konsumen terhadap variabel pomosi 

penjualan yaitu (X2.2) adalah jaminan produk. Rata-

rata skor yang didapat adalah 4,04 yang 

menunjukkan penilaian puas dikarenakan faktor 

jaminan produk adalah faktor yang cukup penting 

bagi konsumen untuk membeli suatu produk. 

Miami Chicken mampu memberikan jaminan 

produk saat ada kesalahan teknis sebanyak 75% 

dari produk yang dibeli dikarenakan untuk menjaga 

citra perusahaan. Selain itu agar konsumen tetap 

menjadi pelanggan di restoran tersebut. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa faktor jaminan 

produk dapat mempengaruhi dalam kepuasan 
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konsumen. Persepsi konsumen terhadap promosi 

penjualan dapat dilihat pada tabel 4 berikut. 

 

Tabel 4. Persepsi konsumen terhadap promosi 

              penjualan 

Indikator STP TP KP P SP 
Rata-

Rata 

Diskon 

(X2.1) 
0% 2% 3% 50% 45% 4,38 

Jaminan 

Produk 

(X2.2) 

0% 1% 15% 63% 21% 4,04 

Pameran 

(X2.3) 
0% 0% 6% 79% 15% 4,09 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 

 

4.4.3. Persepsi Konsumen Terhadap Variabel 

     Penjualan Personal (X3) 

Penjualan personal merupakan salah satu 

faktor strategi promosi yang akan mempengaruhi 

kepuasan konsumen. Penilaian terhadap penjualan 

personal dapat dinilai kualitas pelayanan dan 

performa dari kegiatan yang diselenggarakan.  

Item variabel penjualan personal yang 

memiliki rata-rata tertinggi adalah presentasi 

penjualan (X3.2), sebagian besar responden puas 

dengan presentasi penjualan yang dilakukan oleh 

pelayan. Responden menjawab puas sebanyak 

56%. Hal ini dapat dilihat dari skor yang didapat 
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sebesar 4,29 yang juga berada pada range penilaian 

puas dengan artian bahwa presentasi penjualan 

yang dilakukan pelayan interaktif yang dapat 

mempengaruhi kepuasan konsumen. Proses 

komunikasi face to face menjadikan konsumen 

potensial harus memperhatikan pesan yang 

disampaikan oleh wiraniaga. 

Penilaian terhadap sub variabel penjualan 

personal yang ketiga yaitu pasar malam (X3.3) 

menunjukkan rata-rata kedua setelah presentasi 

penjualan. Skor yang didapat dalam item sub 

variabel ini adalah 63% responden menyatakan 

puas dengan diadakannya stan penjualan ayam 

goreng pada perayaan pasar malam sehingga dapat 

mempengaruhi dan salah satu faktor dalam 

kepuasan konsumen. Rata-rata keseluruhan item ini 

adalah sebesar 4,02 dimana nilai tersebut berada 

pada kategori puas. Pasar malam yang diadakan 

Miami Chicken memberikan kesan menarik dengan 

pemberian sampel produk dan souvenir. Demikian 

rata-rata responden puas bahwa tersedianya stan 

pada perayaan pasar malam merupakan faktor yang 

diyakini dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. 

Pasar malam adalah pasar yang melakukan 

transaksi perdagangan di malam hari. 

Item pertemuan penjualan (X3.1) memiliki 

rata-rata terendah berdasarkan persepsi konsumen 

terhadap variabel penjualan personal. Pertemuan 
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penjualan yang baik disertai dengan sikap pelayan 

yang murah senyum dan ramah. Skor yang didapat 

pada item ini adalah 4 dengan demikian rata-rata 

responden puas dengan pertemuan penjualan saat 

membeli ayam goreng. Hal ini disebabkan karena 

pelayanan yang ramah sehingga membuat 

konsumen puas. Jumlah skor dalam pertemuan 

penjualan menunjukkan bahwa pembelian ayam 

goreng berpengaruh dalam kepuasan konsumen. 

Pertemuan penjualan adalah penjualan tatap muka 

(personal selling) melibatkan komunikasi langsung 

dengan konsumen (face to face). Persepsi 

konsumen terhadap penjualan personal dapat 

dilihat pada tabel 5 berikut. 

 

Tabel 5. Persepsi konsumen terhadap penjualan 

              personal 

Indikator STP TP KP P SP 
Rata-

Rata 

Pertemuan 

Penjualan 

(X3.1) 

0% 4% 12% 64% 20% 4 

Presentasi 

Penjualan 

(X3.2) 

0% 1% 6% 56% 37% 4,29 

Pasar 

Malam 

(X3.3) 

0% 3% 13% 63% 21% 4,02 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 
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4.4.4. Persepsi Konsumen Terhadap Variabel 

          Publisitas (X4) 

Publisitas adalah komunikasi tatap muka 

langsung untuk mempromosikan barang agar 

menemukan prospek penjualan dan memberikan 

pelayanan pasca penjualan. Metode publisitas yang 

dilakukan di Miami Chicken ada 3 cara yaitu 

hubungan masyarakat (X4.1), kotak saran (X4.2) dan 

seminar (X4.3). 

Penilaian sub variabel seminar (X4.3) 

memiliki rata-rata tertinggi berdasarkan persepsi 

konsumen terhadap variabel publisitas. Tabel 6 

menunjukkan bahwa dari responden yang 

berjumlah 100, 62% responden menyatakan puas 

bahwa seminar yang diadakan diyakini dapat 

mempengaruhi kepuasan konsumen. Hal ini dapat 

dilihat dari skor rata-rata keseluruhan yaitu sebesar 

4,05 dengan demikian rata-rata responden 

menjawab puas bahwa seminar diyakini dapat 

mempengaruhi kepuasan konsumen. Seminar yang 

diadakan Miami Chicken memberikan kesan yang 

menarik dengan pemberian sampel produk dan 

souvenir. Seminar adalah sebuah pertemuan untuk 

membahas suatu masalah. 

Penilaian terhadap sub variabel kotak saran 

(X4.2) memiliki rata-rata kedua setelah seminar 

berdasarkan persepsi konsumen terhadap variabel 

publisitas menunjukkan bahwa dari jumlah 
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responden sebanyak 100 menyatakan bahwa 56% 

puas dengan tersedianya kotak saran di perusahaan, 

hal ini dapat dilihat dari skor yang didapat sebesar 

4,04 yang juga berada pada range penilaian puas 

yang menunjukkan bahwa kotak saran merupakan 

suatu sub variabel yang dapat mempengaruhi 

kepuasan konsumen ayam goreng. Kotak saran 

memanglah tersedia tetapi tidak terisi dikarenakan 

kotak saran tersebut tidak diberikan hadiah atau 

doorprize bagi yang mengisinya. Kotak saran 

adalah salah satu fasilitas bagi konsumen untuk 

menyampaikan keluhan, kritik dan saran.  

Hasil perhitungan dalam sub variabel 

hubungan masyarakat (X4.1) memiliki rata-rata 

terendah berdasarkan persepsi konsumen terhadap 

variabel publisitas yang menunjukkan bahwa dari 

100 responden, 50% menyatakan puas bahwa 

hubungan masyarakat (X4.1) merupakan faktor yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen mengkonsumsi 

ayam goreng. Rata-rata keseluruhan item ini adalah 

sebesar 4.03, dengan demikian rata-rata responden 

puas dengan ayam goreng ini dimana informasinya 

diperoleh dari hubungan masyarakat. Hubungan 

masyarakat yang dilakukan mempengaruhi 

frekuensi pembelian produk oleh konsumen. 

Semakin baik hubungan masyarakat atau 

kekerabatan maka semakin meningkat pula 

frekuensi konsumen dalam membeli produk ayam 
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goreng Miami Chicken. Hubungan masyarakat 

berfungsi sebagai jembatan penghubung antara 

institusi atau lembaga yang diwakili dengan 

masyarakat (publik), tugas humas adalah 

menciptakan citra positif tentang sesuatu, apakah 

produk, apakah lembaga, apakah manusia untuk 

menciptakan sebuah opini yang baik (to create a 

favorable opinion) tanpa mempertimbangkan 

apakah produk/lembaga/manusia itu benar-benar 

positif. Persepsi konsumen terhadap publisitas 

dapat dilihat pada tabel 6 berikut. 

 

Tabel 6. Persepsi konsumen terhadap publisitas 

Indikator STP TP KP P SP 
Rata-

Rata 

Hubungan 

Masyarakat 

(X4.1) 

0% 1% 22% 50% 27% 4,03 

Kotak Saran 

(X4.2) 
0% 2% 17% 56% 25% 4,04 

Seminar 

(X4.3) 
0% 1% 15% 62% 22% 4,05 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 

 

4.4.5. Persepsi Konsumen Terhadap Variabel 

     Pemasaran Langsung (X5) 

Penilaian terhadap sub variabel nota 

pembelian (X5.3) memiliki rata-rata tertinggi 

berdasarkan persepsi konsumen terhadap variabel 
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pemasaran langsung, dari jumlah responden 

sebanyak 100 mendapatkan nilai sebanyak 57% 

yang menyatakan puas bahwa konsumen sering 

menerima nota pembelian. Rata-rata skor yang 

didapat adalah 4,09 dengan demikian nilai rata-rata 

responden menjawab puas yang dapat diartikan 

bahwa nota pembelian merupakan salah satu sub 

variabel yang dapat mempengaruhi kepuasan 

konsumen. Nota pembelian dari hasil pembelian 

produk sering diberikan oleh kasir Miami Chicken 

kepada pelayan. Nota pembelian adalah bukti 

transaksi yang diberikan oleh penjual kepada 

pembeli atas pembelian barang secara tunai. Nota 

berfungsi sebagai bukti pengeluaran uang oleh 

pembeli. 

Berdasarkan tabel 7, hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa pada sub variabel 

telekomunikasi (X5.1) memiliki rata-rata kedua 

setelah nota pembelian 71% responden menyatakan 

puas bahwa faktor ini diyakini dapat 

mempengaruhi kepuasan konsumen. Diketahui 

bahwa konsumen ayam goreng pada sub variabel 

telekomunikasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 

4,06 yang menunjukkan bahwa pemasaran 

langsung yang dilakukan perusahaan sehingga 

diyakini dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. 

Telekomunikasi yang telah dilakukan oleh 

karyawan sangatlah ramah sehingga menimbulkan 
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ketertarikan dan keputusan pembelian konsumen 

sehingga konsumen merasa puas. 

Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau 

penyampaian informasi, dari suatu tempat ke 

tempat lain menggunakan sebuah media. 

Penilaian terhadap sub variabel katalog (X5.2) 

memiliki rata-rata terendah berdasarkan persepsi 

konsumen terhadap variabel pemasaran langsung, 

dari jumlah responden sebanyak 100 mendapatkan 

nilai sebanyak 48% yang menyatakan puas bahwa 

konsumen ayam goreng dikarenakan katalog 

menarik disertai dengan harga produk yang 

ditawarkan sehingga mempengaruhi kepuasan 

konsumen. Rata-rata skor yang didapat adalah 4,01 

dengan demikian nilai rata-rata responden 

menjawab puas sehingga katalog merupakan salah 

satu sub variabel yang dapat mempengaruhi 

kepuasan konsumen. Katalog yang yang disediakan 

oleh Miami Chicken menarik karena sudah berisi 

harga produk yang ditawarkan sehingga konsumen 

tidak perlu lagi untuk bertanya harga produk 

kepada karyawan. Persepsi konsumen terhadap 

pemasaran langsung dapat dilihat pada tabel 7 

berikut. 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Infomasi&action=edit&redlink=1
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Tabel 7. Persepsi konsumen terhadap pemasaran 

              langsung 

Indikator STP TP KP P SP 
Rata-

Rata 

Telekomu-

nikasi 

(X5.1) 

0% 1% 10% 71% 18% 4,06 

Katalog 

(X5.2) 
0% 1% 25% 48% 26% 4,01 

Nota 

Pembelian 

(X5.3) 

0% 0% 17% 57% 26% 4,09 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 

 

4.5. Kepuasan Konsumen Terhadap Ayam Goreng di 

       Miami Chicken 

Kepuasan konsumen adalah sejauh mana manfaat 

sebuah produk dirasakan sesuai dengan apa yang 

diharapkan pelanggan. Kepuasan konsumen diukur dari 

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

antara kinerja produk yang ia rasakan dengan 

harapannya. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen 

adalah respon terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau 

diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya 

dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah 

pemakaian. Penelitian ini menjelaskan bagaimana 

kepuasan konsumen setelah menikmati produk yang 

dibelinya di Miami Chicken yang mencakup harga, rasa, 
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dan frekuensi pembelian. Hasil penelitian berdasarkan 

kepuasan konsumen dapat dilihat pada tabel 8. 

