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ABSTRACT 

The research was conducted at the “Miami Chicken 

Sarangan" and "Miami Chicken Sigura-gura" located in 

Sarangan Street 46 Malang and Sigura-gura Street 30c 

Malang. This Research was conducted from January, 25
th

 until 

February, 15
th

 2015. The purpose of this research was to 

identify the process of making consumer‟s purchasing decision 

towards fried chicken in eating fried chicken in “Miami 

Chicken Sarangan" and "Miami Chicken Sigura-gura" and to 

determine  the factors of mix marketing were considered by 

consumers in consuming fried chicken in “Miami Chicken 

Sarangan" and "Miami Chicken Sigura-gura". Method of this 

research was obtained by non probability sampling method. 

200 respondents were Miami Chicken consumers obtained by 

accidental sampling method.  Result showed that  consumer‟s 

purchasing decision toward fried chicken in Miami chicken 

Sarangan and Sigura-gura was represented by repeated buying, 

interested with fried chicken, recommend fried chicken to 

others, and no doubt in consuming fried chicken. Reliability of 

the price, promotion, taste of product, waitress eficiency, 
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aroma of the product and a good conscience of the staffs had a 

positive influence on purchasing decisions in Miami Chicken 

Sarangan and Sigura-gura. 

 

Keyword : “reasonable price and promotion” “Product taste” 

and “waitress eficiency” 
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 “Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap 

Keputusan Pembelian Ayam Goreng Kota Malang (Studi 

Pada Miami Chicken Sarangan dan Sigura-gura)” 

Risky Dwi Indriyanti, Bambang Ali N dan Hari D. Utami 

RINGKASAN 

Salah satu cara untuk mengetahui keputusan 

pembelian terhadap produk yang ditawarkan adalah dengan 

melakukan analisis tanggapan konsumen. Hal ini perlu diteliti 

lebih lanjut berkenaan dengan keputusan pembelian dari 

konsumen dalam pembelian produk. Judul yang diambil dalam 

penulisan skripsi adalah “Analisis Pengaruh Bauran 

Pemasaran terhadap Keputusan Pembelian Ayam Goreng Kota 

Malang (Studi Pada Miami Chicken Sarangan dan Sigura-

gura)” 

Metode yang digunakan adalah survei terhadap 

konsumen di Miami Chicken Sarangan dan Sigura-gura. 

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui keputusan 

pembelian ayam goreng dan faktor-faktor bauran pemasaran 

yang menjadi pertimbangan konsumen dalam pembelian ayam 

goreng. Teknik penarikan sampel dengan menggunakan teknik 

non probability sampling sedangkan metode pengambilan 

sampel yaitu dengan accidental sampling dengan jumlah 

sampel sebanyak 200 responden. 

Hasil analisis data  statistik,  indikator-indikator  pada  

penelitian bersifat  valid  dan variabelnya bersifat reliabel. 

Analisis faktor menghasilkan enam faktor baru yang dapat 

mewakili ke 21 item variabel di Miami Chicken Sarangan dan 

Sigura-gura yaitu produk ayam goreng dan kualitas pelayan, 

kesesuaian harga dan promosi, harga dan kuantitas iklan, 

media promosi dan daya saing harga, rasa produk dan 

kesigapan pelayan serta aroma produk dan keramahan. Hasil 

pengujian analisis regresi berganda menunjukkan terdapat 5 

faktor dengan nilai R square sebesar 0,748 berpengaruh 
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terhadap keputusan pembelian ayam goreng di Miami Chicken 

Sarangan, “Kesesuaian harga dan Promosi, Rasa produk dan 

Kesigapan pelayan” memberikan pengaruh yang sangat 

signifikan dengan nilai p < 0,000, “Produk ayam goreng”, 

“Harga dan kuantitas Iklan” “Aroma Produk dan keramahan” 

berpengaruh signifikan dengan nilai p < 0,05 sedangkan di 

Miami Chicken Sigura-gura terdapat 5 faktor dengan nilai R 

square sebesar 0,666, “Kesesuaian harga dan Promosi, Rasa 

produk dan Kesigapan pelayan” yang sangat signifikan dengan 

nilai p < 0,000, “Harga dan memberikan pengaruh kuantitas 

Iklan”, “Aroma Produk dan keramahan” berpengaruh 

signifikan dengan nilai p < 0,05, “Produk ayam goreng” 

berpengaruh signifikan dengan nilai p < 0,1. 

  Kesimpulan dari hasil penelitian diperoleh bahwa di 

Miami Chicken Sarangan, konsumen merasa senang dan puas 

sehingga memutuskan untuk membeli ulang, tertarik terhadap 

ayam goreng, bersedia merekomendasikan ayam goreng 

kepada orang lain dan yakin untuk mengkonsumsi ayam 

goreng.“Kesesuaian Harga dan Promosi”, “Rasa Produk dan 

kesigapan Pelayan” serta “Aroma Produk dan Keramahan” 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian ayam 

goreng di Miami Chicken Sarangan dan Sigura-gura. 

Saran untuk penelitian yang telah dilakukan adalah 

Produsen diharapkan memberi harga ayam goreng sesuai 

dengan kualitas(rasa dan aroma) dan kuantitas(porsi, kemasan 

dan paket ayam goreng), produsen diharapkan dapat 

melakukan sponshorsip pada event-event yang ada disekitar 

lingkungan masyarakat agar produk ayam goreng Miami 

chicken dapat diketahui, didengar dan dijumpai iklannya, 

produsen diharapkan dapat memenuhi target 

konsumen(fasilitas,wifi dan paket ayam goreng), perlu 

mempercepat pelayanan dengan menambah jumlah karyawan 

dan sebaiknya pelayan lebih sigap dan tersenyum ketika 

melayani konsumen yang datang dan meningkatkan keputusan 

pembelian. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan bisnis telah berkembang sangat pesat dan 

mengalami metamorfosis yang berkesinambungan. Setiap 

pelaku usaha di tiap kategori bisnis dituntut untuk memiliki 

kepekaan terhadap setiap perubahan yang terjadi dan 

menempatkan orientasi kepada kepuasan pelanggan sebagai 

tujuan utama (Kotler, 2005). Usaha dalam penyajian makanan 

dan minuman (food service) yang dimulai dari skala kecil 

seperti warung-warung dan kafe tenda; bisnis makanan 

berskala menengah seperti depot, dan Kafe sampai dengan 

bisnis makanan yang berskala besar seperti restoran-restoran 

di hotel berbintang. 

Seiring dengan perkembangan zaman, sehingga timbul 

berbagai macam usaha atau bisnis yang tujuannya untuk 

memenuhi kebutuhan protein hewani dan kepuasan pelanggan. 

Semakin ketatnya persaingan bisnis di Indonesia, maka 

banyak perusahaan berlomba-lomba untuk memberikan 

pelayanan (service) yang memuaskan pelanggan, selain itu 

perusahaan juga menawarkan berbagai macam variasi produk 

dengan kualitas yang baik agar ada kenaikan dari tingkat 

pembelian konsumen (Lupiyoadi, 2001). 

Konsumen menjadi faktor kunci penentu atas 

keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan didalam 

memasarkan produknya. Perusahaan harus mampu mengenali 

secara dini apa yang menjadi kebutuhan dan harapan 

konsumen saat ini maupun masa yang akan datang. Disinilah 

dibutuhkan seorang manajer pemasaran yang mempunyai 

pengetahuan seksama tentang perilaku konsumen agar dapat 

memberikan definisi pasar yang baik untuk mengikuti 
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perubahan yang terus menerus, serta untuk merancang bauran 

pemasaran yang tepat. 

Kota Malang merupakan kota pendidikan dan salah satu 

daya tarik wisatawan serta warga pendatang. Berbagai macam 

olahan ayam goreng tersebut dapat dipromosikan sebagai 

hidangan yang nantinya dapat dinikmati bukan hanya tamu 

lokal tetapi juga tamu asing, oleh karena itu Kota Malang 

diharapkan dapat mengembangkan wisata boga yang mampu 

menggugah minat wisatawan untuk mencoba aneka makanan 

yang ada di Kota Malang. 

Salah satu bisnis yang mengandalkan produk, harga, 

promosi dan pelayanan (service) adalah bisnis . Bisnis  ini 

sekarang sedang berkembang pesat di perkotaan, termasuk di 

Kota Malang. Banyak di buka restauran makanan baik lokal 

maupun restoran asing yang menawarkan berbagai macam 

pilihan menu dan rasa. Ternyata merupakan salah satu pesaing 

yang cukup tangguh bagi  lokal di Kota Malang. Terbukti 

dengan semakin banyaknya jenis restoran asing diseluruh 

sudut Kota Malang. 

Bisnis yang menjual Ayam olahan menjadi semakin 

maju pesat sebagaimana dapat dilihat membuka cabang 

didaerah lain. Salah satu yang menjual daging Ayam olahan 

dan berkembang sangat pesat dalam akhir-akhir ini adalah 

olahan daging Ayam. Lokasi di Miami Chicken Jl. Sarangan 

Atas No. 64 malang sangat strategis untuk usaha karena 

lokasinya yang dekat pasar tradisional, tempat kerja, jalan raya 

dan Jl. Sigura-gura No.30 C malang sangat strategis untuk 

usaha karena lokasinya yang dekat dengan jalan raya, area 

kampus dan toko-toko. 

Perkembangan di Malang yang menjual olahan produk 

peternakan tersebut tidak terlepas kemampuannya untuk dapat 
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memaksimalkan kepuasan pelanggannya, baik melalui 

pengembangan kualitas produk, harga, promosi maupun 

kualitas pelayanannya. Solusi untuk mengatasi kondisi 

tersebut, harus mampu melakukan strategi bauran pemasaran 

dalam usahanya dengan lingkungan yang terus berubah atau 

harus mampu melakukan berbagai alternatif pengelolaan agar 

dapat bertambah dan terus tumbuh berkembang sehingga 

tujuan dapat tercapai. Kotler (2005) menjelaskan bahwa dalam 

meningkatkan persaingan masing-masing perusahaan harus 

dapat memenangkan persaingan tersebut dengan menampilkan 

produk yang terbaik dan dapat memenuhi selera konsumen 

yang selalu berkembang dan berubah-ubah. Memenangkan 

persaingan yang semakin kompetitif para pelaku usaha 

dituntut untuk mampu menciptakan keunggulan bersaing atas 

produk dan layanannya dalam upaya memuaskan pelanggan.  

Manajer dapat melakukan perubahan-perubahan 

dengan mengetahui informasi dari pengakuan konsumen 

perihal kualitas produk, harga, promosi dan kinerja, sehingga 

diharapkan kepuasan pelanggan akan terus meningkat 

sehingga dampak positif dapat diterima perusahaan, dengan 

demikian penelitian ini berfungsi untuk memperoleh informasi 

tentang keputusan konsumen dalam pembelian suatu produk 

atau jasa, sehingga judul dalam penelitian ini adalah analisis 

bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian ayam goreng 

di Miami Chicken sarangan malang dan sigura-gura kota 

Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Perkembangan industri atau restoran yang menyajikan 

produk peternakan seperti olahan daging semakin pesat, terjadi 

karena tingkat kesadaran yang semakin tinggi terhadap 

pemenuhan gizi serta daging tersebut dapat diolah menjadi 
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berbagai macam varian menu makanan, mendorong berbagai 

industri berlomba-lomba untuk menciptakan suatu inovasi 

baru dan menyebabkan persaingan yang semakin ketat 

diantara berbagai industri. Persaingan yang sangat ketat 

menyebabkan berbagai industri yang sudah ada berusaha 

untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada para 

pelanggan dengan cara mempertahankan kualitas produk, 

harga, promosi dan kualitas pelayanan agar konsumen 

memutuskan untuk tetap melakukan pembelian pada produk 

tersebut. 

Kondisi persaingan yang semakin kompetitif 

menjadikan fokus pada pelanggan atau konsumen merupakan 

prioritas utama, sehingga melalui penelitian diharapkan dapat 

menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengidentifikasi proses keputusan 

konsumen pembelian Ayam Goreng dalam 

mengonsumsi ayam goreng di Miami Chicken 

Sarangan dan Sigura-gura kota Malang? 

2. Apa Faktor-faktor bauran pemasaran yang 

dipertimbangan konsumen dalam menonsumsi Ayam 

Goreng di  Miami Chicken Sarangan dan Sigura-gura 

kota malang 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah : 

1. Mengidentifikasi poses keputusan konsumen 

pembelian Ayam Goreng dalam mengonsumsi ayam 

goreng di Miami Chicken Sarangan dan Sigura-gura 

kota malang. 

2. Mengetahui faktor-faktor bauran pemasaran yang 

dipertimbangan konsumen dalam mengonsumsi Ayam 
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Goreng di Miami Chicken Sarangan dan  Sigura-gura 

kota malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan 

untuk menguatkan teori tentang perilaku konsumen, 

khususnya tentang keputusan pembelian Ayam 

Goreng di  Miami Chicken Sarangan dan  Sigura-gura 

kota malang  

b. Kegunaan Praktis 

Sebagai bahan pertimbangan  ayam goreng di 

Kota Malang dalam menentukan strategi pengambilan 

keputusan mengenai produk dan mengetahui faktor 

yang paling mempengaruhi konsumen dalam 

keputusan pembelian ayam goreng. 

1.5 Kerangka Pikir 

 Sebagai perusahaan makanan selain dituntut untuk 

mempertahankan kualitas produk juga harus meningkatkan 

kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Secara empirik 

keputusan pembelian dapat dipahami oleh perusahaan dengan 

meneliti bauran pemasaran. Salah satu strategi penjualan untuk 

menjual produknya dan mempertahankan konsumen adalah 

dengan memberikan kualitas produk, harga, promosi dan 

kualitas pelayanan yang baik yaitu mengutamakan pada 

kepuasan konsumen yang akan berdampak pada keputusan 

pembelian. Miami Chicken Sarangan dan Sigura-gura kota 

Malang menyajikan berbagai olahan ayam dengan beragam 

menu dan varian rasa. Kedua  tersebut selalu memberikan 

pelayanan yang maksimal kepada konsumennya. Konsumen 

akan selalu ingin mendapatkan kualitas produk, harga, 

pelayanan yang baik dan memuaskan, sehingga akan terbentuk 
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harapan dari konsumen, selanjutnya akan menerima pelayanan 

tersebut serta membandingkan dengan harapannya. 

Perbandingan antara kualitas produk, harga, promosi dan 

kualitas pelayanan yang diterima dengan harapan itulah yang 

digunakan sebagai ukuran dalam menentukan keputusan 

pembelian di Miami Chicken Sarangan dan Sigura-gura kota 

malang, kemungkinan yang terjadi positif, negatif atau 

bahagia. Jika positif artinya produk, harga, promosi dan 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh Miami Chicken 

Sarangan Malang dan Sigura-gura Malang sesuai dengan 

harapan konsumen (merasa puas) dan suatu saat ingin kembali 

membeli lagi, negatif jika produk, harga, promosi dan kualitas 

pelayanan yang diterima kurang sesuai dengan harapan 

konsumen (tidak puas) dan bahagia jika produk, harga, 

promosi, kualitas pelayanan, yang diterima konsumen 

melampaui harapan atau konsumen merasa  sangat puas atas 

pelayanan yang diterimannya. 

Sifat konsumen berbeda antara satu konsumen dengan 

konsumen lainnya. Para konsumen tersebut terus mengalami 

proses yang kompleks agar dapat memaksimalkan 

kepuasannya sehingga berdampak pada keputusan pembelian 

pada produk tersebut. Karakteristik konsumen mencakup usia, 

jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. Proses 

untuk memaksimalkan kepuasan yang berdampak pada 

pembelian ulang dipengaruhi oleh gaya hidup dan kepribadian 

masing-masing konsumen sehingga kepuasan konsumen akan 

berbeda dengan konsumen lainnya. Karakteristik konsumen 

tersebut berfungsi untuk mengetahui segmen dan target pasar  

Miami Chicken Sarangan dan Sigura-gura yang berguna untuk 

memberikan masukan informasi sehingga perusahaan mampu 

merancang strategi yang tepat untuk pihak manajemen agar 
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mendapatkan kepuasan para konsumennya sehingga loyalitas 

konsumen tetap terjaga dan menguntungkan.  

Penelitian melakukan pengukuran keputusan pembelian 

konsumen melalui beberapa variabel. Variabel-variabel yang 

dipertimbangkan oleh konsumen adalah meliputi variabel 

produk, harga, promosi, kualitas pelayanan, Variabel indikator 

produk adalah rasa produk, aroma produk dan porsi produk. 

Variabel indikator dari harga adalah harga dari produk itu 

sendiri. Variabel indikator promosi adalah seberapa sering 

iklan yang ditayangkan. Variabel indikator kualitas pelayanan 

adalah kesigapan pelayan, kebersihan fasilitas restoran, 

kecepatan penyajian, ketepatan, keramahan dan penerimaan 

saran konsumen dan Setelah mendapatkan informasi tentang 

kepuasan konsumen yang berdampak pada keputusan 

pembelian maka manajemen  dapat mengambil suatu 

kesimpulan untuk meningkatkan kinerja dari usahanya untuk 

tetap mempertahankan konsumen dan meningkatkan 

pendapatannya. Untuk mengetahui kerangka pikir secara lebih 

jelas dapat dilihat pada skema Gambar 1 
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Gambar 1. Kerangka konsep penelitian “Analisis Pengaruh 

Bauran Pemasaran dan Kualitas Pelayanan Terhadap 

Keputusan Pembelian Ayam Goreng di Miami Chicken kota 

Malang (Studi di Sarangan dan Sigura-gura ) 
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a. Hipotesis Penelitian 

1.Produk ayam goreng dan kualitas pelayan memiliki 

pengaruh positif terhadap keputusan pembelian ayam 

goreng  

2.Kesesuaian harga dan promosi memiliki pengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian ayam goreng. 

3.Harga dan kuantitas iklan memiliki pengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian ayam goreng. 

4.Media promosi dan daya saing memiliki pengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian ayam goreng. 

5.Rasa produk dan kesigapan pelayan memiliki 

pengaruh positif terhadap keputusan pembelian ayam 

goreng. 

6.Aroma produk dan keramahan memiliki pengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian ayam goreng. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu 

Indrayana (2013), melakukan penelitian mengenai 

“faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen 

dalam membeli produk susu ultra high temperature (studi 

kasus di swalyan Persada Malang)”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dipertimbangkan 

konsumen dalam membeli susu UHT yaitu faktor harga jual, 

harga produk saingan, rasa, susunan gizi, frekuensi iklan dan 

jarak yang berpengaruh positif terhadap variabel terikat yakni 

keputusan pembelian Chasanah, (2010), melakukan penelitian 

berjudul “analisis perilaku konsumen dalam membeli produk 

susu instan di pasar modern kota Surakarta”. Hasil penelitian 

diketahui bahwa keterlibatan konsumen dalam proses 

pengambilan keputusan pembelian susu instan di pasar modern 

kota Surakarta tergolong tinggi, konsumen dominan melihat 

banyak perbedaaan antar merek susu instan sebeleum 

melakukan pembelian, dan tipe perilaku konsumen susu instan 

di kota Surakarta adalah perilaku pembelian komplek.  

Ghanitama (2012) melakukan penelitian mengenai 

analisis pengaruh harga, kualitas produk, dan lokasi terhadap 

keputusan pembelian (studi pada pembeli produk bandeng 

juwana elrina Semarang). Variabel Kualitas Produk memiliki 

pengaruh paling besar terhadap keputusan pembelian sebesar 

0,323. Iswayanti (2010) melakukan penelitian mengenai 

analisis pengaruh kualitas produk, kualitas layanan, harga dan 

tempat terhadap keputusan pembelian (studi pada “soto 

angkring mas Boed di Semarang”). Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa variabel yang paling berpengaruh adalah 

variabel kualitas produk.  

Iswayanti (2010) melakukan penelitian mengenai analisis 

pengaruh kualitas produk, kualitas layanan, harga dan tempat 

terhadap keputusan pembelian (studi pada “soto angkring mas 

boed di semarang”). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel yang berpengaruh adalah variabel kualitas harga 

dengan koefisien regresi sebesar 0,239. Wijaya (2013) 

meneliti tentang „Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap 

Keputusan Konsumen Membeli Produk Olahan Ayam di 

Rumah Makan Resto Gama Malang Keputusan Konsumen di 

Rumah Makan Resto GAMA” menunjukan bahwa selama satu 

bulan rata-rata konsumen membeli sebanyak ≥ 4 kali selama 

satu bulan. Variabel yang paling dominan adalah harga dan 

kualitas produk. 