 

Tabel 8. Kepuasan konsumen terhadap ayam goreng 

Indikator STP TP KP P SP 
Rata-

Rata 

Harga (Y1) 1% 9% 10% 28% 52% 4,21 

Rasa (Y2) 0% 0% 2% 38% 60% 4,58 

Frekuensi 

Pembelian 

(Y3) 

9% 12% 20% 33% 26% 3,55 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 

 

Berdasarkan tabel 8 diketahui sebagian besar 

persepsi konsumen terhadap rasa ayam goreng memiliki 

rata-rata paling tinggi. Sebanyak 60% konsumen ayam 

goreng yang menjadi responden dalam penelitian ini 

menjawab sangat puas dengan memberi penilaian bahwa 

rasa ayam goreng tersebut sedap, gurih dan renyah. Rata-

rata konsumen sebanyak 4,58 menjawab sangat puas 

dengan menilai bahwa ayam goreng tersebut memiliki 

rasa sedap, gurih, dan renyah. Rachmawati (2011) 

menjelaskan bahwa kualitas produk makanan dapat 

ditunjukkan dengan karakteristik makanan itu sendiri, 

misalnya cita rasa aroma ataupun tekstur dari produk 

tersebut. 

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa persepsi 

konsumen terhadap harga ayam goreng memiliki rata-

rata kedua. 52% konsumen ayam goreng yang menjadi 



90 

responden menjawab sangat puas sehingga 

menyimpulkan bahwa harga ayam goreng biasa saja 

(sedang). Rata-rata penilaian terhadap harga sebesar 4,21 

berarti konsumen menjawab puas dengan harga ayam 

goreng di Miami Chicken. Harga produk yang 

ditawarkan Miami Chicken murah dan terjangkau 

sehingga kalangan bawah dapat membeli produk ayam 

goreng Miami Chicken sehingga konsumen puas. Pada 

tingkat harga tertentu, bila manfaat yang dirasakan 

konsumen meningkat, maka nilainya akan meningkat 

pula (Tjiptono, 2008). 

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa persepsi 

konsumen terhadap frekuensi pembelian memiliki rata-

rata terendah. 33% konsumen ayam goreng yang menjadi 

responden dalam penelitian ini menjawab sangat puas 

karena melakukan pembelian ayam goreng sebanyak 6-

10 kali dalam satu bulan sedangkan persentase terkecil 

yakni 9% menjawab sangat tidak puas karena frekuensi 

pembelian ayam goreng yang dilakukannya tidak 

menentu dikarenakan faktor keinginan saja dan 

disesuaikan dengan keadaan ekonominya. Berdasarakan 

hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata responden 

sebanyak 3,55 yang berarti konsumen menjawab puas. 

Konsumen melakukan frekuensi pembelian ayam goreng 

sebanyak 1-3 kali dalam sebulan dikarenakan suka 

dengan produk ayam Miami Chicken yang juga 

dipengaruhi oleh indikator sebelumnya yakni harga yang 

murah dan terjangkau serta memiliki rasa sedap, guruh 
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dan renyah. Perbedaan frekuensi pembelian dapat 

disebabkan karena nafsu makan seseorang, pendapatan, 

kepuasan atau rasa bosan. Frekuensi pembelian 

menunjukkan loyalitas atau kesetiaan terhadap suatu 

produk untuk melakukan pembelian ulang. 

 

4.6. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Kuesioner yang akan digunakan sebagai alat 

pengumpul data terlebih dahulu diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Pengujian ini dimaksudkan untuk 

mengukur tingkat kelayakan kuesioner sebagai alat 

pengumpul data. Adapun hasil uji validitas dan 

reliabilitas kuesioner penelitian dapat dijelaskan 

sebagaimana berikut ini. 

 

4.6.1. Uji Validitas 

Perhitungan dilakukan dengan 

mengkorelasikan setiap skor item dengan skor total 

seperti yang terlampir pada lampiran 3. Jika 

koefisien lebih besar dari 0.5 berarti item kuesioner 

dinyatakan valid dan dinyatakan sah. Adapun 

ikhtisar hasil perhitungan rxy atau sig sebagaimana 

output yang dapat dilihat pada tabel 9 berikut. 
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    Tabel 9. Uji validitas instrumen kuesioner 

Variabel Koefisien Keterangan 

Poster (X1.1) 

Brosur (X1.2) 

Media sosial (X1.3) 

0,695 Valid 

0,781 Valid 

0,716 Valid 

Diskon (X2.1) 

Jaminan produk (X2.2) 

Pameran (X2.3) 

0,606 Valid 

0,720 Valid 

0,675 Valid 

Pertemuan penjualan (X3.1) 

Presentasi penjualan (X3.2) 

Pasar malam (X3.3) 

0,655 Valid 

0,803 Valid 

0,823 Valid 

Hubungan masyarakat 

(X4.1) 

Kotak saran (X4.2) 

Seminar (X4.3) 

0,885 Valid 

0,774 Valid 

0,622 Valid 

Telekomunikasi  (X5.1) 

Katalog (X5.2) 

Nota pembelian (X5.3) 

Harga (Y1) 

Rasa (Y2) 

Frekuensi Pembelian (Y3) 

0,834 Valid 

0,822 Valid 

0,790 

0,672 

0,836 

0,624 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 

Berdasarkan hasil pengujian validitas 

instrumen bahwa terdapat beberapa nilai korelasi 

lebih besar dari nilai cut off sebesar 0,5, dengan 

demikian butir-butir pertanyaan di variabel tersebut 

dinyatakan valid dan dapat dipergunakan sebagai 

alat pengumpul data dalam penelitian ini. Pengujian 

validitas dimaksudkan untuk menaksir konsistensi 

internal butir pertanyaan dalam mengungkap 
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faktor. Arikunto (2002) menjelaskan bahwa 

validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Suatu 

instrumen yang valid berarti mempunyai validitas 

tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid 

berarti memiliki validitas rendah. 

 

 

4.6.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas instrumen digunakan dengan 

tujuan untuk mengetahui konsistensi dari instrumen 

sebagai alat ukur, sehingga suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Untuk menguji digunakan Alpha 

Cronbach. Suatu instrumen akan semakin reliabel 

apabila koefisien alpha semakin mendekati nilai 

1,00 atau koefisien alpha kurang dari 0,5 dianggap 

tidak reliable. sedangkan dinyatakan reliabel bila 

nilai Alpha Cronbach > 0,5. Adapun rangkuman 

interpretasi reliabilitas kuesioner sesuai dengan 

Output SPSS dapat dilihat pada tabel 10 dan 

terlampir pada lampiran 4. 
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Tabel 10. Uji reliabilitas instrumen kuesioner 

Variabel 

Koefisien 

Cronbach's 

Alpha Keterangan 

Poster (X1.1) 0,663 Reliabel 

Brosur (X1.2) 0,651 Reliabel 

Media sosial (X1.3) 0,655 Reliabel 

Diskon (X2.1) 0,756 Reliabel 

Jaminan produk 

(X2.2) 
0,761 

Reliabel 

Pameran (X2.3) 

Pertemuan 

penjualan (X3.1) 

Presentasi 

penjualan (X3.2) 

Pasar malam (X3.3) 

Hubungan 

masyarakat (X4.1) 

Kotak saran (X4.2) 

Seminar (X4.3) 

Telekomunikasi  

(X5.1) 

Katalog (X5.2) 

Nota pembelian 

(X5.3) 

Harga (Y1) 

Rasa (Y2) 

Frekuensi 

Pembelian (Y3) 

0,654 

0,697 

 

0,638 

 

0,639 

0,684 

 

0,721 

0,735 

0,852 

 

0,742 

0,798 

 

0,814 

0,853 

 

0,754 

Reliabel 

Reliabel 

 

Reliabel 

 

Reliabel 

 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

 

Reliabel 

Reliabel 

 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

 

Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 
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Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa 

nilai semua variabel mempunyai Alpha Cronbach 

yang lebih besar dari 0,5, sehingga variabel 

tersebut dinyatakan reliabel. Suatu instrumen 

dikatakan reliabel jika instrumen itu dalam 

mengukur suatu gejala yang berlainan senantiasa 

mengukur sejauh mana instrumen dapat dipercaya 

dan diandalkan. Arikunto (2002) menyatakan 

bahwa instrumen dikatakan reliabel jika nilai alpha 

lebih besar dari 0,5. 

 

4.7. Analisis Faktor 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

seperangkat atribut memiliki hubungan atau keterkaitan, 

apabila dalam pengujian ini terdapat suatu item yang 

memiliki nilai yang tidak memenuhi atau kurang 

memenuhi syarat maka harus dikeluarkan dari analisis. 

Hasil uji analisis faktor dapat dilihat di lampiran 5. 

 

4.7.1. Pengujian Kelayakan Data untuk Analisis 

          Faktor 

Pengujian kecukupan atribut dapat diketahui 

melalui nilai Keiser Meyer Olkin (KMO) dengan 

kriteria jika nilai KMO ≥ 0,5 maka atribut yang 

dipergunakan dalam analisis faktor dinyatakan 

cukup. Hasil perhitungan pada tabel 8 diperoleh 

nilai KMO sebesar 0,599. Hasil pengujian KMO 

pada uji kelayakan analisis faktor lebih besar dari 
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0,5. Hal ini dapat dinyatakan bahwa atribut yang 

digunakan dalam analisis faktor dinyatakan cukup 

untuk membentuk faktor baru, sehingga analisis 

faktor dapat dilakukan. Hasil perhitungan nilai 

KMO dapat dilihat pada tabel 11. 

 

Tabel 11. Hasil uji KMO dan Bartlett’s 

 Kaiser Meyer 

Olkin Measure 

of Sampling 

Adequacy 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-

Square 
Sig. 

0,599 61,606 0,000 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 

 

Pengujian dependensi atribut juga dapat 

diketahui melalui KMO dengan kriteria jika 

probabilitas Chi Square < (0,5) maka atribut yang 

digunakan dalam analisis faktor dinyatakan saling 

berhubungan. Hasil perhitungan diperoleh nilai Chi 

Square sebesar 61,606 dengan probabilitas sebesar 

0,000. Hal ini dapat dinyatakan bahwa atribut yang 

digunakan dalam analisis faktor dinyatakan saling 

berhubungan, sehingga analisis faktor dapat 

dilakukan. Arikunto (2002) menyatakan bahwa 

nilai KMO yang baik antara 0,5-1. 

Pengujian kelayakan atribut yang terakhir 

dapat diketahui melalui nilai Measure of Sampling 

Adequacy (MSA). Kriteria pengujian menyatakan 
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jika nilai MSA ≥ 0,5 maka atribut yang digunakan 

dalam analisis faktor dinyatakan layak. Hasil 

analisis niiai MSA dapat dilihat melalui tabel 12 

berikut. 

 

Tabel 12. Hasil uji MSA 

Atribut MSA 

Poster (X1.1) 0,811 

Brosur (X1.2) 0,872 

Media sosial (X1.3) 0,893 

Diskon (X2.1) 0,519 

Jaminan produk (X2.2) 0,620 

Pameran (X2.3) 0,730 

Pertemuan penjualan (X3.1) 0,642 

Presentasi penjualan (X3.2) 0,602 

Pasar malam (X3.3) 0,718 

Hubungan masyarakat 

(X4.1) 

0,780 

Kotak saran (X4.2) 0,721 

Seminar (X4.3) 0,779 

Telekomunikasi  (X5.1) 0,706 

Katalog (X5.2) 0,605 

Nota pembelian (X5.3) 0,651 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 

 

Hasil perhitungan pada tabel 12 diperoleh 

nilai MSA dari semua atribut > 0,5 dengan 

demikian dapat dinyatakan bahwa atribut yang 

digunakan dalam analisis faktor dinyatakan layak, 

sehingga analisis faktor dapat dilakukan. Namun 
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sebaliknya jika ada salah satu atribut yang memiliki 

nilai MSA kurang dari 0,5 maka harus dikeluarkan 

dari analisis faktorial dan data tersebut tidak layak 

untuk diuji faktor. Arikunto (2002) menyatakan 

bahwa analisis faktor digunakan untuk mereduksi 

data atau peubah yang masih memuat informasi 

yang terkandung dalam peubah asli. Angka MSA ≤ 

0,5 menunjukkan peubah tidak bisa dianalisis lebih 

lanjut atau dikeluarkan. 

 

4.7.2. Ekstraksi Faktor 

Ekstraksi faktor dimaksudkan untuk 

membentuk faktor-faktor baru dari 15 atribut yang 

telah diajukan menjadi lebih sederhana. Untuk 

mengekstraksi atribut-atribut tersebut dapat 

diketahui melalui nilai eigenvalue dengan kriteria 

jika suatu komponen memiliki eigenvalue ≥ 1 maka 

komponen tersebut dinyatakan sebagai faktor 

pembentuk atribut tersebut. Hasil analisis faktor 

dapat dilihat pada tabel 13 berikut. 
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Tabel 13. Hasil ekstraksi faktor 

Faktor  Nilai Eigenvalue 

 Total Keragaman (%) Keragaman 

Kumulatif (%) 

1  2,199 14,662 14,662 

2  1,937 12,912 27,574 

3  1,745 11,635 39,209 

4  1,460 9,733 48,942 

5  1,260 8,399 57,341 

6  1,044 6,959 64,300 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 

 

Berdasarkan tabel 13 dapat diketahui bahwa 

terdapat 6 komponen yang memiliki total 

eigenvalue yang lebih besar dari 1 dengan total 

keragaman sebesar 64,300%. Hal ini berarti 

64,300% keragaman 6 faktor baru mampu dibentuk 

melalui 15 atribut yang telah diajukan. 