Iswayanti (2010) melakukan penelitian mengenai analisis 

pengaruh kualitas produk, kualitas layanan, harga dan tempat 

terhadap keputusan pembelian (studi pada “soto angkring mas 

boed di semarang”). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel yang berpengaruh adalah variabel kualitas layanan 

dengan koefisien regresi sebesar 0,253. Jeni (2005) melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Keputusan Pemilihan Pasar Swalayan Sebagai 

Tempat Berbelanja”. Jumlah responden sebanyak 100 orang 

yang dapat diperhitungan dengan metode Accidental Sampling 

(dikenakan pada individu yang secara kebetulan dijumai atau 

yang dapat dijumpai saja yang diselidiki). Variabel yang 

diteliti dalam hal ini untuk variabel independennnya adalah: 

lokasi, keragaman barang, fasilitas, dan pelayanan, sedangkan 

variabel dependen adalah keputusan pemilihan pasar 

swalayan. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan 
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analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel lokasi, keragaman barang, fasilitas, dan 

pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pemilihan pasar swalayan sebagai tempat 

berbelanja. Nabhan (2005) melakukan penelitian dengan judul 

“Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap keputusan 

konsumen dalam Melakukan Pembelian pada Rumah Makan 

di Kota Batu”. Jumlah responden sebanyak 50 orang yang 

dapat diperhitungkan dengan metode Accidental Sampling 

(memilih sampel dari orang yang paling mudah dijumpai atau 

diakses). Variabel yang diteliti dalam hal ini untuk variabel 

independennya adalah: produk, pelayanan, harga, tempat, 

promosi, sedangkan variabel dependen adalah keputusan 

pembelian konsumen. Alat analisis dalam penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel produk/ menu, pelayanan, harga, 

tempat, dan promosi memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap keputusan konsumen dalam melakukan 

pembelian pada rumah makan di Kota Batu. Hartono (2010), 

dalam penelitiannya berjudul “analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumen dalam membeli produk susu 

pasteurisasi di kabupaten Kudus”, menunjukkan hasil 

penelitian bahwa responden termasuk dalam pengambilan 

keputusan dan jenis kompleks loyalitas merek. Hasil penelitian 

juga menunjukkan bahwa faktor demografi konsumen, 

motivasi kebutuhan dan keinginan, faktor budaya, faktor 

kelompok, faktor kualitas dan fasilitas promosi telah 

mempengaruhi konsumen untuk membeli susu pasteurisasi. 

Permatasari (2013) meneliti tentang “Analisa Bauran 

Pemasaran yang Dipertimbangkan Konsumen terhadap 

Keputusan Pembelian Olahan Iga di Kota Malang”. Variabel 
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independen yang digunakan adalah produk (rasa, keempukan, 

keaneragaman, aroma), harga (harga jual, perubahan, 

perbandingan, kesesuaian), tempat (Accesibility, visibility, 

infrastructure) dan promosi (produsen, mulut ke mulut, 

internet). Variabel dependen yang dalam penelitian tersebut 

adalah keputusan pembelian yang terdiri dari kebutuhan dan 

keinginan. Hasil dari penelitian adalah bauran pemasaran 

variabel promosi dan harga berpengaruh sangat signifikan. 

Tedjakusuma (2001) melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku 

Konsumen Dalam Pembelian Air Minum Mineral di 

Kotamadya Surabaya”. Jumlah responden sebanyak 200 orang 

yang dapat diperhitungan dengan metode Incidental Sampling 

(responden yang kebetulan dijumpai atau dapat dijumpai). 

Variabel yang diteliti dalam hal ini untuk variabel 

independennnya adalah: faktor pendidikan, penghasilan, 

harga, kualitas, distribusi, dan promosi, sedangkan variabel 

dependen adalah perilaku pembelian konsumen. Alat analisis 

dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

pendidikan, penghasilan, harga, kualitas, dan promosi 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku 

konsumen dalam pembelian air minum mineral di Kotamadya 

Surabaya.  

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Restoran 

Usaha  atau restoran adalah salah satu jenis usaha jasa 

pangan dengan ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa 

pelayanan makan dan minum melalui proses pengolahan serta 

penyajian ditempat usahanya.  
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Sugiarto (2004) menyatakan bahwa terdapat empat 

indikator yang menjadi unsur penilaian terhadap pelaksanaan 

restoran yaitu : 

1. Ketanggapan/keresponsifan 

Ketanggapan merupakan ukuran seberapa besar 

perhatian karyawan restoran dalam membantu 

pelanggan dengan cepat seperti kerapian dan 

kebersihan meja, keluhan dan penyampaian informasi. 

2. Ciri 

Ciri adalah sifat yang menunjang fungsi dasar suatu 

produk dan merupakan sifat khas dari merk  tertentu 

seperti citarasa, ukuran dan porsi. 

3. Keandalan 

Pelayanan unsur keandalan adalah pelayanan yang 

digunakan untuk mengukur seberapa baik 

penyampaian produk kepada pelanggan meliputi 

kecepatan pelayanan, perhatian, sikap, dan keramahan 

pelayanan selama pemesanan dan pengaturan sistem 

pembelian dan pembayaran. 

4. Wujud dan penampilan 

Unsur wujud diartikan sebagai penampilan restoran 

berupa fasilitas dan interior. 

2.2.2 Perilaku konsumen 

 Perilaku konsumen (consumer behavior) dapat 

didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang 

secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 

mempergunakan barang-barang dan jasa, termasuk 

didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan 

dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Mangkunegara 

(2002) menyatakan bahwa perilaku konsumen 

didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang 
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secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan 

menggunakan barang-barang jasa ekonomis termasuk 

proses pengambilan keputusan yang mendahului dan 

menentukan tindakan-tindakan tersebut. Kotler (2005) 

menambahkan, perilaku konsumen adalah sebuah proses 

teratur dimana individu-individu berintegrasi dengan 

lingkungannya untuk tujuan mengambil keputusan. 

 Dua elemen penting dari perilaku konsumen, yaitu 

proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik, yang 

semua ini melibatkan individu dalam menilai, 

mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa 

ekonomis (Swastha, 2000).  

 Swastha (2000) membagi menjadi dua faktor dasar 

yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu faktor 

eksternal dan faktor internal. 

 

 

 Faktor eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang meliputi 

pengaruh keluarga, kelas sosial, kebudayaan, marketing 

strategi dan kelompok referensi. Kelompok referensi 

merupakan kelompok yang memiliki pengaruh langsung 

maupun tidak langsung pada sikap konsumen. Kelompok 

referensi mempengaruhi perilaku seseorang dalam 

pembelian dan sering dijadikan pedoman oleh konsumen 

dalam bertingkah laku. 

 Faktor internal 

Faktor-faktor yang termasuk dalam faktor internal 

adalah motivasi, persepsi, sikap, gaya hidup, kepribadian 

dan belajar. Belajar menggambarkan perubahan dalam 

perilaku seseorang individu yang bersumber dari 
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pengalaman. Seringkali perilaku manusia diperoleh dari 

mempelajari sesuatu. 

Sumarwan (2004) menyatakan bahwa semua 

penduduk berapapun usianya adalah konsumen. Pemasar 

harus memahami distribusi usia penduduk dari suatu 

wilayah yang akan dijadikan target pasarnya. Perbedaan 

usia akan mengakibatkan perbedaan selera dan kesukaan 

terhadap produk. Konsumen sebagai individu atau 

kelompok yang berusaha untuk memenuhi atau 

mendapatkan barang atau jasa untuk kehidupan pribadi 

atau kelompoknya (Kotler, 2000). Undang-undang 

Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen 

sebagai setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik dalam kepentingan diri 

sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain 

dan tidak untuk diperdagangkan. 

Karakteristik konsumen menurut Sumarwan 

(2004), meliputi pengetahuan dan pengalaman konsumen, 

kepribadian konsumen dan karakteristik demografi 

konsumen. Konsumen yang memiliki pengetahuan dan 

pengalaman yang banyak mengenai produk mungkin tidak 

termotivasi untuk mencari informasi, karena ia sudah 

merasa cukup dengan pengetahuannya untuk mengambil 

keputusan. Konsumen yang mempunyai kepribadian 

sebagai seorang yang senang mencari informasi 

(information seeker) akan meluangkan waktu untuk 

mencari informasi lebih banyak. Pendidikan adalah salah 

satu karakteristik demografi yang penting. Konsumen 

yang berpendidikan tinggi cenderung mencari informasi 
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yang banyak mengenai suatu produk sebelum ia 

memutuskan untuk membelinya. 

Karakteristik konsumen juga berguna untuk 

mengetahui sebuah segmentasi pasar, yang dapat dibagi 

dalam empat kategori yaitu demografi, perilaku, profil 

psikografi, dan karakteristik kepribadian. Ukuran 

demografi konsumen yang terdiri dari umur, jenis 

kelamin, pendapatan, agama, status perkawinan, 

pendidikan, etnik dan kebangsaan, memiliki dua manfaat 

penting dalam proses segmentasi. Pertama, hal itu dapat 

digunakan, baik secara terpisah maupun dikombinasikan, 

untuk mengembangkan berbagai subbudaya dimana para 

anggotanya saling berbagi nilai, kebutuhan, ritual dan 

perilaku tertentu. Contohnya kombinasi pendidikan, 

pekerjaan, dan pendapatan dapat dipergunakan untuk 

mengembangkan ukuran kelas sosial konsumen. Kedua, 

variabel demografi dapat digunakan untuk 

menggambarkan para konsumen yang diklasifikasikan 

menjadi segmen melalui sarana lainnya (Sunarto, 2006). 

Sumarwan (2004) menyatakan usia merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi preferensi dan 

persepsi konsumen dalam proses keputusan untuk 

menerima sesuatu yang baru, baik produk maupun jasa. 

Seseorang yang berumur relatif muda, lebih cepat 

menerima sesuatu yang baru. Preferensi terhadap pangan 

bersifat plastis pada orang yang berusia muda, tetapi 

permanen bagi mereka yang sudah berumur. Dasar penting 

untuk segmentasi perilaku (behavioral segmentation) 

adalah harga, manfaat yang dicari, dan tingkat 

penggunaan. Segmentasi menurut elastisitas harga (price 

elasticity) didasarkan atas konsep ekonomi, dimana 



18 
 

kelompok konsumen yang berbeda akan memberikan 

reaksi yang berbeda terhadap perubahan harga produk atau 

jasa. Ide dibalik segmentasi manfaat (benefit 

segmentation) adalah mengembangkan produk dan jasa 

dengan mutu tertentu yang diinginkan oleh kelompok 

konsumen homogen, sedangkan dasar segmentasi pasar 

yang penting adalah perilaku penggunaan (usage 

behaviour) (Sunarto, 2006). 

Lamb (2004) menyatakan perilaku konsumen 

didefinisikan sebagai proses seorang pelanggan dalam 

membuat keputusan membeli, juga untuk menggunakan 

dan membuang barang-barang dan jasa yang dibeli, juga 

termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian dan penggunaan produk. Atribut produk adalah 

unsur – unsur produk yang dipandang penting oleh 

konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan 

pembelian, dimana atribut produk meliputi merek, 

kemasan, jaminan (garansi), pelayanan, dan sebagainya. 