Pada proses ekstraksi faktor ini terbentuk 6 

faktor dari 15 item. Faktor pertama memiliki 

keragaman sebesar 14,662% yang berarti di dalam 

faktor pertama mampu menjelaskan informasi 

terkait strategi promosi sebesar 14,662% dari 15 

variabel awal. Faktor kedua memiliki keragaman 

sebesar 12,912%. Faktor ketiga memiliki 

keragaman sebesar 11,635%. Faktor keempat 

memiliki keragaman sebesar 9,733%. Faktor 

kelima memiliki keragaman sebesar 8,399%. 

Faktor keenam memiliki keragaman sebesar 



100 

6,959%. 6 faktor tersebut menunjukkan nilai 

eigenvalue lebih dari 1 dan memiliki persentase 

kumulatif sebesar 64,300% yang berarti telah 

mencukupi kriteria yaitu ≥ 60% sehingga layak 

untuk dianalisis pada tahap selanjutnya. Arikunto 

(2002), eigenvalue merupakan jumlah varian yang 

dijelaskan oleh setiap faktor. Eigenvalue akan 

menunjukkan kepentingan relatif masing-masing 

faktor dalam menghitung varian yang dianalisis. 

Susunan eigenvalue selalu diurutkan dari yang 

terbesar sampai yang terkecil dengan kriteria 

bawah angka eigenvalue di bawah 1 tidak 

digunakan dalam menghitung jumlah faktor yang 

terbentuk. Selain eigenvalue yang perlu 

diperhatikan juga yaitu nilai persentase kumulatif 

dari persentase varian, besarnya nilai persentase 

kumulatif pada persentase varian ≥ 60%. 

Hasil ekstraksi faktor pada matrik faktor 

menunjukkan hubungan antar faktor dan variabel, 

akan tetapi dalam faktor tersebut terdapat variabel 

yang masih saling berkorelasi dalam masing-

masing faktor yang menjadikan sulitnya pada saat 

penginterpretasian, untuk memudahkan 

penginterpretasian dilakukan transformasi faktor 

matrik ke dalam susunan bentuk matrik yang lebih 

sederhana yaitu rotasi faktor tipe varimax. Hasil 

analisis rotasi bisa dilihat pada lampiran 5 hasil 

analisis faktor. Pada saat penginterpretasian faktor 
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maka dilakukan pengelompokan seluruh variabel 

yang digunakan dengan syarat faktor loading yang 

digunakan minimum bernilai 0,4, namun apabila 

salah satu variabel yang digunakan terdapat 

indikator yang memiliki nilai faktor loading 

dibawah 0,4 maka indikator tersebut harus 

dikeluarkan dari proses analisis dengan alasan item 

dari variabel tersebut tidak layak untuk mewakili 

faktor yang terbentuk. Hasil pemfaktoran dari data 

penelitian yang telah dilakukan terhadap matrik 

faktorial, seluruh indikator variabel periklanan, 

promosi penjualan, penjualan personal, publisitas 

dan pemasaran langsung memiliki nilai 0,4 yang 

artinya bahwa seluruh indikator mampu 

mempengaruhi kepuasan konsumen ayam goreng 

Miami Chicken. 

 

4.7.3. Hasil Analisis Faktor Strategi Promosi di 

          Miami Chicken 

Tabel 14 menunjukkan bahwa 15 item 

variabel awal diekstraksi menjadi 6 variabel. Faktor 

baru yang terbentuk diberi nama baru yang dapat 

menjelaskan variabel-variabel penyusun dalam satu 

faktor. Faktor baru tersebut dapat dilihat pada tabel 

14. 
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Tabel 14. Hasil pendistribusian ekstraksi faktor 

Variabel 
Faktor Loading 

1 2 3 4 5 6 

 “Atribut Pelayanan“       

Katalog (X5.2) 0,784      

Nota Pembelian (X5.3) 0,714      

 “Aktivitas Layanan 

Masyarakat“ 

      

Jaminan Produk (X2.2)  0,836     

Pameran (X2.3)  0,829     

Hubungan Masyarakat 

(X4.1) 

 0,529     

“Daya Saing“       

Diskon (X2.1)   0,759    

Presentasi Penjualan 

(X3.2) 

  0,702    

Pasar Malam (X3.3)   0,675    

“Media Promosi“       

Media Sosial (X1.3)    0,775   

Kotak Saran (X4.2)    0,748   

Seminar (X4.3)    0,661   

“Brosur dan 

Pertemuan 

Penjualan“ 

      

Brosur (X1.2)     0,590  

Pertemuan Penjualan 

(X3.1) 

    0,732  

”Poster dan 

Telekomunikasi“ 

      

Poster (X1.1)      0,735 

Telekomunikasi (X5.1)      0,530 

Persentase Varian 14,66 12,91 11,64 9,73 8,40 6,96 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 
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Tabel 14 menginformasikan bahwa: 

1. “ Atribut Pelayanan” 

Pada indeks 1 terdapat beberapa atribut 

diantaranya katalog (X5.2) dan nota pembelian 

(X5.3) dengan nilai loading factor yang lebih dari 

0.5 dan lebih besar dibandingkan loading factor 

pada faktor lainnya. Sehingga dapat dinyatakan 

bahwa kedua atribut tersebut, katalog dan nota 

pembelian mampu dan valid untuk mengukur dan 

membentuk faktor 1 yang kemudian dapat diberi 

nama “atribut pelayanan”. Kedua item tersebut 

mampu menjelaskan mengenai strategi promosi 

untuk faktor pertama sebesar 14,66%, kedua item 

variabel tersebut yang memiliki pengaruh besar 

sehingga mampu mewakili strategi promosi untuk 

faktor “atribut pelayanan”. Variabel yang paling 

dominan mampu membentuk indeks “atribut 

pelayanan” adalah katalog (X5.2) sebesar 0,784 

yang berkategorikan berkorelasi kuat dimana 

variabel ini merupakan salah satu item yang 

mampu mewakili strategi promosi. Katalog 

merupakan salah satu atribut pelayanan yang 

mampu meningkatkan kepuasan konsumen. 

Katalog yang disediakan Miami Chicken sangat 

menarik dilengkapi dengan gambar produk dan 

harga produk sehingga banyak konsumen yang 

merasa puas. 

 



104 

2. “Aktivitas Layanan Masyarakat” 

Pada indeks 2 terdapat beberapa atribut 

dengan nilai loading factor yang lebih dari 0.5 dan 

lebih besar dibandingkan loading factor pada faktor 

lainnya. Sehingga dapat dinyatakan bahwa ketiga 

atribut tersebut, jaminan produk (X2.2), pameran 

(X2.3) dan hubungan masyarakat (X4.1) mampu dan 

valid untuk mengukur dan membentuk faktor 2 

yang kemudian dapat diberi nama “aktivitas 

layanan masyarakat”. Ketiga item tersebut mampu 

menjelaskan mengenai strategi promosi untuk 

faktor kedua sebesar 12,91%, ketiga item variabel 

tersebut yang memiliki pengaruh besar sehingga 

mampu mewakili strategi promosi untuk faktor 

“aktivitas layanan masyarakat”. Variabel yang 

paling dominan mampu membentuk indeks 

“aktivitas layanan masyarakat” adalah jaminan 

produk (X2.2) sebesar 0,836 yang memiliki kategori 

berkorelasi sangat kuat dimana variabel ini 

merupakan salah satu item yang mampu mewakili 

strategi promosi. Jaminan produk yang diberikan 

perusahaan sangat sesuai jika ada kesalahan 

maupun komplain dari konsumen jika ada 

kesalahpahaman yang dilakukan oleh pihak 

perusahaan sendiri. Jaminan produk merupakan 

salah satu kualitas pelayanan yang mampu 

meningkatkan kepuasan konsumen.  
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3. “Daya Saing” 

Pada indeks 3 terdapat beberapa atribut 

dengan nilai loading factor yang lebih dari 0.5 dan 

lebih besar dibandingkan loading factor pada faktor 

lainnya. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kedua 

atribut tersebut, diskon (X2.1), presentasi penjualan 

(X3.2) dan pasar malam (X3.3) mampu dan valid 

untuk mengukur dan membentuk faktor 3 yang 

kemudian dapat diberi nama “daya saing”. Ketiga 

item tersebut mampu menjelaskan mengenai 

strategi promosi untuk faktor pertama sebesar 

11,64%, ketiga item variabel tersebut yang 

memiliki pengaruh besar sehingga mampu 

mewakili strategi promosi untuk faktor “daya 

saing”. Variabel yang paling dominan mampu 

membentuk indeks “daya saing” adalah diskon 

(X2.1) sebesar 0,759 yang memiliki kategori 

korelasi kuat dimana variabel ini merupakan salah 

satu item yang mampu mewakili strategi promosi. 

Diskon yang disediakan Miami Chicken memang 

menarik karena dilengkapi dengan gambar produk 

dan harga. Diskon merupakan salah satu daya saing 

yang mampu meningkatkan kepuasan konsumen. 

 

4. “Media Promosi” 

Pada indeks 4 terdapat beberapa atribut 

dengan nilai loading factor yang lebih dari 0.5 dan 

lebih besar dibandingkan loading factor pada faktor 
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lainnya. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kedua 

atribut tersebut, media sosial (X1.3), kotak saran 

(X4.2) dan seminar (X4.3) mampu dan valid untuk 

mengukur dan membentuk faktor 4 yang kemudian 

dapat diberi nama “media promosi”. Ketiga item 

tersebut mampu menjelaskan mengenai strategi 

promosi untuk faktor pertama sebesar 9,73%, 

ketiga item variabel tersebut yang memiliki 

pengaruh besar sehingga mampu mewakili strategi 

promosi untuk faktor “media promosi”. Variabel 

yang paling dominan mampu membentuk indeks 

“media promosi” adalah media sosial (X1.3) sebesar 

0,775 yang memiliki kategori berkorelasi kuat 

dimana variabel ini merupakan salah satu item 

yang mampu mewakili strategi promosi. Media 

sosial merupakan salah satu daya saing yang 

mampu meningkatkan kepuasan konsumen. 

 

5. “Brosur dan Pertemuan Penjualan” 

Pada indeks 5 terdapat beberapa atribut 

dengan nilai loading factor yang lebih dari 0.5 dan 

lebih besar dibandingkan loading factor pada faktor 

lainnya. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kedua 

atribut tersebut, brosur (X1.2) dan pertemuan 

penjualan (X3.1) mampu dan valid untuk mengukur 

dan membentuk faktor 5 yang kemudian dapat 

diberi nama “brosur dan pertemuan penjualan”. 

Kedua item tersebut mampu menjelaskan mengenai 



107 

strategi promosi untuk faktor pertama sebesar 

8,40%, kedua item variabel tersebut yang memiliki 

pengaruh besar sehingga mampu mewakili strategi 

promosi untuk faktor “brosur dan pertemuan 

penjualan”. Variabel yang paling dominan mampu 

membentuk indeks “brosur dan pertemuan 

penjualan” adalah pertemuan penjualan (X3.1) 

sebesar 0,732 yang memiliki kategori korelasi kuat 

dimana variabel ini merupakan salah satu item 

yang mampu mewakili strategi promosi. Media 

sosial yang disediakan Miami Chicken dapat 

menarik minat konsumen akan produknya karena 

dalam media ini konsumen dapat berkomunikasi 

ataupun melakukan Tanya jawab mengenai produk 

yang ditawarkan, harga maupun pemesanannya. 

Media sosial juga merupakan akses yang mudah, 

cepat dan hemat biaya. 

 

6. “Poster dan Telekomunikasi” 

Pada indeks 6 terdapat beberapa atribut 

dengan nilai loading factor yang lebih dari 0.5 dan 

lebih besar dibandingkan loading factor pada faktor 

lainnya. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kedua 

atribut tersebut, poster (X1.1) dan telekomunikasi 

(X5.1) mampu dan valid untuk mengukur dan 

membentuk faktor 6 yang kemudian dapat diberi 

nama “poster dan telekomunikasi”. Kedua item 

tersebut mampu menjelaskan mengenai strategi 
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promosi untuk faktor pertama sebesar 6,96%, 

kedua item variabel tersebut yang memiliki 

pengaruh besar sehingga mampu mewakili strategi 

promosi untuk faktor “poster dan telekomunikasi”. 