Atribut-atribut produk dipandang sebagai faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, yang 

mana semakin lengkap dan komplit atribut sebuah produk, 

semakin besar peluang produk tersebut untuk diminati 

oleh konsumen (Tjiptono, 2002). Simamora (2002) 

menyatakan atribut produk adalah faktor-faktor yang 

dipertimbangkan konsumen dalam mengambil keputusan 

tentang pembelian suatu merek ataupun kategori produk, 

yang melekat pada produk atau menjadi bagian produk itu 

sendiri.  

Perilaku konsumen sebagai tindakan-tindakan 

yang secara langsung mempengaruhi seseorang dalam 

usaha mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan 
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produk dan jasa, termasuk proses keputusan sebelum dan 

sesudah tindakan itu dilakukan (Kotler, 2004). Apabila 

diurutkan mulai dari yang konteks yang lebih luas sampai 

lebih sempit, maka faktor-faktor yan berpengaruh pada 

perilaku konsumen adalah faktor kebudayaan, faktor 

sosial, faktor personal dan faktor psikologis (Simamora, 

2002). 

2.2.3 Keputusan Pembelian 

 Keputusan pembelian merupakan hal yang lazim 

dipertimbangkan konsumen dalam proses pemenuhan 

kebutuhan akan barang maupun jasa. Keputusan 

pembelian adalah segala sesuatu yang dikerjakan 

konsumen untuk membeli, membuang, dan menggunakan 

produk dan jasa. Dalam keputusan pembelian, umumnya 

ada lima macam peranan yang dapat dilakukan seseorang. 

Kotler, 2000 dalam Tjiptono,2000 menyatakan kelima 

peran tersebut meliputi: 

1) Pemrakasa (initiator) 

 Orang yang pertama kali menyadari adanya 

keinginan atau kebutuhan yang belum 

terpenuhi dan mengusulkan ide untuk membeli 

suatu barang atau jasa tertentu. 

2) Pemberi pengaruh (influencer) 

 Orang yang member pandangan, nasihat, atau 

pendapat sehingga dapat membantu keputusan 

pembelian. 

3) Pengambil keputusan (decider) 

 Orang yang menentukan keputusan pembelian, 

apakah jadi membeli, apa yang dibeli, 

bagaimana cara membeli, atau dimana 

membelinya. 
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4) Pembeli (buyer) 

 Orang yang melakukan pembelian secara 

aktual. 

5) Pemakai (user) 

 Orang yang mengkonsumsi atau menggunakan 

barang atau jasa yang telah dibeli. 

Keputusan pembelian merupakan salah satu indikasi 

yang menunjukkan diterima atau tidaknya suatu produk 

oleh konsumen. Konsumen hanya akan membeli produk 

yang dianggap bisa memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya. Produk sendiri memiliki atribut-atribut yang 

harus dipertimbangkan, yaitu unsur-unsur produk yang 

dianggap penting oleh konsumen dan dijadikan dasar 

dalam pengambilan keputusan pembelian. Jika tujuannya 

adalah untuk meningkatkan keputusan pembelian, maka 

suatu produk harus dikembangkan pula berdasarkan atribut 

produk yang dijadikan pertimbangan oleh konsumen 

(Sistaningrum, 2002). 

Kotler (2003) menjelaskan bahwa, ada lima tahap 

yang dilalui konsumen dalam proses pembelian, yaitu: 

1. Menganalisa keinginan dan kebutuhan 

konsumen 

Menganalisa keinginan dan kebutuhan 

konsumen ditujukan untuk mengetahui adanya 

keinginan yang terpenuhi dan terpuaskan, jika 

kebutuhan tersebut diketahui maka konsumen 

akan segera memenuhi atau bisa ditunda 

pemenuhannya. 

2. Menilai sumber-sumber dan pencarian 

informasi 
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Pencarian informasi akan dilakukan konsumen 

jika konsumen mempunyai dorongan yang 

kuat dan objek yang memuaskan kebutuhan 

dan keinginan yang ada. Pencarian informasi 

itu dapat berupa eksternal dan internal, secara 

internal tentang sumber-sumber pembelian 

yang berasal dari komunikasi perorangan dan 

pengaruh perorangan terutama dari pengaruh 

opini. Sedangkan eksternal berasal dari media 

massa dan sumber-sumber dari kegiatan 

perusahaan. Menurut Kotler (2002) 

menyatakan informasi ada empat macam, 

yaitu: 

1. Sumber pribadi (keluarga, kawan, 

tetangga, kenalan) 

2. Sumber komersial (iklan, kemasan, 

pameran, wiraniaga, penyalur) 

3. Sumber publik (massa media, 

lembaga konsumen) 

4. Sumber pengalaman (penanganan, 

pengamatan dan penggunaan produk) 

3. Penilaian dan selektif terhadap pembelian 

Setelah tujuan penelitian ditetapkan, 

konsumen perlu mengidentifikasi alternative 

pembelianya, hal ini tidak terpisah dari pengaruh 

sumber yang dimiliki atau resiko kekeliruan dari 

penelitian, atas dasar tujuan pembelian, alternatif 

pembelian yang telah di identifikasi, dinilai, dan 

diseleksi menjadi altenatif pembelian yang dapat 

memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta 

keinginanya. 
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4. Keputusan membeli 

Keputusan membeli merupakan proses 

dalam pembelian. Setelah tahap-tahap diatas 

dilakukan maka konsumen harus mengambil 

keputusan, apakah harus membeli atau tidak. 

Seandainya tidak jadi membeli, konsumen 

terpengaruh oleh faktor orang lain maupun situasi 

yang tak terduga. Sejauhmana orang lain akan 

mengubah alternatif pilihan tergantung pada dua 

hal: 

a. Intensitas sikap negative orang lain 

terhadap alternative pilihan 

b. Motivasi konsumen untuk memenuhi 

harapan orang lain 

5. Perilaku sesudah pembelian 

Setelah membeli suatu produk konsumen 

akan mengalami tingkat ketidakpuasan. 

Konsumen juga akan melakukan beberapa 

kegiatan setelah membeli produk. Kepuasan 

setelah pembelian adalah suatu fungsi untuk 

mengukur jauh dekatnaya produk menurut 

harapan konsumen dan pandangan maka 

konsumen akan merasa puas, sebaliknya apabila 

dibawah tingkat yang diharapkan maka konsumen 

merasa tidak puas. 

Setiap konsumen tentu melewati kelima tahap untuk 

setiap pembelian yang dibuat oleh konsumen. Dalam 

pembelian yang rutin, konsumen membalik tahap-tahap 

tersebut. Proses pengambilan keputusan konsumen tidak 

dapat terjadi dengan sendirinya, banyak faktor yang 

mempengaruhinya. Keputusan konsumen dipengaruhi oleh 
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budaya konsumen, sosial, pribadi, dan psikologi. Lebih jauh 

dikatakan bahwa bahwa budaya, kelas sosial, keluarga, 

pengaruh pribadi dan situasi mempengaruhi keputusan 

konsumen. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses 

kegiatan pembelian yang tampak hanyalah satu tahap dari 

keseluruhan proses pembelian konsumen. 

Proses pembelian yang spesifik terdiri dari urutan 

kejadian sebagai berikut: Pengenalan masalah kebutuhan, 

pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Proses keputusan 

pembelian bisa di lihat pada gambar 2 di bawah ini: 

 

Menurut Amirulloh (2002) “pengambilan keputusan 

merupakan suatu proses dan pemilihan dari berbagai 

alternatif sesuai dengan kepentingan–kepentingan tertentu 

dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling 

menguntungkan”. 

Menurut Amirulloh (2002) tingkatan pengambilan 

keputusan konsumen ada tiga, yaitu: 

1. Extensive problem solving 

Pada tingkatan ini konsumen sangat membutuhkan 

lebih banyak informasi untuk lebih banyak 

menyakinkan keputusan yang akan diambilnya, 
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pengambilan keputusan ini melibatkan keputusan 

multi pilihan dan upaya kognitif serta perilaku 

yang cukup besar. 

2. Limited problem solving 

Pada tingkatan ini konsumen begitu banyak 

memerlukan informasi, akan tetapi konsumen tetap 

perlu mencari–cari informasi untuk lebih 

memberikan keyakinan. Konsumen pada tingkatan 

ini biasanya membanding-bandingkan merek atau 

barang dan sedikit alternatif yang dipertimbangkan. 

3. Routinized Respone Behavior 

Karena konsumen telah memiliki banyak 

pengalaman membeli, maka informasi biasanya 

tidak diperlukan lagi atau mungkin hanya untuk 

membandingkan saja. Perilaku pembelian rutin 

membutuhkan sangat sedikit kapasitas kognitif atau 

kontrol dasar. 

2.2.4 Karakteristik Konsumen 

Karakteristik konsumen menurut Sumarwan (2004), 

meliputi pengetahuan dan pengalaman konsumen, 

kepribadian konsumen dan karakteristik demografi 

konsumen. Konsumen yang memiliki pengetahuan tinggi 

mengenai produk mungkin tidak termotivasi untuk mencari 

informasi, karena ia sudah merasa cukup dengan 

pengetahuannya untuk mengambil keputusan. Konsumen 

yang memiliki kepribadian sebagai seorang yang senang 

mencari informasi (information seeker) akan meluangkan 

waktu untuk mencari informasi lebih banyak. Pendidikan 

adalah salah satu karakteristik demografi yang penting. 

Konsumen yang berpendidikan tinggi cenderung mencari 

informasi yang banyak mengenai suatu produk sebelum ia 
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memutuskan untuk membelinya. Sumarwan (2004) 

menyatakan bahwa semua penduduk berapapun usianya 

adalah konsumen. Pemasar harus memahami distribusi usia 

penduduk dari suatu wilayah yang akan dijadikan target 

pasarnya. Perbedaan usia akan mengakibatkan perbedaan 

selera dan kesukaan terhadap produk. Usia merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi preferensi dan persepsi 

konsumen dalam proses keputusan untuk menerima sesuatu 

yang baru, baik produk maupun jasa. Seseorang yang 

berumur relatif muda, lebih cepat menerima sesuatu yang 

baru. Preferensi terhadap pangan bersifat prastis pada orang 

yang berusia muda, tetapi permanen bagi mereka yang sudah 

berumur. 

Pendapatan merupakan imbalan yang diterima 

seseorang dari pekerjaan yang dilakukannya. Jumlah 

pendapatan akan menggambarkan besarnya daya beli 

seorang konsumen. Berdasarkan alasan inilah para pemasar 

perlu mengetahui pendapatan konsumen yang menjadi 

sasarannya (Sumarwan, 2004). Besar kecilnya pendapatan 

yang diterima konsumen dipengaruhi oleh tingkat pendidikan 

dan pekerjaannya. Pendidikan formal penting dalam 

membentuk pribadi dengan wawasan berpikir yang lebih 

baik, semakin tinggi pendidikan formal maka seseorang akan 

lebih banyak mendapatkan pengetahuan tentang gizi. Hal ini 

berdampak positif terhadap ragam pangan yang akan 

dikonsumsi. 

Karakteristik konsumen juga berguna untuk mengetahui 

segmentasi pasar, yang dapat dibagi dalam empat katagori 

yaitu demografi, perilaku, profil psikografi dan karakteristik 

kepribadian. Ukuran demografi konsumen yang terdiri dari 

umur, jenis kelamin, pendapatan, agama, status perkawinan, 
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pendidikan, etnik dan kebangsaan, memiliki dua manfaat 

penting dalam proses segmentasi. Pertama, hal itu  dapat 

digunakan, baik secara terpisah maupun dikombinasikan 

untuk mengembangkan berbagai subbudaya dimana para 

anggotanya saling berbagi nilai, kebutuhan, ritual dan 

perilaku tertentu. Contohnya kombinasi pendidikan dan 

pendapatan dapat dipergunakan untuk mengembangkan 

ukuran kelas sosial konsumen. Kedua variabel demografi 

dapat digunakan untuk menggambarkan para konsumen yang 

diklasifikasikan menjadi segmen melalui sarana lainnya 

(Sunarto, 2006). Strategi pemasaran yang menargetkan setiap 

konsumen tidak efektif karena konsumen memiliki 

karakteristik yang berbeda. Kebutuhan pasar perlu dibagi 

menjadi kelompok yang memiliki kebutuhan yang sama 

untuk memastikan respon yang efektif terhadap tindakan 

pemasaran tertentu. Oleh karena itu, penting untuk 

memahami karakteristik kelompok seperti ras, usia, jenis 

kelamin dan pola pembelian (Madiba, 2011). 

Sunarto (2006) menyatakan bahwa dasar penting untuk 

segmentasi perilaku (behaviour segmentation) adalah harga, 

manfaat yang dicari, dan tingkat penggunaan. Segmentasi 

menurut elastisitas harga (price elasticity) didasarkan atas 

konsep ekonomi, dimana kelompok konsumen yang berbeda 

akan memberikan reaksi yang berbeda terhadap perubahan 

harga produk atau jasa. Ide dibalik segmentasi manfaat 

(benefit segmentation) adalah mengembangkan produk dan 

jasa dengan mutu tertentu yang diinginkan oleh kelompok 

konsumen homogen, sedangkan dasar segmentasi pasar yang 

penting adalah perilaku penggunaan (usage behaviour). 

Kebanyakan segmentasi psikografi atau kepribadian 

dikombinasikan dengan segmentasi perilaku. Pertama-tama 
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para pemasar memilih konsumen menjadi pengguna berat, 

moderat dan ringan atas sebuah merek dan kemudian 

menganalisis satu atau lebih segmen ini melalui inventaris 

psikografi atau kepribadian. Akhirnya, para pemasar 

merancang pesanan promosi serta distribusi dan strategi 

penetapan harga yang paling efektif untuk segmen ini 

berdasasrkan karakteristik kepribadian atau psikografi. 

 

2.2.5 Bauran Pemasaran (Markting Mix) 

Kotler (2004) mendefinisikan bauran pemasaran sebagai 

suatu proses sosial yang didalamnya individu dan kelompok 

dalam mendapatkan apa yang dibutuhkan dan inginkan 

adalah melalui proses menciptakan, menawarkan dan secara 

bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak 

lain. Bauran pemasaran yang lebih luas, yaitu sebuah disiplin 

bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, 

penawaran dan perubahan nilai dari satu penggagas kepada 

pengikut gagasannya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat 

dikatakan bahwa kegiatan pemasaran saat ini tidak hanya 

terfokus pada kegiatan jual-beli barang atau jasa, tetapi juga 

perusahaan mampu memberi nilai tambah. Nilai-nilai inilah 

yang akan menciptakan suatu hubungan timbal balik yang 

saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. 

Purwadi (2002) menyatakan strategi pemasaran meliputi 

empat komponen produk, harga, tempat dan promosi. Bauran 

pemasaran pada produk barang yang dikenal selama ini, 

berbeda dengan bauran pemasaran untuk produk jasa. Hal ini 

terkait dengan perbedaan kerakteristik jasa dan barang. 

Bauran pemasaran produk barang mencakup 4P: product 

price, place dan promotion. Perusahaan jasa menambahkan 

bauran pemasaran tersebut dengan 3P yang lain yaitu Process 
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(Proses), People (Manusia), Physical evidence (bukti fisik ) 

(Yazid, 2001). 

Perusahaan harus dapat merumuskan bauran pemasaran 

(marketing mix) dengan tepat, oleh karena itu perusahaan 

tidak dapat mengabaikan pendapat atau masukan dari 

konsumen. Keberadaan konsumen mempunyai pengaruh 

pada pencapaian tujuan akhir perusahaan, yaitu perolehan 

laba  melalui pembelian produk. Perusahaan harus 

mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian produk. 

Para pemasar telah mengenal empat komponen dasar atau 

unsur-unsur dalam bauran pemasaran yaitu produk, harga, 

promosi dan distribusi atau yang biasa disebut dengan 4p 

(product, price, promotion dan place). Marketing mix 

merupakan dasar manfaat yang disampaikan pemasar kepada 

pembeli dan mengilustrasikan bahwa marketing adalah suatu 

proses penciptaan nilai. Ada tiga nilai yang diciptakan yaitu 

nilai yang diterima dari product, nilai yang diterima dari 

pelayanan (services), dan nilai yang diterima dari 

relationship dengan penjual (Oesman, 2010). 

 

2.2.6 Produk dan Kualitas produk 

Kotler ( 2002 ) menyatakan bahwa produk didefinisikan 

sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar 

untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Produk-produk 

yang dipasarkan meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, 

peristiwa, orang, tempat, properti, organisasi dan gagasan. 

Kotler (2004) menjelaskan bahwa kualitas produk adalah 

kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsi-

fungsinya, termasuk keseluruhan daya tahan, keandalan, 

ketepatan, kemudahan pengoperasian dan perbaikan produk 
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juga atribut produk lainnya. Bila suatu produk telah dapat 

menjalankan fungsi-fungsinya dapat dikatakan sebagai 

produk yang memiliki kualitas yang baik .Cepi Nurdiansah 

(2013) menjelaskan bahwa diferensiasi produk perlu 

diperhatikan untuk menarik perhatian pelanggan. 

Diferensiasi produk diantaranya yaitu bentuk, fitur, 

penyesuaian (costumization), kualitas kinerja, kualitas 

kesesuaian, ketahanan, keandalan, kemudahan perbaikan, 

gaya, dan desain.  

1. Bentuk (Form) 

Banyak produk dapat di diferensiasikan berdasarkan 

bentuk (form), ukuran atau struktur fisik produk.  

2. Fitur (Feature)   

Sebagian produk dapat ditawarkan dengan 

memvariasikan fitur (Feature) yang melengkapi 

fungsi dasar mereka.  

3. Penyesuaian (costumization)  

Pemasar dapat mendiferensiasikan produk dengan 

menyesuaikan produk tersebut dengan keinginan 

perorangan.  

4. Kulitas kinerja (Performance quality) 

Sebagian besar produk ditetapkan pada satu dari 

empat tingkat kinerja rendah, rata-rata, tinggi atau 

unggul. Kualitas kinerja adalah tingkat di mana 

karakteristik utama produk beroperasi.  

5. Kualitas kesesuaian (Conformance quality) 

Pembeli mengharapkan produk mempunyai kualitas 

kesesuaian yang tinggi, yaitu tingkat di mana semua 

unit yang diproduksi identik dan memenuhi 

spesifikasi yang dijanjikan.  

6. Ketahanan (Durability) 
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Ukuran umur operasi harapan produk dalam kondisi 

biasa atau penuh tekanan, merupakan atribut berharga 

untuk produk-produk tertentu.  

7. Keandalan (Reliability) 

Keandalan adalah ukuran profitabilitas bahwa produk 

tidak akan mengalami malfungsi atau gagal dalam 

periode waktu tertentu.  

8. Kemudahan perbaikan (Repairability) 

Kemudahan perbaikan adalah ukuran kemudahan 

perbaikan produk ketika produk itu tidak berfungsi 

atau gagal.  

9. Gaya (Style) 

Gaya menggambarkan penampilan dan rasa produk 

kepada pembeli. 

10. Desain (Design) 

Desain adalah totalitas fitur yang memengaruhi 

tampilan, rasa, dan fungsi produk berdasarkan 

kebtuhan pelanggan.  

Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang 

dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar 

pengambilan keputusan pembelian (Tjiptono, 2002). 

Berikut ini adalah atribut yang harus ada dalam suatu 

produk, yaitu : 

1) Merek adalah semua nama, istilah, tanda, simbol, 

desain atau kombinasi dari semua yang dimaksudkan 

untuk mengidentifikasi produk dari satu penjual untuk 

membedakannya dengan produk pesaing. Merek 

bertindak sebagai pembeda antara produk yang satu 

dengan yang lainnya. Merek-merek yang mampu 

memberikan kesan yang berarti bagi konsumen akan 

mudah mendapat perhatian khusus dari konsumen. 
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2) Kemasan adalah pembungkus luar produk yang 

berfungsi untuk melindungi produk, memudahkan 

konsumen dalam memakainya, menaikan citra produk 

atau bahkan sekaligus dapat dijadikan alat promosi 

keteranganika produk yang dilemparkan ke pasaran. 

Menciptakan bentuk kemasan yang menarik disertai 

dengan slogan-slogan yang memiliki ciri khas masing-

masing produk yang berguna untuk meyakinkan 

konsumen tentang keunggulan produk tersebut. 

3) Ukuran suatu produk mempunyai hubungan yang erat 

dengan kebiasaan membeli jumlah kebutuhan 

konsumen. Ini berati kebutuhan antara konsumen yang 

satu dengan konsumen yang lainnya berbeda-beda, 

sehingga perlu menyediakan produk dengan berbagai 

macam ukuran. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat 

menyesuaikan antara kebutuhannya dengan ukuran 

produk. 