Variabel yang paling dominan mampu membentuk 

indeks “poster dan telekomunikasi” adalah poster 

(X1.1) sebesar 0,735 yang memiliki kategori 

berkorelasi kuat dimana variabel ini merupakan 

salah satu item yang mampu mewakili strategi 

promosi. Poster yang tersedia cukup menarik 

konsumen untuk membeli produk Miami Chicken 

didukung oleh logo perusahaan dengan kombinasi 

warna yang cerah sehingga mampu menarik 

perhatian masyarakat. Poster merupakan salah satu 

visibility (aspek yang mudah dilihat dan diketahui 

banyak orang) yang mampu meningkatkan 

kepuasan konsumen. 

 

4.7.4. Uji Asumsi Klasik 

4.7.4.1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji 

dalam model regresi variabel pengganggu 

(residual) berdistribusi normal atau tidak. Untuk 

mendeteksi residual berdistribusi normal atau tidak, 

dapat dilihat melalui Kolmogorov-Smirnov Test. 

Pengujian normalitas ini dapat dilihat pada gambar 

7 dan gambar 8. 
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Gambar 7. Hasil uji One-Sample Kolmogorov 

         Smirnov Test (Faktor) 

  

“Atribut 

Pelayanan
” 

“Aktivitas 

Layanan 

Masyarakat
” 

“Daya 
Saing” 

“Media 
Promosi” 

“Brosur dan 

Pertemuan 
Penjualan” 

“Poster 

dan 

Telekomu
nikasi” 

N 100 100 100 100 100 100 

Normal 

Parameters(a,
b) 

Mean 

.00 .00 .00 .00 .00 .00 

  Std. 

Deviation 
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 
0,091 0,077 0,067 0,104 0,066 0,097 

  Positive 0,078 0,039 0,038 0,104 0,066 0,064 

  Negative -0,091 -0,077 -0,067 -0,062 -0,048 -0,097 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,908 0,768 0,670 1,039 0,661 0,974 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,582 0,596 0,760 0,631 0,775 0,599 

Sumber: Data primer diolah (2015) 

 

Gambar 8. Hasil uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

Test (karakteristik responden) 

 Usia 
Jenis 

Kelamin Pekerjaan Pendidikan Pendapatan 

N 100 100 100 100 100 

Normal 

Parameters(a,
b) 

Mean 

.00 .00 .00 .00 .00 

  Std. 

Deviation 
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 
0,054 0,063 0,082 0,97 0,075 

  Positive 0,086 0,041 0,082 0,97 0,075 

  Negative -

0,083 
-0,062 -0,065 -0,059 -0,046 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,872 0,784 0,673 0,873 0,676 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,693 0,583 0,739 0,634 0,748 

Sumber: Data primer diolah (2015) 
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Berdasarkan gambar 7 dan gambar 8 

tersebut diketahui bahwa nilai statistik uji 

Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai 

Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05 dan 

berdasarkan pengujian dengan histogram 

normal P-P plot yang ada pada lampiran 6 

terlihat bahwa pencaran residual berada di 

sekitar garis lurus melintang sehingga dapat 

diketahui bahwa variabel independen 

berdistribusi normal sehingga tidak dapat 

menolak bahwa data berdistribusi normal. 

4.7.4.2. Uji Heteroskedastistas 

Uji heteroskedastisitas digunakan 

untuk mengetahui residual memiliki ragam 

yang homogen (konstan) atau tidak. 

Pengujian heterokedastisitas dapat dilihat 

melalui scatter plot. Residual dikatakan 

memiliki ragam yang homogen apabila 

titik-titik residual pada scatter plot 

menyebar secara acak (Arikunto, 2002). 

Hasil pengujian uji heterokedastisitas yang 

tersaji pada lampiran 6  menggambarkan 

bahwa titik-titik residual menyebar secara 

acak serta tersebar baik di atas maupun di 

bawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat 

disimpulkan bahwa residual memiliki ragam 
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yang heterogen sehingga uji 

heteroskedastisitas terpenuhi. 

4.7.4.3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan antar 

variabel bebas. Jika nilai VIF tidak lebih dari 

10 dan tolerance di atas 0,1 maka model 

dinyatakan tidak terdapat gejala 

multikolinear. Berikut ini adalah nilai VIF 

hasil pengujian uji multikolinieritas yang 

dapat dilihat pada tabel 15. 

 

Tabel 15. Hasil uji multikolinieritas  

Variabel Bebas 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

“Atribut Pelayanan” 0,911 1,098 

“Aktivitas Layanan Masyarakat” 0,948 1,055 

“Daya Saing” 0,932 1,072 

“Media Promosi” 0,919 1,088 

“Brosur dan Pertemuan 

Penjualan” 
0,965 1,036 

“Poster dan Telekomunikasi” 0,943 1,060 

Usia 0,676 1,480 

Jenis Kelamin 0,900 1,111 

Pekerjaan 0,690 1,449 

Pendidikan 0,804 1,243 

Pendapatan 0,722 1,385 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 
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Berdasarkan tabel 15 terlihat bahwa 

masing-masing variabel memiliki nilai VIF < 

10 dan tolerance > 0,1 sehingga asumsi tidak 

terjadi multikolinieritas telah terpenuhi. 

Untuk mengetahui ada tidaknya 

multikolinieritas dalam model regresi adalah 

melihat nilai tolerance dan lawannya variance 

inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukkan setiap variabel bebas lainnya. 

Nilai cut off yang umumnya digunakan 

adalah tolerance 0,10 sama dengan nilai VIF 

di atas 10 (Arikunto, 2002). 

 

4.7.4.4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah dalam suatu model regresi 

berganda terdapat korelasi antar atribut yang 

diurutkan berdasarkan waktu. Model regresi 

yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah 

autokorelasi. Dampak yang diakibatkan 

dengan adanya autokorelasi yaitu varian 

sampel tidak dapat menggambarkan varian 

populasinya. Ada tidaknya autokorelasi dapat 

diuji menggunakan korelasi pearson. Hasil uji 

korelasi dapat dilihat pada tabel 16. 
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Tabel 16. Hasil uji korelasi pearson 

  

  “Atribut 

Pelaya

n-an” 

“Aktivitas 

Layanan 

Masyarak-

at” 

“Daya 

Saing

” 

“Med-

ia 

Prom-

osi” 

“Brosur 

dan 

Presentasi 

Penjualan” 

“Poster 

dan 

Telekom

unikasi” Usia 

Jenis 

Kela-

min 

Peker-

jaan 

Pendi-

dikan 

Pend-

ap-

atan 

“Atribut 

Pelayanan” 
1.000 .000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,067 0,068 0,261 0,044 0,197 

“Aktivita

s 

Layanan 

Masyara

k-at” 

 

0,000 1.000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,155 -0,105 0,039 -0,012 -0,125 

“Daya 

Saing” 
0,000 0,000 1.000 0,000 0,000 0,000 -0,126 0,005 -0,190 0,036 -0,089 

“Media 

Promosi

” 

0,000 0,000 0,000 1.000 0,000 0,000 -0,072 0,036 -0,230 0,062 -0,080 

“Brosur 

dan 

Presenta

si 

Penjuala

n” 

0,000 0,000 0,000 0,000 1.000 0,000 -0,118 -0,039 0,048 0,054 0,018 

“Poster 

dan 

Telekom

unikasi” 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.000 0,144 0,188 -0,009 0,044 0,062 

Usia 0,067 -0,155 -0,126 -0,072 -0,118 0,144 1.000 0,094 0,029 0,387 0,329 

Jenis 

Kelamin 
0,068 -0,105 0,005 0,036 -0,039 0,188 0,094 1.000 0,177 -0,046 0,082 

Pekerjaa

n 
0,261 0,039 -0,190 -0,230 0,048 -0,009 0,029 0,177 1.000 -0,095 0,393 

Pendidik

an 
0,044 -0,012 0,036 0,062 0,054 0,044 0,387 -0,046 -0,095 1.000 0,035 

Pendapat

a-n 
0,197 -0,125 -0,089 -0,080 0,018 0,062 0,329 0,082 0,393 0,035 1.000 

Sumber: Data Primer Diolah (2015)  

 

Berdasarkan hasil uji korelasi pada 

tabel 16 dapat diketahui bahwa nilai korelasi 

pearson kurang dari 0,5. hal tersebut 

menunjukkan bahwa tidak terjadi korelasi 

antar tiap variabel. Arikunto (2002) 

menyatakan bahwa besarnya koefisien korelasi 

adalah <0,5. Koefisien korelasi menunjukkan 
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hubungan berganda dan arah hubungan 2 

variabel yang mempunyai hubungan searah. 

Uji asumsi klasik yang digunakan telah 

memenuhi syarat untuk dilanjutkan 

menggunakan analisis regresi berganda.  

 

 

4.7.5. Strategi Promosi Terhadap Kepuasan Ayam 

Goreng di Miami Chicken Menggunakan 

Analisis Regresi Berganda 

Proses pengolahan data dengan menggunakan 

analisis regresi berganda, dilakukan dengan 

beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara 

variabel independen dan dependen. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah kepuasan 

konsumen sedangkan variabel independen adalah 

“atribut pelayanan”, “aktivitas layanan 

masyarakat”, “daya saing”, “media promosi”, 

“brosur dan pertemuan penjualan” dan “poster dan 

telekomunikasi”. Setelah dianalisis dengan regresi 

berganda kemudian dilakukan interpretasi terhadap 

model yang dilanjutkan dengan uji F dan uji t. 

Hasil analisis regresi dapat dilihat melalui tabel 17 

berikut. 

 

 

 

 



115 

Tabel 17. Hasil analisis regresi berganda 

Variabel Koefisien 

Konstanta 12,795 

“Atribut Pelayanan”     0,237*** 

“Aktivitas Layanan Masyarakat”     0,121** 

“Daya Saing”   0,011* 

“Media Promosi” 
      

0,133**** 

“Brosur dan Pertemuan Penjualan” 
      

0,009**** 

“Poster dan Telekomunikasi” 
      

0,063**** 

Usia 0,162 

Jenis Kelamin -0,043 

Pekerjaan -0,123 

Pendidikan 0,276 

Pendapatan 0,123 

Fhitung          = 78,010  

R-squared         = 0,682 

Adjusted R squared  = 0,536         

N         = 100  

“.”     : Hasil analisis faktor 

****  : ρ<0,000 

***    : ρ<0,001 

**      : ρ<0,005 

*        : ρ<0,01 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 

 

Arikunto (2002) menjelaskan bahwa 

koefisien determinasi (R²) merupakan ukuran 
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kesesuaian dari persamaan regresi, yaitu variasi 

dari variabel terikat yang mampu dijelaskan oleh 

variabel. Koefisien determinasi digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikatnya. Nilai R2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti 

memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. Penggunaan R2 menimbulkan bias 

terhadap jumlah variabel independen yang 

dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu 

variabel independen maka R2 pasti akan meningkat. 

Oleh karena itu, dianjurkan untuk menggunakan 

adjusted R2 pada saat mengevaluasi mana model 

regresi terbaik. Nilai adjusted R2 dapat naik atau 

turun apabila satu variabel independen 

ditambahkan ke dalam model. Koefisien 

determinasi ditentukan dengan nilai adjusted R2. 

Tabel 17 menunjukkan bahwa nilai adjusted R2 

yaitu sebesar 0,536 atau sebesar 53,6% yang berarti 

kepuasan konsumen dipengaruhi strategi promosi 

sedangkan sisanya sebesar 46,4%, merupakan 

kontribusi dari variabel lain yang tidak dibahas 

dalam penelitian.  

Model regresi yang telah didapatkan diuji 

terlebih dahulu baik secara simultan dan secara 

parsial. Pengujian model regresi secara simultan 
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dilakukan dengan menggunakan uji F dan 

pengujian model regresi secara parsial dilakukan 

dengan uji t. 

Pengujian secara simultan (uji F) dilakukan 

untuk menunjukkan apakah semua variabel X yang 

digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel Y. Hipotesis 

yang digunakan dalam pengujian dengan 

membandingkan antara nilai Fhitung dengan Ftabel. 

Pengujian hipotesis model regresi secara simultan 

didapatkan nilai Fhitung (78,010) > Ftabel (1,90) 

artinya bahwa secara simultan strategi promosi 

berpengaruh sangat signifikan (ρ<0,000) terhadap 

kepuasan konsumen. Hasil analisis tersebut 

menunjukkan bahwa indeks “atribut pelayanan”, 

“aktivitas layanan masyarakat”, “daya saing”, 

“media promosi”, “brosur dan pertemuan 

penjualan” dan “poster dan telekomunikasi” secara 

simultan atau bersama-sama berpengaruh sangat 

signifikan terhadap kepuasan konsumen ayam 

goreng Miami Chicken. 

Pengujian secara parsial (uji t) dilakukan 

untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

bebas pembentuk model regresi secara individu 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan konsumen atau tidak. Hipotesis yang 

digunakan dalam pengujian dengan 

membandingkan antara nilai thitung dengan ttabel. 
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Pengujian hipotesis model regresi secara simultan 

didapatkan jika nilai thitung lebih besar dari ttabel 

(1,66) atau signifikan kurang dari α = 0,05. 