4) Kualitas merupakan salah satu atribut produk yang 

paling penting di mata konsumen. Konsumen akan 

berusaha mencari produk yang paling berkualitas 

tinggi, karena menyangkut kepuasan konsumen. Oleh 

karena itu suatu perusahaan harus memperhatikan 

kualitas produk yang akan diluncurkan ke pasaran. 

2.2.7 Harga 

Konsumen mempunyai anggapan adanya hubungan 

yang negatif antara harga dan kualitas suatu produk, maka 

mereka akan membandingkan antara produk yang satu dengan 

yang lainnya, dan barulah konsumen mengambil keputusan 

untuk membeli suatu produk. Harga adalah jumlah uang 

(ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan 
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untuk  mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan 

pelayanan.  

Harga merupakan salah satu atribut penting yang 

dievaluasi oleh konsumen sehingga manajer perusahaan perlu 

benar-benar memahami peran tersebut dalam mempengaruhi 

sikap konsumen. Harga sebagai atribut dapat diartikan bahwa 

harga merupakan konsep keanekaragaman yang memiliki arti 

berbeda bagi tiap konsumen, tergantun karakteristik 

konsumen, situasi dan produk (Mowen, 2002). Dengan kata 

lain, pada tingkat harga tertentu yang telah dikeluarkan, 

konsumen dapat merasakan manfaat dari produk yang telah 

dibelinya. Konsumen akan merasa puas apabila manfaat yang 

mereka dapatkan sebanding atau bahkan lebih tinggi dari 

nominal uang yang mereka keluarkan.  

Banyak hal yang berkaitan dengan harga yang 

melatarbelakangi mengapa konsumen memilih suatu produk 

untuk dimilikinya. Konsumen memilih suatu produk tersebut 

karena benar-benar ingin merasakan nilai dan manfaat dari 

produk tersebut, karena melihat kesempatan memiliki produk 

tersebut dengan harga yang lebih murah dari biasanya 

sehingga lebih ekonomis, karena ada kesempatan untuk 

mendapatkan hadiah dari pembelian produk tersebut, atau 

karena ingin dianggap konsumen lain bahwa tahu banyak 

tentang produk tersebut dan ingin dianggap loyal. 

 

Tjiptono (2004) menyatakan bahwa terdapat empat 

macam tujuan penetapan harga, yaitu:  

1. Tujuan yang berorientasi pada laba 

Dalam prakteknya, harga ditentukan oleh penjual 

dan pembeli. Semakin besar daya beli konsumen, 

semakin besar pula kemungkinan bagi penjual untuk 
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menetapkan tingkat harga yang lebih tinggi. Dengan 

demikian penjual memiliki harapan untuk 

mendapatkan keuntungan maksimum sesuai dengan 

kondisi yang ada.  

2. Tujuan yang berorientasi pada volume   

Untuk  tujuan  ini,  perusahaan menetapkan  

harga  sedemikian  rupa  agar dapat mencapai target 

volume penjualan atau pangsa pasar. 

3. Tujuan yang berorientasi pada citra   

Perusahaan dapat menetapkan harga tertinggi 

untuk membentuk atau mempertahankan citra. 

Sementara itu harga rendah dapat digunakan untuk 

membentuk citra tertentu.  

4. Tujuan stabilisasi harga   

Dalam pasar yang terdiri dari konsumen yang 

sangat peka terhadap harga, maka para pesaing akan 

menurunkan harga. Kondisi seperti ini yang mendasari 

terbentuk tujuan stabilisasi harga dalam industri-

industri tertentu. Tujuan penetapan harga menurut 

Swastha (2000) tersebut adalah:  

a. Meningkatkan penjualan  

b. Mempertahankan dan memperbaiki market 

share 

c. Stabilisasi harga  

d. Mencapai target pengembalian investasi  

e. Mencapai laba maksimum 

 

2.2.8 Promosi 
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Dalam mengelola suatu sistem komunikasi pemasaran 

memerlukan suatu rancangan strategi dan program-program 

penjualan yang efektif dan efisien. Promosi penjualan 

merupakan unsur kunci dalam kampanye perusahaan dan 

promosi yang paling baik adalah promosi yang dilakukan oleh 

pelanggan yang puas. Dengan demikian, promosi perlu 

ditangani secara cermat karena masalahnya bukan hanya 

menyangkut pada bagaimana berkomunikasi dengan 

pelanggan akan tetapi juga menyangkut seberapa besar biaya 

yang dikeluarkan untuk biaya ini yang tentunya harus 

disesuaikan pada kondisi dan kemampuan perusahan.  

Sistaningrum (2002) menjelaskan tujuan promosi 

adalah empat hal, yaitu memperkenalkan diri, membujuk, 

modifikasi dan membentuk tingkah laku serta mengingatkan 

kembali tentang produk dan perusahaan yang bersangkutan. 

2.2.9 Kualitas Pelayanan (Service Quality) 

Perusahaan dituntut untuk memberikan pelayanan yang 

prima dan berkualitas. Standar kualitas pelayanan harus 

diterapkan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, selain 

itu perusahaan juga dituntut untuk membahagiakan tidak 

hanya memuaskan pelanggan dengan memberikan pelayanan 

yang sesuai serta bernilai tambah bagi pelanggan. Dalam 

pengukuran kepuasan pelanggan perlu diketahui mengenai 

konsep dasar atau pengertian dari pelayanan. Kotler (2000) 

menyatakan bahwa kualitas pelayanan adalah “Quality is the 

totality of features and characteristic of product or service 

that bear on it’s ability stated need” artinya kualitas 

merupakan keseluruhan sifat-sifat dan karakter suatu produk 

atau jasa, berdasarkan kemampuannya untuk menyatakan 

kepuasan atau kebutuhan secara tidak langsung. Artinya 
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keseluruhan sifat-sifat dan karakter dari suatu produk yang 

dibangun atas dua faktor utama yaitu persepsi konsumen atas 

layanan yang mereka terima dengan layanan yang diharapkan 

dan merupakan tingkat atau sejauh mana cocok atau tidak 

antara harapan konsumen dengan layanan yang mereka terima. 

Sugiarto (2002), menyatakan bahwa pelayanan adalah 

suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

orang lain (pelanggan, tamu, klien, pasien atau penumpang) 

yang tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang 

yang melayani dan orang yang dilayani. Rangkuti (2002) 

menyatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan kualitas 

cara penyampaian jasa. Tjiptono (2004) menyatakan bahwa 

kualitas jasa merupakan tingkat persepsi terhadap pelaksanaan 

suatu jasa. Rangkuti (2002), menjelaskan bahwa terdapat 

sepuluh kriteria umum atau standar yang menentukan kualitas 

suatu jasa, yaitu : Reliability (keandalan), Responsibility 

(ketanggapan), Competence (kemampuan), Acces (mudah 

diperoleh), Courtesy (keramahan), Communication 

(komunikasi), Credibility (dapat dipercaya), Security 

(keamanan), Understanding/knowing the customer 

(memahami pelanggan), Tangibles (bukti nyata). Kesepuluh 

dimensi tersebut dapat disederhanakan menjadi lima dimensi, 

yaitu : 

1. Reliability (keandalan), yaitu kemampuan untuk 

melakukan pelayanan sesuai yang dijanjikan dengan 

segera, akurat dan memuaskan. 

2. Responsibility (ketanggapan), yaitu respon atau 

kesigapan karyawan dalam membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat tanggap, meliputi : 

kesigapan karyawan dalam emlayani pelanggan, 
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kecepatan karyawan dalam menangani transaksi, dan 

penanganan keluhan pelanggan. 

3. Assurance (jaminan), meliputi kemampuan karyawan 

atau pengetahuan terhadap produk secara tepat, 

kualitas keramahtamahan, perhatian dan kesopanan 

dalam memberikan pelayanan, ketrampilan dalam 

memberikan keamanan didalam memanfaatkan jasa 

yang ditawarkan, dan kemampuan dalam 

menanamkan kepercayaan pelanggan terhadap 

perusahaan. Dimensi kepastian atau jaminan ini 

merupakan gabungan dari competence (kompetensi) 

artinya ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki 

oleh para karyawan untuk melakukan pelayanan dan 

curtesy (kesopanan) yang meliputi keramahan, 

perhatian dan sikap para karyawan. 

4. Empathy (empati), yaitu perhatian secara individual 

yang diberikan perusahaan kepada pelanggan seperti 

kemudahan untuk menghubungi perusahaan, 

kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dan 

usaha perusahaan untuk memahami keinginan dan 

kebutuhan pelanggannya. Dimensi ini merupakan 

penggabungan dari acces (akses) meliputi kemudahan 

untuk memanfaatkan jasa yang ditawarkan 

perusahaan. Communication (komunikasi) merupakan 

kemampuan melakukan komunikasi untuk 

menyampaikan informasi kepada pelanggan atau 

memperoleh masukan dari pelanggan serta 

understanding/knowing the customer (memahami 

pelanggan) meliputi  usaha perusahaan untuk 

mengetahui dan memahami kebutuhan serta 

keinginan pelanggan. 
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5. Tangibles (bukti nyata), meliputi penampilan fasilitas 

fisik seperti gedung dan ruangan front office, 

tersedianya tempat parkir, kebersihan, kerapian dan 

kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan 

komunikasi dan penampilan karyawan. 

 

2.2.10 Teori Regresi 

Analisa regresi  menentukan suatu persamaan garis 

berdasarkan suatu rumus matematik yang menunjukkan 

hubungan antara variabel yang diketahui dengan variabel yang 

tidak atau belum dikeahui. Variabel yang diketahui disebut 

independent variable atau variabel yang mempengaruhi 

variabel yang belum diketahui disebut dependent variable atau 

variabel yang dipengaruhi. Variabel yang mempengaruhi 

disebut variabel X dan variabel yang dipengaruhi disebut Y. 

Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan searah atau 

hubungan positif apabila perubahan variabel independen (X) 

akan mempengaruhi variabel dependen (Y) yang searah pula. 

Artinya kalau variabel X bertambah maka variabel Y 

bertambah pula atau sebaliknya. Apabila variabel X berkurang 

maka variabel Y juga berkurang. Dua variabel dikatakan 

mempunyai hubungan berkebalikan atau negatif apabila 

perubahan variabel independe berkurang, maka variabel Y^ 

akan bertambah. Dua variabel dikatakan tidak mempunyai 

hubungan apabila perubahan pada variabel independen (X) 

tidak mempengaruhi perubahan pada variabel dependen (Y) 

atau variabel independen (X tetap), justru terjadi perubahan 

pada variabel dependen (Y berubah). 
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Koefisien determinasi adalah suatu alat utama untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat hubungan antara variabel X 

dan variabel Y. Determinasi ini dapat ditentukan berdasarkan 

hubungan antara 2 macam variasi, yaitu: variasi variabel Y 

terhadap garis regresi (Ŷ) dan variasi variabel Y terhadap rata-

ratanya (Ȳ). 