Berdasarkan hasil pengujian data melalui 

SPSS pada setiap variabel X yang telah dianalisis 

faktor sebelumnya, diperoleh hasil bahwa indeks 1 

“atribut pelayanan” menunjukkan nilai thitung 

(6,351) lebih besar dari ttabel (1,66) yang berarti 

berpengaruh signifikan (ρ<0,001) terhadap 

kepuasan konsumen ayam goreng Miami Chicken 

Kota Malang. Indeks 2 “aktivitas layanan 

masyarakat” menunjukkan nilai thitung (4,168) lebih 

besar dari ttabel (1,66) yang berarti berpengaruh 

signifikan (ρ<0,005) terhadap kepuasan konsumen 

ayam goreng Miami Chicken Kota Malang. Indeks 

3 “daya saing” menunjukkan nilai thitung (3,104) 

lebih besar dari ttabel (1,66) yang berarti 

berpengaruh signifikan (ρ<0,05) terhadap kepuasan 

konsumen ayam goreng Miami Chicken Kota 

Malang. Indeks 4 “media promosi” menunjukkan 

nilai thitung (2,270) lebih besar dari ttabel (1,66) yang 

berarti berpengaruh sangat signifikan (ρ<0,000) 

terhadap kepuasan konsumen ayam goreng Miami 

Chicken Kota Malang. Indeks 5 “brosur dan 

pertemuan penjualan” menunjukkan nilai thitung 

(2,190) lebih besar dari ttabel (1,66) yang berarti 

berpengaruh sangat signifikan (ρ<0,000) terhadap 

kepuasan konsumen ayam goreng Miami Chicken 
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Kota Malang. Indeks 6 “poster dan 

telekomunikasi” menunjukkan nilai thitung (1,996) 

lebih besar dari ttabel (1,66) yang berarti 

berpengaruh sangat signifikan (ρ<0,000) terhadap 

kepuasan konsumen ayam goreng Miami Chicken 

Kota Malang. Hasil pengujian secara parsial dapat 

disimpulkan bahwa indeks “atribut pelayanan”, 

“aktivitas layanan masyarakat”, “daya saing” 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen ayam goreng Miami Chicken Kota 

Malang sedangkan indeks “media promosi”, 

“brosur dan pertemuan penjualan” dan “poster dan 

telekomunikasi” berpengaruh sangat signifikan 

terhadap kepuasan konsumen ayam goreng Miami 

Chicken Kota Malang. 

Model persamaan regresi yang didapat dari 

hasil pengolahan data, diperoleh persamaan regresi 

berganda sebagai berikut: 

 

Y = 12,795 + 0,037 X1 + 0,121 X2 + 0,011 X3 + 

       0,133 X4 + 0,009 X5 + 0,063 X6 

Keterangan: 

Y = Kepuasan konsumen 

X1 = Indeks 1 “atribut pelayanan” 

X2 = Indeks 2 “aktivitas layanan konsumen” 

X3 = Indeks 3 “daya saing” 

X4 = Indeks 4 “media promosi” 

X5 = Indeks 5 “brosur dan pertemuan penjualan” 

X6 = Indeks 6 “poster dan telekomunikasi” 
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Hasil persamaan regresi memiliki nilai 

konstanta 12,795 yang artinya jika semua variabel 

bebas yang terdiri dari indeks 1 “atribut 

pelayanan”, indeks 2 “aktivitas layanan 

masyarakat”, indeks 3 “daya saing”, indeks 4 

“media promosi”, indeks 5 “brosur dan pertemuan 

penjualan” dan indeks 6 “poster dan 

telekomunikasi” bernilai 0 maka kepuasan 

konsumen memiliki nilai sebesar 12,795. Fungsi 

dari nilai konstanta tersebut apabila variabel bebas 

memiliki nilai 0 walaupun tidak dilakukan 

penelitian maka strategi promosi sudah 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen sebesar 

12,795. 

 

“Atribut Pelayanan” 

Hasil analisis regresi berganda pengaruh 

indeks “atribut pelayanan” terhadap kepuasan 

konsumen yang disajikan pada tabel 17 diperoleh 

hasil bahwa indeks “atribut pelayanan” 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan konsumen sebesar 0,037 yang artinya 

bahwa pengaruh indeks “atribut pelayanan” 

terhadap kepuasan konsumen sebesar 0,037. 

Semakin tinggi nilai indeks “atribut pelayanan” 

akan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

yang terdiri dari indikator katalog (X5.2) dan nota 

pembelian (X5.3). Hasil analisis mengindikasikan 
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bahwa hipotesis keenam yaitu katalog setelah 

berkorelasi dengan indeks “atribut pelayanan” 

berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen 

ayam goreng Miami Chicken Kota Malang, artinya 

hipotesis keenam diterima setelah bergabung 

dengan variabel nota pembelian sehingga mampu 

meningkatkan kepuasan konsumen. 

Katalog yang disediakan Miami Chicken 

digunakan untuk mempermudah pelayan dalam 

mencatat pesanan setiap konsumen yang akan 

memesan makanan pada Miami Chicken. 

Penggunaan katalog juga memberikan kemudahan 

dalam penghematan waktu dan penghematan 

tenaga kerja. Prosesnya, pelayan menghampiri 

konsumen dengan memberikan katalog serta kertas 

kecil untuk pemesanan produk dan juga pelayan 

tidak perlu mempresentasikan produk secara rinci 

kepada konsumen. Ketersediaan katalog oleh 

Miami Chicken mampu membuat konsumen 

merasa puas. 

Katalog merupakan buku kecil yang berisi 

informasi mengenai produk. Katalog yang 

disediakan oleh perusahaan sangat menarik karena 

terdapat gambar produk dan juga harganya 

sehingga konsumen lebih mudah untuk memilih 

jenis produk yang akan dibeli. Hal ini didukung 

hasil penelitian Yusuf (2008) menunjukkan bahwa 

kualitas jasa pelayanan berpengaruh terhadap 
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kepuasan konsumen rumah makan Ayam Bakar 

Wong Solo cabang Malang. Didukung pula hasil 

penelitian Sussanto dan Damayanti (2008) 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

konsumen dan kualitas produk berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas konsumen. 

 

“Aktivitas Layanan Masyarakat” 

Hasil analisis regresi berganda pengaruh 

indeks “aktivitas layanan masyarakat” terhadap 

kepuasan konsumen yang disajikan pada tabel 17 

diperoleh hasil bahwa indeks “aktivitas layanan 

masyarakat” berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan konsumen sebesar 0,121 yang 

artinya bahwa pengaruh indeks “aktivitas layanan 

masyarakat” terhadap kepuasan konsumen sebesar 

0,121. Semakin tinggi nilai indeks “aktivitas 

layanan masyarakat” akan berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen yang terdiri dari indikator 

jaminan produk (X2.2), pameran (X2.3) dan 

hubungan masyarakat (X4.1). Hasil analisis 

mengindikasikan bahwa hipotesis kelima yaitu 

hubungan masyarakat setelah berkorelasi dengan 

indeks “aktivitas layanan masyarakat” berpengaruh 

positif terhadap kepuasan konsumen ayam goreng 

Miami Chicken Kota Malang, artinya hipotesis 

kelima diterima setelah bergabung dengan variabel 
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jaminan produk dan pameran sehingga mampu 

meningkatkan kepuasan konsumen. 

Komunikasi dengan konsumen tidak hanya 

dalam konteks transaksi saja agar produknya dibeli 

konsumen, namun dilakukan dengan menjalin 

hubungan masyarakat yang baik. Hubungan 

masyarakat yang dilakukan oleh pihak Miami 

Chicken adalah untuk meyakinkan konsumen atau 

calon konsumen bahwa produk yang ditawarkan 

merupakan produk yang bermanfaat. Suatu 

hubungan dengan konsumen selalu dilandasi 

dengan niat yang baik, hubungan itu juga tidak 

bersifat sesaat melainkan jangka panjang. Pihak 

humas Miami Chicken mampu meyakinkan 

konsumen bahwa upaya konsumen dalam 

mengkonsumsi produk ayam goreng merupakan 

sebuah pilihan yang tepat. Aktivitas pihak humas 

Miami Chicken sendiri melakukan upaya untuk 

menanamkan kepercayaan kepada masyarakat 

bahwa produk yang dihasilkan Miami Chicken 

sangatlah memuaskan dan berkualitas. Pelaksanaan 

hubungan masyarakat yang baik mampu 

memberikan pelayanan yang memuaskan bagi 

konsumen. 

Hubungan masyarakat merupakan bentuk 

komunikasi yang terselenggara antara organisasi 

yang bersangkutan dengan siapa saja yang 

berkepentingan dengannya. Hubungan masyarakat 
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yang dilakukan dapat meningkatkan jumlah 

konsumen dan volume penjualan. Hubungan 

masyarakat yang dilakukan perusahaan adalah 

dengan cara menjalin komunikasi dan kekerabatan 

yang baik dengan para konsumen. Hal ini didukung 

hasil penelitian Wijayanti (2008) menunjukkan 

bahwa variabel promosi penjualan dan periklanan 

sangat signifikan berpengaruh nyata terhadap 

kepuasan konsumen telur ayam pada Hipermart 

Malang Town Square. 

 

“Daya Saing” 

Hasil analisis regresi berganda pengaruh 

indeks “daya saing” terhadap kepuasan konsumen 

yang disajikan pada tabel 17 diperoleh hasil bahwa 

indeks “daya saing” berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan konsumen sebesar 

0,011 yang artinya bahwa pengaruh indeks “daya 

saing” terhadap kepuasan konsumen sebesar 0,011. 

Semakin tinggi nilai indeks “daya saing” akan 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen yang 

terdiri dari indikator diskon (X2.1), presentasi 

penjualan (X3.2) dan pasar malam (X3.3). Hasil 

analisis mengindikasikan bahwa hipotesis keempat 

yaitu diskon setelah berkorelasi dengan indeks 

“daya saing” berpengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen ayam goreng Miami Chicken 

Kota Malang, artinya hipotesis keempat diterima 
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setelah bergabung dengan variabel presentasi 

penjualan dan pasar malam sehingga mampu 

meningkatkan kepuasan konsumen. 

Miami Chicken senantiasa melakukan 

berbagai strategi dan kebijakan dalam 

meningkatkan volume penjualan. Salah satu 

kebijakan yang merupakan faktor yang mampu 

meningkatkan volume penjualan adalah potongan 

penjualan (diskon). Tentu juga akan mempengaruhi 

konsumen untuk berpaling ke Miami Chicken 

sekaligus memberikan persepsi kepada konsumen 

bahwa restoran Miami Chicken memberikan nilai 

lebih sehingga mampu memberikan kepuasan bagi 

konsumen. 

Melalui diskon yang diberikan oleh 

perusahaan, konsumen akan merasa tertarik untuk 

melakukan pembelian karena jumlah yang akan 

mereka bayarkan semakin rendah daripada jumlah 

yang semestinya. Hal ini didukung hasil penelitian 

Wijayanti (2008) menunjukkan bahwa variabel 

promosi penjualan dan periklanan sangat signifikan 

berpengaruh nyata terhadap kepuasan konsumen 

telur pada Hipermart Malang Town Square. 

 

“Media Promosi” 

Hasil analisis regresi berganda pengaruh 

indeks “media promosi” terhadap kepuasan 

konsumen yang disajikan pada tabel 17 diperoleh 
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hasil bahwa indeks “media promosi” berpengaruh 

positif dan sangat signifikan terhadap kepuasan 

konsumen sebesar 0,133 yang artinya bahwa 

pengaruh indeks “media promosi” terhadap 

kepuasan konsumen sebesar 0,133. Semakin tinggi 

nilai indeks “media promosi” akan berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen yang terdiri dari 

indikator media sosial (X1.3), kotak saran (X4.2) dan 

seminar (X4.3). Hasil analisis mengindikasikan 

bahwa hipotesis ketiga yaitu media sosial setelah 

berkorelasi dengan indeks “media promosi” 

berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen 

ayam goreng Miami Chicken Kota Malang, artinya 

hipotesis ketiga diterima setelah bergabung dengan 

variabel kotak saran dan seminar sehingga mampu 

meningkatkan kepuasan konsumen. 

Media sosial yang dibuat oleh pihak Miami 

Chicken melalui facebook dan blog. Penggunaan 

facebook dan blog tersebut banyak memiliki 

manfaat yakni memperkecil biaya promosi, 

memperluas prospek area pemasaran sehingga 

banyak konsumen merasa puas dengan layanan 

tersebut. Konsumen menganggap bahwa media 

sosial sangat efisien, efektif dan murah dalam 

mengetahui produk Miami Chicken. Konsumen 

merasakan bahwa dalam memenuhi kebutuhan 

tersebut, media sosial lebih banyak dapat 

menghemat waktu, tenaga maupun biaya. 
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Media sosial adalah media yang didesain 

untuk memudahkan interaksi sosial yang bersifat 

interaktif atau dua arah. Media sosial berbasis pada 

teknologi internet yang mengubah pola penyebaran 

informasi dari yang sebelumnya bersifat satu ke 

banyak audiens, banyak audiens ke banyak audiens. 