Variabel Y terhadap garis regresi (Ŷ) = Ʃ (Y – Ŷ)
2 

Variabel Y terhadap rata-ratanya (Ȳ) = Ʃ (Y - Ȳ)
2 

Koefisien detern=minasi dirumuskan sebagai berikut : 

R
2 
= 1 - 

  (    )
 

         
 (Boedijoewono, 2007) 

Selera harus juga dianggap konstan tentu saja sulit 

untuk mengamati selera orang. Namun secara konseptual kita 

harus menganggap bahwa selera itu konstan. Akhirnya kita 

harus menganggap bahwa periode penyesuain itu konstan. 

Pada umumnya jika harga berubah, maka kuantitas permintaan 

memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan harga 

baru. Harga baru menyebabkan berubahnya kebiasaan 

konsumen dan mungkin juga menyebabkan perubahan dalam 

persetujuan kontrak.  Kuantitas yang diminta mengenai barang 

tertentu merupakan fungsi (artinya tergantung) dari 

hargabarang tersebut, harag barang-barang lain, pendapatan, 

selera, kekayaan dan produk lain.(Bilas, 2006) 

Apabila harga naik, maka permintaan akan suatu barang 

turun. Telah kita ketahui dari hukum permintaan. Turunnya 

kuantitas permintaan akan suatu barang disebabkan oleh 

pengaruh : pengahsilan (income) dan substitusi. Pengaruh 

substitusi menyebabkan konsumen mensubstitusi barang yang 

harganya relatif lebih rendah dengan barang yang sekarang 

mepunyai harga yang relatif tinggi. Misalnya, jika harga 

daging sapi naik, maka daging kambing yang dihargai  lebih 
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rendah akan mennsubstitusi daging sapi, dan akibatnya jumlah 

daging sapi yang dijual berkurang. Pihal lain jika harga daging 

sapi jika harga daging sapi naik, maka pengahsilan riel dari 

konsumen turun. Akibatnya orang menjadi lebih miskin dan 

mengakibatkan mengurangi pembelian semua barang. 

Umumnya pengaruh substitusi lebih kuat daripada pengaruh 

pendapatan, oleh karena konsumen yang membeli segala 

macam barang biasanya tidak merasa pendapatannya 

berkurang apabila harga salah satu barang naik. mungkin 

sekali ia akan merasakan pengaruh substitusi yang besar 

apabila terdapat barang substitusi. Jadi, jika harga barang 

(dianggap normal) naik, maka konsumen akan mengurangi 

pembelian daging sapi, oleh karena ia akan mengsubstitusi 

dagi sapi dangan daging ayam. Pengaruh pendapatan 

menyebabkan konsumen mengurangi pembelian daging sapi, 

oleh karena pendapatannya turun. 

Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui dua 

variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat, yang akan 

dihitung dengan persamaan (Ghozali, 2005) berikut: 

Y= β0+ β 1X1+ β 2X2+..... β 5X5 + m 

 

2.2.11 Analisis Faktor 

  Analisis faktor merupakan suatu teknik untuk 

menganalisis tentang saling ketergantungan dari beberapa 

variabel secara simultan dengan tujuan untuk 

menyederhanakan dari bentuk hubungan antara beberapa 

variabel yang diteliti menjadi sejumlah faktor yang lebih 

sedikit dari pada variabel yang diteliti. Hal ini berarti, 

analisis faktor dapat juga menggambarkan tentang struktur 

data dari suatu penelitian (Suliyanto, 2005).  
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 Analisis faktor adalah analisis yang tepat untuk 

menganalisis data-data masukan yang berupa data yang 

matrik dan terdiri dari variabel-variabel dengan jumlah besar. 

Dua alasan yang mendasari penggunaan analisis faktor, 

pertama yaitu 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 (Hasan, 2002). Model analisis faktor 

dirumuskan oleh Hasan (2002) sebagai berikut : 

X1 = Ai1F1 + Ai2F2 + Ai3F3 +…..+ AijFj + ViUi 

Keterangan:  

X1 = variabel bauran pemasaran ke-1 

Aij = koefisien regresi ganda dari variabel ke-I 

pada faktor umum l 

Fj = faktor umum(faktor lingkungan) 

Vi = koefisien regresi ganda dari variabel i pada 

faktor khusus i 

Ui = faktor khusus bagi variabel i (Rasa, harga 

jual, kebersihan) 

Jadi, pada prinsipnya analisis faktor digunakan untuk 

mengelompokkan beberapa variabel yang memiliki kemiripan 

untuk dijadikan satu faktor, sehingga dimungkinkan dari 

beberapa atribut yang memengaruhi satu komponen variabel 

dapat diringkas menjadi beberapa faktor utama yang 

jumlahnya lebih sedikit (Hair, 2010). 
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Tujuan utama analisis faktor adalah untuk menjelaskan 

struktur hubungan di antara      banyak variabel dalam bentuk 

faktor atau vaiabel laten atau variabel bentukan.  Faktor yang 

terbentuk merupakan besaran acak (random quantities) yang 

sebelumnya tidak dapat diamati atau diukur atau ditentukan 

secara langsung (Hair, 2010). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Pengambilan data dilaksanakan pada 24 Januari-15 

Februari 2014 di  Miami Chicken Jl. Sarangan Atas  No. 64 

Malang dan di Miami Chicken Jl. Sigura-gura  No. 30 C 

Malang. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja 

berdasarkan pertimbangan bahwa  tersebut banyak diminati 

konsumen dari 15 cabang Miami chicken yang ada dikota 

malang, pada  Miami Chicken Sarangan merupakan rumah 

makan yang banyak pengunjungnya ramai, dekat dengan pasar 

tradisional, dekat sekolah dan dekat kampus  sedangkan 

Miami Chiken Sigura-gura kota malang merupakan  rumah 

makan pengunjungnya selalu ramai, pertimbangan berikutnya 

yaitu kedua  memenuhi kriteria dalam hal penempatan lokasi 

yang strategis yaitu dekat jalan raya, dekat Kampus dan harga 

kedua  relative murah. 
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Tabel 1. Jadwal Survei di Miami Chicken Sarangan dan 

Sigura-gura 

No. Hari/tanggal Jumlah 

responden 

Sarangan 

Jumlah 

responden 

Sigura-gura 

1. Sabtu, 25 Januari 

2015 

35 orang 15 orang 

2. Senin,9 Februari 

2015 

10 orang 20 orang 

3. Selasa, 10 

Februari 2015 

15 orang 15 orang 

4. Rabu, 11 Februari 

2015 

10 orang 8 orang 

5. Kamis, 12 

Februari 2015 

5 orang 10 orang 

6. Jum‟at, 13 

Februari 2015 

10 orang 5 orang 

7. Sabtu, 14 Februari 

2015 

5 orang 15 orang 

8. Minggu, 15 

Februari 

2015 

10 orang 12 orang 

Total  100 orang 100 orang 
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3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian dilakukan sesuai dengan tujuan awal 

yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh bauran 

pemasaran dan kualitas pelayanan terhadap keputusan 

pembelian Ayam Goreng di  Miami Chicken Sarangan dan 

Ayam Goreng di  Miami Chicken Sigura-gura kota malang. 

Metode yang digunakan adalah survei terhadap konsumen di  

Miami Chicken Sarangan dan  Miami Chicken Sigura-gura 

kota malang. Metode survei adalah pengambilan data 

menggunakan kuisioner sebagai alat bantu dalam pengambilan 

data primer yang diambil dari responden. Teknik penelitian 

yang digunakan adalah jenis penelitian studi kasus dengan 

menggunakan survei. Penelitian survei adalah penelitian yang 

mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.  

3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

- Penentuan Penarikan Sampel 

Penentuan  penarikan  sampel  dalam  penelitian 

menggunakan  Non Probability  Sampling,  yaitu  semua  

elemen  dalam  populasi  tidak  memiliki kesempatan  

yang  sama  untuk  dipilih  menjadi  sampel. Metode 

pengambilan sampel menggunakan Accidental sampling. 

Teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu 

metode pengambilan sampel dengan acak pada responden 

yang ditemui saat diadakannya penelitian di  Miami 

Chicken Sarangan dan  Miami Chicken Sigura-gura  kota 

malang. 

- Penentuan Jumlah Sampel 

Dalam penelititan, penulis tidak meneliti semua 

pelanggan dari di  Miami Chicken Sarangan dan  Miami 

Chicken Sigura-gura kota Malang secara keseluruhan 
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melainkan penulis cukup mengambil sampel  yang  telah  

ditentukan. Dalam Penentuan jumlah sampel jika 

populasinya besar dan  jumlahnya tidak diketahui maka 

dapat menggunakan rumus Rao Purba dalam Cepi 

Nurdiansah (2013) sebagai berikut: 

n = Z²/(4 (moe)²) 

n  = 1,96²/(4 (0,1)²) = 96,04 dibulatkan menjadi 100 

Keterangan:  

n :  jumlah sampel 

Z : tingkat keyakinan yang dibutuhkan dalam 

penelitian (95% = 1,96) moe: margin of error 

(kesalahan maksimum yang bias ditolerir 

sebesar  10%) 

Tidak ada aturan baku mengenai jumlah sampel yang 

harus diambil dalam suatu populasi namun dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan analisis data yang 

digunakan serta mempertimbangkan biaya, waktu dan 

tenaga dalam penelitian tersebut (Oesman, 2010). 

- Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 

data primer dan data sekunder. 

 Data Primer 

Data  primer  dalam  penelitian bersumber  dari  

penyebaran  kuesioner secara  langsung kepada 

konsumen di  Miami Chicken Sarangan dan  Miami 

Chicken Sigura-gura kota malang, hasil dari data 

tersebut dikumpulkan dan diolah sendiri oleh penulis. 

 Data Sekunder 

Data  sekuder  dalam  penelitian  bersumber  dari  

studi  pustaka melalui berbagai  jurnal, buku, maupun 
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artikel yang diambil dari internet untuk mendapatkan 

data yang dibutuhkan dalam penelitian dan data yang 

berasal dari catatan, arsip atau literatur seperti sejarah 

usaha dari di  Miami Chicken Sarangan Malang dan  

Miami Chicken Sigura-gura. 

3.4 Teknik Pengambilan Data 

- Wawancara  

Peneliti melakukan kegiatan tanya jawab langsung 

dengan pihak atasan yang merupakan manajer di  

Miami Chicken Sarangan dan manajer  Miami 

Chicken Sigura-gura. Pertanyaan yang diajukan 

berupa sejarah pendirian  dan manajemen yang 

dilakukan pada  tersebut. 