Media sosial yang dilakukan Miami Chicken 

berupa media online partisipatif yang 

mempublikasikan berita dan foto mengenai produk 

dan aktivitas yang dilakukan perusahaan. Media ini 

membuat konsumen lebih mudah mencari 

informasi produk Miami Chicken sehingga mampu 

memberikan kepuasan bagi konsumen. Hal ini 

didukung hasil penelitian Wijayanti (2008) 

menunjukkan bahwa variabel promosi penjualan 

dan periklanan sangat signifikan berpengaruh nyata 

terhadap kepuasan konsumen telur ayam pada 

Hipermart Malang Town Square. 

 

“Brosur dan Pertemuan Penjualan” 

Hasil analisis regresi berganda pengaruh 

indeks “brosur dan pertemuan penjualan” terhadap 

kepuasan konsumen yang disajikan pada tabel 17 

diperoleh hasil bahwa “poster dan telekomunikasi” 

berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap 

kepuasan konsumen sebesar 0,009 yang artinya 

bahwa pengaruh indeks “brosur dan pertemuan 

penjualan” terhadap kepuasan konsumen sebesar 
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0,009. Semakin tinggi nilai indeks “brosur dan 

pertemuan penjualan” akan berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen yang terdiri dari indikator 

brosur (X1.2) dan pertemuan penjualan (X3.1). Hasil 

analisis mengindikasikan bahwa hipotesis kedua 

yaitu brosur setelah berkorelasi dengan indeks 

“brosur dan pertemuan penjualan” berpengaruh 

positif terhadap kepuasan konsumen ayam goreng 

Miami Chicken Kota Malang, artinya hipotesis 

kedua diterima setelah bergabung dengan variabel 

pertemuan penjualan sehingga mampu 

meningkatkan kepuasan konsumen. 

Brosur yang disediakan Miami Chicken berisi 

informasi mengenai produk beserta harganya. 

Brosur dilengkapi gambar produk yang menarik 

dan menggugah selera. Brosur yang disediakan 

memanglah sederhana namun langsung pada 

poinnya sehingga konsumen bisa langsung 

memahami produk apa yang ditawarkan oleh 

Miami Chicken. Brosur yang disebarkan oleh 

Miami Chicken biasanya diberikan pada calon 

konsumen yang berada disekitar restoran maupun 

lokasi yang sangat kondusif dengan masyarakat 

yang suka dengan ayam goreng yang ditawarkan 

Miami Chicken. Brosur Miami Chicken juga 

bermotokan “It’s Trully Fried Chicken” yang 

berarti bahwa produk yang ditawarkan merupakan 

produk ayam goreng meskipun Miami Chicken 
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juga menawarkan variasi produk ayam goreng yang 

merupakan produk yang didalamnya juga 

dilengkapi dengan ayam goreng. Produk yang 

ditawarkan tersebut contohnya pizza, spaghetti dan 

burger dimana didalamnya ditambah dengan 

potongan ayam goreng. Ketersediaan variasi 

produk tersebut dikarenakan menyesuaikan dengan 

perkembangan mode makanan yang berkembang 

saat ini, permintaan pasar akan olahan produk yang 

berasal dari negara asing, menghilangkan 

kebosanan terhadap produk dan tingkat kesukaan 

masyarakat akan produk olahan makanan luar 

negeri, namun makanan yang dibuat disesuaikan 

dengan lidah masyarakat Indonesia. Brosur yang 

disediakan juga mempermudah akses untuk 

membeli produk Miami Chicken sehingga brosur 

mampu mempengaruhi kepuasan konsumen. Hal 

tersebut didukung hasil penelitian Wijayanti (2008) 

menunjukkan bahwa variabel promosi penjualan 

dan periklanan sangat signifikan berpengaruh nyata 

terhadap kepuasan konsumen telur ayam pada 

Hipermart Malang Town Square. 

 

“Poster dan Telekomunikasi” 

Hasil analisis regresi berganda pengaruh 

indeks “poster dan telekomunikasi”terhadap 

kepuasan konsumen yang disajikan pada tabel 17 

diperoleh hasil bahwa indeks “poster dan 
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telekomunikasi” berpengaruh positif dan sangat 

signifikan terhadap kepuasan konsumen sebesar 

0,063 yang artinya bahwa pengaruh indeks “poster 

dan telekomunikasi” terhadap kepuasan konsumen 

sebesar 0,063. Semakin tinggi nilai indeks “poster 

dan telekomunikasi” akan berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen yang terdiri dari indikator 

poster (X1.1) dan telekomunikasi (X5.1). Hasil 

analisis mengindikasikan bahwa hipotesis pertama 

yaitu poster setelah berkorelasi dengan indeks 

“poster dan telekomunikasi” berpengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen ayam goreng Miami 

Chicken Kota Malang, artinya hipotesis pertama 

diterima setelah bergabung dengan variabel 

telekomunikasi sehingga mampu meningkatkan 

kepuasan konsumen. 

Poster yang dipampang oleh Miami Chicken 

sangatlah menarik dengan perpaduan warna yang 

dapat memikat konsumen. Ukuran poster juga 

dibuat besar karena targetnya adalah konsumen 

yang sedang berlalu-lalang. Penempatan poster 

juga dapat dilihat oleh banyak orang dalam satu 

waktu. Poster tersebut mampu meraih konsumen-

konsumen baru dan bahkan membentuk loyalitas 

dari pelanggan lama.  Oleh karena itu, poster yang 

telah tersedia dapat menarik perhatian pembacanya 

seketika dan dalam waktu singkat mampu 

memberikan pesan yang mudah dimengerti. 
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Poster Miami Chicken banyak macamnya, 

ada yang lengkap dengan gambar produk ayam 

goreng. Ketersediaan gambar tersebut dimaksudkan 

karena mata konsumen biasanya langsung tertuju 

pada gambarnya. Setelah melihat gambar biasanya 

konsumen akan langsung melihat keterangan di 

bawahnya yang dapat memberikan petunjuk 

mengenai produk ayam goreng yang ditawarkan.  

Poster Miami Chicken juga bermotokan “It’s 

Trully Fried Chicken” yang berarti bahwa produk 

yang ditawarkan merupakan produk ayam goreng 

meskipun Miami Chicken juga menawarkan variasi 

produk ayam goreng yang merupakan produk yang 

didalamnya juga dilengkapi dengan ayam goreng. 

Produk yang ditawarkan tersebut contohnya pizza, 

spaghetti dan burger dimana didalamnya ditambah 

dengan potongan ayam goreng. Ketersediaan 

variasi produk tersebut dikarenakan menyesuaikan 

dengan perkembangan mode makanan yang 

berkembang saat ini, permintaan pasar akan olahan 

produk yang berasal dari negara asing dan 

menghilangkan kebosanan terhadap produk, namun 

makanan yang dibuat disesuaikan dengan lidah 

masyarakat Indonesia. 

Poster merupakan salah satu alat promosi 

yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh 

Miami Chicken. Keberadaan poster tersebut juga 

mempermudah konsumen untuk mengunjungi 
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Miami Chicken dan mengetahui produk yang akan 

dibeli nantinya sehingga mampu memberikan 

kepuasan bagi konsumen. Hal ini didukung hasil 

penelitian Wijayanti (2008) menunjukkan bahwa 

variabel promosi penjualan dan periklanan sangat 

signifikan berpengaruh nyata terhadap kepuasan 

konsumen telur ayam pada Hipermart Malang 

Town Square. 

Strategi promosi kedepan yang akan 

dilakukan Miami Chicken dengan pembuatan 

produk berupa paket hemat yang lebih variatif serta 

penetapan harga yang relatif lebih murah 

dibandingkan pesaingnya dan distribusi layanan 

pesan antar ditingkatkan dengan penambahan 

armada. Memasang poster di lokasi yang lebih 

strategis. Memberikan hadiah berupa souvenir 

kepada pelanggan lama yang dapat membawa 

konsumen baru (jumlah konsumen baru yang 

ditetapkan berdasarkan atas biaya untuk hadiag 

yang diberikan). Menyediakan beberapa fasilitas 

yang dapat memberikan kenyamanan bagi 

konsumen. Menciptakan hubungan personal 

karyawan atau pemilik perusahaan dengan 

konsumen. Keuntungan yang didapat dari 

hubungan personal tersebut adalah konsumen dapat 

memberikan kritik dan saran mengenai produk atau 

pelayanan dan juga bisa memberikan informasi apa 

yang mereka ketahui tentang pesaing. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Karakteristik konsumen di Miami Chicken Sigura-

Gura Kota Malang adalah perempuan berusia <20 

tahun yang berstatus mahasiswa dengan tingkat 

pendidikan terakhir Sarjana (S1) dan memiliki 

pendapatan sebesar <Rp.500.000. 

2. Strategi promosi yang dilakukan oleh Miami 

Chicken Sigura-Gura Kota Malang berdasarkan 

prioritas adalah “atribut pelayanan”, “aktivitas 

layanan masyarakat”, “daya saing”, “media 

promosi”, “brosur dan pertemuan penjualan” dan 

“poster dan telekomunikasi”. 

3. Strategi promosi “atribut pelayanan”, “aktivitas 

layanan masyarakat” dan “daya saing” berperan 

paling dominan dalam meningkatkan kepuasan 

konsumen dan diikuti oleh strategi promosi “media 

promosi”, “brosur dan pertemuan penjualan” dan 

“poster dan telekomunikasi”. 
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5.2. Saran 

Perlu dilakukan peningkatan pada struktur nota 

pembelian dengan penulisan produk yang dibeli, waktu 

transaksi dan pelayan yang melayani transaksi. 

Hubungan masyarakat lebih ditingkatkan lagi dengan 

melakukan kegiatan yang dapat menarik konsumen. 

Kegiatan pasar malam lebih dioptimalkan dengan 

pemberian hadiah maupun souvenir bagi pengunjung. 
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Lampiran 1. Kuesioner 

Kuesioner ini akan digunakan sebagai bahan penelitian 

tentang “ANALISIS STRATEGI PROMOSI 

TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN AYAM 

GORENG (STUDI DI “MIAMI CHICKEN” KOTA 

MALANG)” oleh Widya Suryaningrum, Mahasiswa 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

 

I. Profil pelanggan 

1. Nama  : 

2. Usia   :.................tahun 

3. Jenis kelamin :(laki-laki/ perempuan)* 

4. Pekerjaan 

a. Pelajar/mahasiswa  

b. Pegawai Negeri Sipil  

c. Karyawan swasta  

d. Wiraswasta/Pengusaha 

e. Ibu rumah tangga 

5. Pendidikan 

a. SD/sederajat  

b. SMP/sederajat  

c. SMA/sederajat  

d. Sarjana 

e. Akademi/sederajat 

6. Pendapatan 

a. < Rp 500.000,00 

b. Rp 500.000,00 – Rp 1.000.000,00 

c. Rp 1.000.000,00 – Rp 1.500.000,00 

d. Rp 1.500.000,00 – Rp 2.000.000,00 

e. > Rp 2.000.000,00 
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                   Keterangan:  

                                                    *)Lingkari yang sesuai 

 

Mohon tandai kotak yang sesuai dengan pilihan Anda, 

dengan cara memberi checklist (√): 

STP   : Sangat Tidak Puas (1) 

TP   : Tidak Puas (2) 

KP   : Kurang Puas (3) 

P   : Puas (4) 

SP  : Sangat Puas (5) 

 

II.Strategi Promosi 

No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

STP TP KP P SP 

1. 

Saya merasa puas 

dengan poster 

mengenai Miami 

Chicken. 

     

2. 

Saya merasa puas 

dengan brosur 

Miami Chicken. 

     

3. 

Saya puas dengan 

produk Miami 

Chicken yang 

dipromosikan 

melalui media 

sosial. 
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4. 

Saya puas dengan 

diskon yang 

diberikan Miami 

Chicken. 

     

5. 

Saya puas dengan 

jaminan produk 

yang diberikan 

Miami Chicken. 

     

6. 

Saya puas dengan 

pameran yang 

diselenggarakan 

Miami Chicken. 

     

7. 

Pertemuan 

penjualan 

memberikan 

kepuasan produk 

Miami Chicken. 

     

8. 

Presentasi penjualan 

memberikan 

kepuasan tentang 

produk Miami 

Chicken. 

     

9. 

Saya puas dengan 

pasar malam yang 

diselenggarakan 

Miami Chicken. 

     

10. 
Miami Chicken 

mampu menjalin 
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hubungan yang baik 

dengan konsumen 

sehingga membuat 

saya puas. 

11. 

Kotak saran yang 

disediakan Miami 

Chicken menjadi 

sarana aspirasi yang 

baik sehingga 

mempengaruhi 

kepuasan. 

     

12. 

Seminar yang 

diselenggarakan 

Miami Chicken 

mampu menarik 

minat konsumen 

sehingga 

memberikan 

kepuasan. 

     

13. 

Divisi marketing 

Miami Chicken 

mampu menjalin 

komunikasi yang 

baik dengan 

konsumen sehingga 

memberikan 

kepuasan. 

     

14. Saya puas dengan      
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katalog Miami 

Chicken. 

15. 

Nota pembelian 

Miami Chicken 

memberikan 

kepuasan bagi 

konsumen. 

     

 

III. Kepuasan Konsumen 

No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

STP TP KP P SP 

1. 

Harga ayam 

goreng Miami 

Chicken sesuai 

dengan kantong 

saya. 

     

2. 

Rasa ayam goreng 

Miami Chicken 

sesuai lidah saya. 

     

3. 

Produk Miami 

Chicken 

mempengaruhi 

frekuensi 

pembelian ayam 

goreng. 

     

 

 



144 
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Lampiran 2. Hasil frekuensi jawaban responden 

 

X1.1 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 4 4.0 4.0 4.0 

 3 21 21.0 21.0 25.0 

 4 55 55.0 55.0 80.0 

 5 20 20.0 20.0 100.0 

 Total 100 100.0 100.0  

 

X1.2 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 2.0 2.0 2.0 

 3 5 5.0 5.0 7.0 

 4 48 48.0 48.0 55.0 

 5 45 45.0 45.0 100.0 

 Total 100 100.0 100.0  

 

X1.3 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.0 1.0 1.0 

 3 8 8.0 8.0 9.0 

 4 62 62.0 62.0 71.0 

 5 29 29.0 29.0 100.0 

 Total 100 100.0 100.0  
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X2.1 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 2.0 2.0 2.0 

 3 3 3.0 3.0 5.0 

 4 50 50.0 50.0 55.0 

 5 45 45.0 45.0 100.0 

 Total 100 100.0 100.0  

 

X2.2 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.0 1.0 1.0 

 3 15 15.0 15.0 16.0 

 4 63 63.0 63.0 79.0 

 5 21 21.0 21.0 100.0 

 Total 100 100.0 100.0  

 

X2.3 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 6 6.0 6.0 6.0 

 4 79 79.0 79.0 85.0 

 5 15 15.0 15.0 100.0 

 Total 100 100.0 100.0  
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X3.1 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 4 4.0 4.0 4.0 

 3 12 12.0 12.0 16.0 

 4 64 64.0 64.0 80.0 

 5 20 20.0 20.0 100.0 

 Total 100 100.0 100.0  

 

X3.2 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.0 1.0 1.0 

 3 6 6.0 6.0 7.0 

 4 56 56.0 56.0 63.0 

 5 37 37.0 37.0 100.0 

 Total 100 100.0 100.0  

 

X3.3 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 3 3.0 3.0 3.0 

 3 13 13.0 13.0 16.0 

 4 63 63.0 63.0 79.0 

 5 21 21.0 21.0 100.0 

 Total 100 100.0 100.0  
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X4.1 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.0 1.0 1.0 

 3 22 22.0 22.0 23.0 

 4 50 50.0 50.0 73.0 

 5 27 27.0 27.0 100.0 

 Total 100 100.0 100.0  

 

X4.2 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 2.0 2.0 2.0 

 3 17 17.0 17.0 19.0 

 4 56 56.0 56.0 75.0 

 5 25 25.0 25.0 100.00 

 Total 100 100.0 100.0  

 

X4.3 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.0 1.0 1.0 

 3 15 15.0 15.0 16.0 

 4 62 62.0 62.0 78.0 

 5 22 22.0 22.0 100.0 

 Total 100 100.0 100.0  
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X5.1 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.0 1.0 1.0 

 3 10 10.0 10.0 11.0 

 4 71 71.0 71.0 82.0 

 5 18 18.0 18.0 100.0 

 Total 100 100.0 100.0  

 

X5.2 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.0 1.0 1.0 

 3 25 25.0 25.0 26.0 

 4 48 48.0 48.0 74.0 

 5 26 26.0 26.0 100.0 

 Total 100 100.0 100.0  

 

X5.3 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 17 17.0 17.0 17.0 

 4 57 57.0 57.0 74.00 

 5 26 26.0 26.0 100.0 

 Total 100 100.0 100.0  
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Y1 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1.0 1.0 1.0 

 2 9 9.0 9.0 10.0 

 3 10 10.0 10.0 20.0 

 4 28 28.0 28.0 48.0 

 5 52 52.0 52.0 100.0 

 Total 100 100.0 100.0  

 

Y2 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 2 2.0 2.0 2.0 

 4 38 38.0 38.0 40.0 

 5 60 60.0 60.0 100.0 

 Total 100 100.0 100.0  

 

Y3 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 9 9.0 9.0 9.0 

 2 12 12.0 12.0 21.0 

 3 20 20.0 20.0 41.0 

 4 33 33.0 33.0 74.0 

 5 26 26.0 26.0 100.0 

 Total 100 100.0 100.0  
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Keterangan :  

X1.1 : Poster   X2.1 : Diskon 

X1.2 : Brosur   X2.2 : Jaminan Produk 

X1.3 : Media Sosial  X2.3 : Pameran 

X3.1 : Pertemuan Langsung X4.1 : Hubungan Masyarakat 

X3.2 : Presentasi Penjualan X4.2 : Kotak saran 

X3.3 : Pasar Malam  X4.3 : Seminar 

X5.1 : Telekomunikasi 

X5.2 : Katalog 

X5.3 : Nota Pembelian 

Y1   : Harga  

Y2    : Rasa 

Y3    : Frekuensi Pembelian 
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Lampiran 3. Hasil uji validitas 

Correlations 

  X1.1 X1.2 X1.3 X1 

X1.1 

Pearson Correlation 1 .451** .326** .695** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 

X1.2 

Pearson Correlation .451** 1 .384** .781** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 

X1.3 

Pearson Correlation .326** .384** 1 .716** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 

X1 

Pearson Correlation .695** .781** .716** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 

 

Correlations 

  X2.1 X2.2 X2.3 X2 

X2.1 

Pearson Correlation 1 .376** .358** .606** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 

X2.2 

Pearson Correlation .376** 1 .492** .720** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 

X2.3 

Pearson Correlation .358** .492** 1 .675** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 

X2 

Pearson Correlation .606** .720** .675** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 
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Correlations 

  X3.1 X3.2 X3.3 X3 

X3.1 

Pearson Correlation 1 .425** .374** .655** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 

X3.2 

Pearson Correlation .425** 1 .487** .803** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 

X3.3 

Pearson Correlation .374** .487** 1 .823** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 

X3 

Pearson Correlation .655** .803** .823** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 

 

Correlations 

  X4.1 X4.2 X4.3 X4 

X4.1 

Pearson Correlation 1 .516** .418** .885** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 

X4.2 

Pearson Correlation .516** 1 .427** .774** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 

X4.3 

Pearson Correlation .418** .427** 1 .662** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 

X4 

Pearson Correlation .885** .774** .662** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 
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Correlations 

X5  X5.1 X5.2 X5.3 X5 

X5.1 

Pearson Correlation 1 .525** .372** .834** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 

X5.2 

Pearson Correlation .525** 1 .497** .822** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 

X5.3 

Pearson Correlation .372** .497** 1 .790** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 

X5 

Pearson Correlation .834** .822** .790** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 

 

Correlations 

Y  Y1 Y2 Y3 Y 

Y1 

Pearson Correlation 1 .539** .447** .672** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 

Y2 

Pearson Correlation .539** 1 .470** .836** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 

Y3 

Pearson Correlation .447** .470** 1 .624** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 

Y 

Pearson Correlation .672** .836** .624** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 
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Lampiran 4. Hasil uji reliabilitas 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Cronbach's Alpha N of Items 

X1.1   .663 3 

X1.2 .651 3 

X1.3 .655 3 

X2.1 .756 3 

X2.2 .761 3 

X2.3 .654 3 

X3.1 .697 3 

X3.2 .638 3 

X3.3 .639 3 

X4.1 .684 3 

X4.2 .721 3 

X4.3 .735 3 

X5.1 .852 3 

X5.2 .742 3 

X5.3 .798 3 

Y1 .814 1 

Y2 .853 1 

Y3 .754 1 
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Lampiran 5. Analisis Faktor 

 

                            KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy. .599 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 
61.606 

  Df 96 

  Sig. .000 
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Measures of Sampling Adequacy (MSA) 

   X1.1 X1.2 X1.3 

Anti-image Covariance 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

X1.1 .811 -.110 -.172 

X1.2 -.110 .872 -.012 

X1.3 -.172 -.012 .893 

X2.1 .130 .055 -.091 

X2.2 .018 -.078 -.018 

X2.3 -.089 .049 .068 

X3.1 .112 .100 -.090 

X3.2 .023 -.128 .024 

X3.3 .117 -.038 -.083 

X4.1 -.091 .029 .042 

X4.2 .067 .033 -.107 

X4.3 .010 -.119 -.073 

X5.1 -.041 -.077 -.010 

X5.2 -.035 -.001 .063 

X5.3 -.053 .095 -.010 

Anti-image Correlation 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

X1.1 .811* -.130 -.202 

X1.2 -.130 .872* -.014 

X1.3 -.202 -.014 .893* 

X2.1 .201 .082 -.134 

X2.2 .025 -.107 -.024 

X2.3 -.115 .062 .084 

X3.1 .155 .133 -.119 

X3.2 .033 -.177 .033 

X3.3 .153 -.047 -.103 

X4.1 -.115 .036 .051 

X4.2 .087 .042 -.133 

X4.3 .012 -.145 -.087 

X5.1 -.054 -.098 -.012 

X5.2 -.050 -.001 .086 

X5.3 -.072 .126 -.013 
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   X2.1 X2.2 X2.3 

Anti-image Covariance 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

X1.1 .130 .018 -.089 

X1.2 .055 -.078 .049 

X1.3 -.091 -.018 .068 

X2.1 .519 -.300 -.012 

X2.2 -.300 .620 -.161 

X2.3 -.012 -.161 .730 

X3.1 .187 -.113 .081 

X3.2 -.167 .100 .038 

X3.3 .088 -.069 -.137 

X4.1 -.096 .054 -.067 

X4.2 .126 -.054 -.077 

X4.3 -.060 .037 .051 

X5.1 -.043 .030 .063 

X5.2 .085 -.010 .073 

X5.3 .076 -.053 -.165 

Anti-image Correlation 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

X1.1 .201 .025 -.115 

X1.2 .082 -.107 .062 

X1.3 -.134 -.024 .084 

X2.1 .519* -.529 -.019 

X2.2 -.529 .620* -.240 

X2.3 -.019 -.240 .730* 

X3.1 .323 -.179 .119 

X3.2 -.299 .164 .057 

X3.3 .144 -.103 -.190 

X4.1 -.151 .077 -.089 

X4.2 .206 -.081 -.107 

X4.3 -.095 .053 .068 

X5.1 -.072 .045 .088 

X5.2 .152 -.016 .110 

X5.3 .130 -.083 -.239 

 



162 

   X3.1 X3.2 X3.3 

Anti-image Covariance 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

X1.1 .112 .023 .117 

X1.2 .100 -.128 -.038 

X1.3 -.090 .024 -.083 

X2.1 .187 -.167 .088 

X2.2 -.113 .100 -.069 

X2.3 .081 .038 -.137 

X3.1 .642 -.283 .159 

X3.2 -.283 .602 -.154 

X3.3 .159 -.154 .718 

X4.1 .008 -.082 -.040 

X4.2 -.025 -.009 -.001 

X4.3 -.015 .041 .053 

X5.1 .032 -.042 -.116 

X5.2 -.087 -.079 -.183 

X5.3 -.006 .099 .092 

Anti-image Correlation 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

X1.1 .155 .033 .153 

X1.2 .133 -.177 -.047 

X1.3 -.119 .033 -.103 

X2.1 .323 -.299 .144 

X2.2 -.179 .164 -.103 

X2.3 .119 .057 -.190 

X3.1 .642* -.456 .235 

X3.2 -.456 .602* -.235 

X3.3 .235 -.235 .718* 

X4.1 .012 -.119 -.053 

X4.2 -.037 -.013 -.002 

X4.3 -.021 .060 .071 

X5.1 .047 -.065 -.164 

X5.2 -.139 -.131 -.278 

X5.3 -.009 .159 .135 
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   X4.1 X4.2 X4.3 

Anti-image Covariance 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

X1.1 -.091 .067 .010 

X1.2 .029 .033 -.119 

X1.3 .042 -.107 -.073 

X2.1 -.096 .126 -.060 

X2.2 .054 -.054 .037 

X2.3 -.067 -.077 .051 

X3.1 .008 -.025 -.015 

X3.2 -.082 -.009 .041 

X3.3 -.040 -.001 .053 

X4.1 .780 -.261 .041 

X4.2 -.261 .721 -.236 

X4.3 .041 -.236 .779 

X5.1 -.068 .027 -.157 

X5.2 -.006 .088 .011 

X5.3 -.090 .027 -.100 

Anti-image Correlation 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

X1.1 -.115 .087 .012 

X1.2 .036 .042 -.145 

X1.3 .051 -.133 -.087 

X2.1 -.151 .206 -.095 

X2.2 .077 -.081 .053 

X2.3 -.089 -.107 .068 

X3.1 .012 -.037 -.021 

X3.2 -.119 -.013 .060 

X3.3 -.053 -.002 .071 

X4.1 .780* -.348 .053 

X4.2 -.348 .721* -.315 

X4.3 .053 -.315 .779* 

X5.1 -.092 .038 -.212 

X5.2 -.009 .133 .016 

X5.3 -.127 .040 -.141 
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   X5.1 X5.2 X5.3 

Anti-image Covariance 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

X1.1 -.041 -.035 -.053 

X1.2 -.077 -.001 .095 

X1.3 -.010 .063 -.010 

X2.1 -.043 .085 .076 

X2.2 .030 -.010 -.053 

X2.3 .063 .073 -.165 

X3.1 .032 -.087 -.006 

X3.2 -.042 -.079 .099 

X3.3 -.116 -.183 .092 

X4.1 -.068 -.006 -.090 

X4.2 .027 .088 .027 

X4.3 -.157 .011 -.100 

X5.1 .706 -.145 -.136 

X5.2 -.145 .605 -.201 

X5.3 -.136 -.201 .651 

Anti-image Correlation 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

X1.1 -.054 -.050 -.072 

X1.2 -.098 -.001 .126 

X1.3 -.012 .086 -.013 

X2.1 -.072 .152 .130 

X2.2 .045 -.016 -.083 

X2.3 .088 .110 -.239 

X3.1 .047 -.139 -.009 

X3.2 -.065 -.131 .159 

X3.3 -.164 -.278 .135 

X4.1 -.092 -.009 -.127 

X4.2 .038 .133 .040 

X4.3 -.212 .016 -.141 

X5.1 .706* -.221 -.201 

X5.2 -.221 .605* -.319 

X5.3 -.201 -.319 .651* 
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 Communalities 

  Initial Extraction 

X1.1 1.000 .488 

X1.2 1.000 .626 

X1.3 1.000 .378 

X2.1 1.000 .754 

X2.2 1.000 .712 

X2.3 1.000 .623 

X3.1 1.000 .692 

X3.2 1.000 .709 

X3.3 1.000 .620 

X4.1 1.000 .624 

X4.2 1.000 .739 

X4.3 1.000 .602 

X5.1 1.000 .602 

X5.2 1.000 .723 

X5.3 1.000 .753 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Hasil ekstraksi faktor 

Component Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

 Total 
% of 

Variance 
Cumula
-tive % Total 

% of 
Variance 

Cumula
-tive % Total 

% of 
Variance 

Cumula
-tive % 

1 2.199 14.662 14.662 2.199 14.662 14.662 1.921 12.804 12.804 

2 1.937 12.912 27.574 1.937 12.912 27.574 1.765 11.767 24.571 

3 1.745 11.635 39.209 1.745 11.635 39.209 1.696 11.310 35.880 

4 1.460 9.733 48.942 1.460 9.733 48.942 1.482 9.883 45.763 

5 1.260 8.399 57.341 1.260 8.399 57.341 1.403 9.355 55.118 

6 1.044 6.959 64.300 1.044 6.959 64.300 1.377 9.182 64.300 

7 .979 6.525 70.826             

8 .853 5.684 76.510             

9 .810 5.399 81.909             

10 .582 3.877 85.786             

11 .534 3.560 89.347             

12 .509 3.392 92.739             

13 .430 2.869 95.608             

14 .390 2.599 98.207             

15 .269 1.793 100.000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Hasil pendistribusian ekstraksi faktor 

Component Matrix(a) 

   Factor Component 

  1 2 3 4 5 6 

X1.1 .253 .206 -.467 -.024 .374 -.151 

X1.2 .193 -.005 .259 .029 .683 -.234 

X1.3 .058 .216 .129 .423 .304 .198 

X2.1 -.408 .408 .597 -.078 .095 .223 

X2.2 -.274 .539 .450 -.175 -.060 .331 

X2.3 -.048 .660 -.067 -.302 -.257 -.154 

X3.1 .265 -.479 .242 .338 -.387 .263 

X3.2 .293 -.332 .692 .098 -.091 -.131 

X3.3 .399 .094 .415 -.389 .022 -.358 

X4.1 .337 .427 .134 .208 -.317 -.408 

X4.2 .187 .392 -.012 .637 -.266 -.273 

X4.3 .339 .307 -.014 .505 .232 .290 

X5.1 .680 .145 .147 -.129 .214 .188 

X5.2 .728 -.185 .060 -.344 -.095 .167 

X5.3 .529 .348 -.357 -.196 -.212 .376 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 6 components extracted. 
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Rotated Component Matrix(a) 

  Factor Component 

  1 2 3 4 5 6 

X1.1 .173 -.325 -.547 .038 .183 . 735 

X1.2 .016 -.043 -.107 -.100 . 590 .136 

X1.3 -.050 .119 .008 . 775 .250 .109 

X2.1 -.185 .392 .759 -.043 .103 .134 

X2.2 .033 .836 -.044 .028 .069 -.063 

X2.3 .134 .829 -.440 .324 -.238 -.147 

X3.1 .134 -.195 .052 .001 .114 -.215 

X3.2 .111 .061 .702 .125 -.060 .325 

X3.3 .370 .139 .675 .257 -.335 .230 

X4.1 .125 .529 .009 .275 .011 .079 

X4.2 -.135 -.094 .051 .748 .370 -.112 

X4.3 .200 -.004 -.022 .661 .235 -.010 

X5.1 .385 .010 .016 .037 . 732 . 530 

X5.2 .784 -.180 .209 -.046 -.140 .103 

X5.3 .714 -.020 -.255 .124 .109 -.388 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 

 

Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 4 5 6 

1 .827 -.360 .147 .288 .179 .223 

2 .131 .565 -.568 .519 .254 -.074 

3 -.010 .606 .617 .094 -.009 .493 

4 -.412 -.258 .305 .343 .733 -.125 

5 -.066 -.060 -.392 -.465 .434 .659 

6 .354 .337 .166 -.552 .421 -.502 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
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Lampiran 6. Hasil uji asumsi klasik 

a. Hasil uji normalitas 

 

Model Description 
Model Name MOD_2 

Series or Sequence 1 
REGR factor score   1  

  2 
REGR factor score   2  

  3 
REGR factor score   3  

  4 
REGR factor score   4  

  5 
REGR factor score   5  

  6 
REGR factor score   6  

Transformation None 

Non-Seasonal Differencing 
0 

Seasonal Differencing 0 

Length of Seasonal Period 
No periodicity 

Standardization Not applied 

Distribution Type Normal 

  Location estimated 

  Scale estimated 

Fractional Rank Estimation Method 
Blom's 

Rank Assigned to Ties Mean rank of tied values 

Applying the model specifications from MOD_2 
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Case Processing Summary 

  

REGR 
factor 

score   

1 

REGR 
factor 

score   

2  

REGR 
factor 

score   

3 

REGR 
factor 

score   

4  

REGR 
factor 

score   

5  

REGR 
factor 

score   

6 

Series or Sequence 
Length 102 102 102 102 102 102 

Number 
of 

Missing 

Values in 
the Plot 

User-
Missing 

0 0 0 0 0 0 

  System

-
Missing 

0 0 0 0 0 0 

The cases are unweighted. 
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Normal P-P Plot of REGR Factor Score 1    Normal P-P Plot of REGR Factor Score 2 
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Normal P-P Plot of REGR factor score   1 for analysis 1
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Normal P-P Plot of REGR factor score   2 for analysis 1

 

Normal P-P Plot of REGR Factor Score 3    Normal P-P Plot of REGR Factor Score 4 
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Normal P-P Plot of REGR factor score   3 for analysis 1
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Normal P-P Plot of REGR factor score   4 for analysis 1

 

Normal P-P Plot of REGR Factor Score 5    Normal P-P Plot of REGR Factor Score 6 
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Normal P-P Plot of REGR factor score   5 for analysis 1
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Normal P-P Plot of REGR factor score   6 for analysis 1
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b. Hasil uji heterokedastisitas 

Detrended Normal P-P Plot of REGR Factor 1 Detrended Normal P-P Plot of REGR Factor 2 
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Detrended Normal P-P Plot of REGR factor score   1 for analysis 1
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Detrended Normal P-P Plot of REGR factor score   2 for analysis 1

 

Detrended Normal P-P Plot of REGR Factor 3 Detrended Normal P-P Plot of REGR Factor 4 
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Detrended Normal P-P Plot of REGR factor score   4 for analysis 1

 

Detrended Normal P-P Plot of REGR Factor 5 Detrended Normal P-P Plot of REGR Factor 6 
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Detrended Normal P-P Plot of REGR factor score   6 for analysis 1

 

 

 



173 

c. Hasil uji multikolinearitas 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

    B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF B 

Std. 

Error 

1 (Constant) 12.795 1.366   .911 1.098     

  FAC1 .237 .106 .037 .948 1.055 .911 1.098 

  FAC2 .121 .104 .121 .932 1.072 .948 1.055 

  FAC3 .111 .105 .011 .919    1.088 .932 1.072 

  FAC4 .104 .105 .133 .965 1.036 .919 1.088 

  FAC5 .009 .103 .009 .943 1.060 .965 1.036 

  FAC6 .063 .104 .063 .676 1.480 .943 1.060 

  X6 -.194 .146 -.162 .900 1.111 .676 1.480 

  X7 -.043 .219 -.021 .690 1.449 .900 1.111 

  X8 -.123 .181 -.082 .804 1.243 .690 1.449 

  X9 -.373 .152 -.276 .722 1.385 .804 1.243 

  X10 -.100 .096 -.123 .911 1.098 .722 1.386 

 

Keterangan :  

FAC 1 : Atribut Pelayanan 

FAC 2 : Aktivitas Layanan Masyarakat 

FAC 3 : Daya Saing 

FAC 4 : Media Promosi 

FAC 5 : Brosur dan Pertemuan Penjualan 

FAC 6 : Poster dan Telekomunikasi 

X6  : Usia     

X7  : Jenis Kelamin    

X8  : Pekerjaan 

X9  : Pendidikan 

X10 : Pendapatan 
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Lampiran 7. Hasil regresi berganda 

 Variables Entered/Removed(b) 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 

X10, FAC5, 

FAC6, X9, 

FAC3, FAC4, 

FAC2, FAC1, 

X7, X8, X6(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 

b  Dependent Variable: Y 

 

                                          Model Summaryb 

Model R Square 

Adjusted R 

Square Change Statistics 

  

F 

Change df 

R Square 

Change Durbin Watson 

1 .682 .536 016 1.974 

a  Predictors: (Constant), X10, FAC5, FAC6, X9, FAC3, FAC4, 

FAC2, FAC1, X7, X8, X9 

b  Dependent Variable: Y 

Anova 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.278 10 .456 78.010 .000 

  Residual 102.472 90 1.090     

  Total 104.750 99       

a  Predictors: (Constant), X10, FAC5, FAC6, X9, FAC3, FAC4, FAC2, 

FAC1, X7, X8, X9 

b  Dependent Variable: Y 
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Coefficients(a) 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

    B 

Std. 

Error Beta Zero-order 

1 (Constant) 12.795 1.366   7.911 .000   

  FAC1 .237 .106 .037 6.351 .001 .472 

  FAC2 .121 .104 .121 4.168 .003 .573 

  FAC3 .111 .105 .011 3.104 .047 .852 

  FAC4 .104 .105 .133 2.270 .000 .364 

  FAC5 .009 .103 .009 2.190 .000 .524 

  FAC6 .063 .104 .063 1.996 .000 .532 

  X6 -.194 .146 -.162 -1.151 .253 .245 

  X7 -.043 .219 -.021 -.268 .789 -.321 

  X8 -.123 .181 -.082 -.697 .487 -.154 

  X9 -.373 .152 -.276 .722 .169 .341 

  X10 -.100 .096 -.123 .858 .393 .323 

a  Dependent Variable: Y 
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Lampiran 8. Produk Miami Chicken 

 

 
Paket Hemat 

 

 
Paket Take In 
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Lampiran 9. Strategi promosi Miami Chicken 

 
Poster Miami Chicken 

 

 
Brosur Miami Chicken 
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Media Sosial Miami Chicken 

 

 
Pertemuan dan presentasi penjualan Miami Chicken 