- Kuisioner terstruktur 

Pemberian kuisioner yakni menyebarkan daftar 

pertanyaan kepada setiap konsumen yang berkunjung 

dan telah ditetapkan menjadi sampel atau responden 

penelitian. Data yang relevan dikumpulkan dengan 

metode angket.  

- Dokumentasi 

Selain melalui tahap wawancara, informasi juga dapat 

diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk 

surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, 

cinderamata, jurnal kegiatan dan lain sebagainya. Data 

berupa dokumen bisa dipakai untuk menggali 

informasi yang terjadi di masa silam. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian adalah dengan menggunakan kuesioner atau 

angket. Pertanyaan dalam kuesioner terbagi menjadi dua 

bagian, yaitu pertanyaan identitas responden berisi data diri 
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responden.Bagian kedua yaitu pertanyaan variabel yang 

berisi pernyataan dan pertanyaan seputar variabel penelitian 

yang digunakan dalam penelitian. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diukur dengan 

menggunakan metode skala likert (rentang 1 sampai 5), di 

mana skala likert menghasilkan jawaban sangat tidak setuju, 

tidak setuju, ragu-ragu, setuju dan sangat setuju.   

Untuk keperluan analisis, maka jawaban dalam skala 

likert (rentang 1 sampai 5) dapat diberi skor berupa angka, 

yaitu:  

- Jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1 

- Jawaban tidak setuju diberi skor 2 

- Jawaban ragu-ragu diberi skor 3 

- Jawaban setuju diberi skor 4 

- Jawaban sangat setuju diberi skor 5 

 

3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan 

pada suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur 

variabel-variabel tersebut. Untuk keperluan analisis, maka  

jawaban dalam skala likert (rentang 1 sampai 5) dapat diberi 

skor berupa angka, yaitu:  

1) Jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1 

2) Jawaban tidak setuju diberi skor 2 

3) Jawaban ragu-ragu diberi skor 3 

4) Jawaban setuju diberi skor 4 

5) Jawaban sangat setuju diberi skor 5 

 Definisi operasional variabel dalam penelitian ini 

kemudian diuraikan menjadi beberapa Variabel meliputi : 

- Produk 
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Produk ayam goreng merupakan benda berwujud, 

tidak bergerak, bisa habis serta dapat diperdagangkan, 

dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Variabel Produk diukur dengan indikator. 

- Rasa Produk (X1.1)  :  

  Rasa Produk merupakan cita rasa ayam 

goreng kepada konsumen untuk dinilai dengan 

menggunakan indra pengecap.  

 Rasa Produk  diukur oleh indikator dibawah : 

1) Rasa ayam goreng gurih 

2) Rasa ayam goreng renyah 

3) Rasa ayam goreng tingkat 

kematangan pas 

4) Rasa ayam goreng sesuai dengan  

lidah masyarakat indonesia 

5) Rasa ayam goreng memiliki bumbu 

yang khas 

 

- Aroma Produk (X1.2) :  

Aroma yang dikeluarkan sangat menggugah 

selera makan. Aroma diukur  oleh indikator dibawah : 

1) Ayam goreng tidak sedap dan tidak 

menggugah selera makan 

2) Ayam goreng sedap tetapi tidak 

menggugah selera makan 

3) Ayam goreng sangat sedap 

4) Ayam goreng sedap dan 

menggugah selera makan 
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5)A goreng sangat sedap dan 

menggugah selera makan 

-  Kesesuaian Porsi (X1.3) : 

Besar porsi makanan sesuai dengan kualitas produk 

yang anda nikmati. 

Porsi diukur  oleh indikator dibawah : 

1) Ayam goreng sangat kecil dan tidak 

sesuai porsi makan saya 

2) Ayam goreng sangat kecil 

3) Ayam goreng kecil dan sesuai porsi 

makan saya 

4) Ayam goreng sedang dan sesuai 

porsi makan saya 

5) Ayam goreng besar dan sesuai porsi 

makan saya 

 

a.  Kemasan Produk (X1.4) 

Kemasan produk ayam goreng bertujuan 

untuk mengemas dan melindungi produk ayam 

goreng agar mutu atau kualitasnya terjaga serta  

dapat membantu promosi. 

Kemasan diukur  oleh indikator 

dibawah : 

- Sangat tidak menarik, hanya satu 

variasi kemasan menggunakan 

kardus. 

- Kurang menarik, hanya satu variasi 

kemasan menggunakan kardus. 

- Menarik 
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- Menarik dan ada variasi kemasan  

- Sangat menarik dan variasi kemasan` 

a.  Menu Paket (X1.5) 

Paket produk ayam goreng akan disesuaikan 

dengan permintaan Konsumen . 

Paket diukur oleh indikator dibawah : 

1) Ayam goreng tidak menarik dan 

tidak ada variasi. 

2) Ayam goreng tidak menarik 

3) Ayam goreng sedikit variasinya 

4) Ayam goreng menarik memiliki 

beberapa variasi dalam paket mama 

paket chick, paket hemat, paket 

family, Ala carte, Beverages, Dessert 

5) Ayam goreng sangat menarik 

memiliki beberapa variasi dalam 

paket chick, paket hemat, paket 

family, Ala carte, Beverages, Dessert 

a. Harga 

Harga adalah segala yang diberikan oleh 

konsumen untuk mendapatkan keunggulan yang 

ditawarkan oleh bauran pemasaran perusahaan (canon, 

2008). 

Variabel harga diukur melalui 

- Harga Produk (X2.1) : 

Harga produk ayam goreng yang dimaksud 

yaitu tanggapan konsumen terhadap kesesuaian harga 

produk ayam goreng yang berkaitan dengan 

kemampuan produk ayam goreng dalam memberikan 

kepuasan kepada konsumen baik kualitas atau 

kuantitas. 
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 Harga Produk diukur  oleh indikator dibawah : 

- Ayam goreng sangat mahal sekali dan 

porsi serta kualitasnya tidak sesuai 

- Ayam goreng sangat mahal 

- Ayam goreng mahal 

- Ayam goreng cukup mahal dan sesuai 

dengan kualitasnya 

- Ayam goreng terjangkau, sesuai dengan 

kualitas dan porsinya 

- Kesesuaian Harga (X2.2) : 

   Kesesuaian harga produk ayam goreng 

berkaitan antara jumlah uang yang ditukarkan 

dengan kualitas dan kuantitas produk ayam goreng 

yang ditawarkan.  

  Kesesuaian Harga diukur  oleh indikator dibawah : 

a. Ayam goreng sangat mahal sekali dan 

porsinya tidak sesuai 

b. Ayam goreng sangat mahal 

c. Ayam goreng mahal 

d. Ayam goreng cukup mahal dan sesuai 

dengan porsinya 

e. Ayam goreng terjangkau, sesuai dengan 

kualitas dan porsinya 

 

- Harga Terjangkau (X2.3)  : 

 Harga terjangkau oleh daya beli/kemampuan 

konsumen dan memiliki daya saing dengan produk 

lain yang sejenis. 

Harga Terjangkau diukur  oleh indikator dibawah : 
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a. Ayam goreng cukup mahal, sesuai dengan 

porsinya dan memiliki daya saing dengan 

produk sejenisnya 

b. Ayam goreng terjangkau, sesuai dengan 

kualitas dan porsinya serta memiliki daya 

saing dengan produk sejenisnya 

c. Ayam goreng mahal dan memiliki daya saing 

dengan produk sejenisnya 

d. Ayam goreng cukup mahal, sesuai dengan 

porsinya dan memiliki daya saing dengan 

produk sejenisnya 

e.  Ayam goreng terjangkau, sesuai dengan 

kualitas dan porsinya serta memiliki daya 

saing dengan produk sejenisnya 

- Daya saing harga (X2.4) 

Daya saing harga produk ayam goreng di 

pasar akan digunakan oleh konsumen untuk 

membandingkan beberapa produk ayam goring 

sebelum membeli. 

Daya Saing diukur  oleh indikator dibawah : 

1) Ayam Goreng sangat mahal dibanding produk 

lain di tiga tempat yang berbeda. 

2) Ayam Goreng mahal dibanding produk lain di 

dua tempat yang berbeda. 

3) Ayam Goreng sebanding dengan produk lain 

di beberapa tempat yang berbeda. 

4) Ayam Goreng terjangkau dibanding produk 

lain di satu tempat yang berbeda. 
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5) Ayam Goreng murah dan terjangkau 

dibanding produk lain di dua tempat yang 

berbeda. 

- Kejelasan harga (X2.3) 

Kejelasan harga produk Ayam Goreng dapat 

dilihat melalui daftar harga yang dicantumkan oleh 

penjual. 

  Kejelasan daftar harga diukur  oleh indikator dibawah 

: 

1) Hanya mencantumkan beberapa harga produk dan 

gambar diangap tidak penting.  

2) Hanya mencantumkan beberapa harga produk dan 

gambar diangap kurang penting. 

3) Hanya mencantumkan semua harga produk dan 

gambar diangap cukup penting. 

4) Harga hanya mencantumkan semua harga produk 

dan gambar diangap penting. 

5) Harga hanya mencantumkan keseluruhan harga 

produk dan gambar diangap sangat penting. 

- Promosi   

Promosi adalah mengkomunikasikan 

informasi Antara penjual dan pembeli potensial tau 

orang lain untuk mempengaruhi sikap dan perilaku 

(Cannon, 2008). 

Variabel promosi diukur melalui : 

- Kuantitas Iklan (X3.1) : 

 Kuantitas penayangan iklan di internet (blog) sangat 

menarik 

 Kualitas Iklan diukur  oleh indikator dibawah : 
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1) Konsumen tidak pernah mendengar maupun 

membaca iklan dimedia internet maupun media 

massa 

2) Konsumen jarang mendengar maupun membaca 

iklan dimedia internet  

3) Konsumen mendengar promosi dari mulut ke 

mulut 

4) Konsumen sering melihat iklan dimedia massa 

5) Konsumen sering mendengar promosi dan 

melihat iklan dimedia internet maupun media 

massa 

- Kualitas Iklan (X3.2) : 

 Kualitas Penyampaian pesan dalam penayangan 

iklan melalui media internet (blog, Fb)    

Kualitas Iklan diukur  oleh indikator dibawah :  

1. Media internet sangat monoton dan 

membosankan  

2. Media internet biasa-biasa saja 

3. Media internet cukup membuat konsumen 

tertarik 

4. Media internet sangat menarik 

5. Media internet sangat menarik dan menggugah 

minat konsumen 

- Hubungan masyarakat(public relation) (X3.3) 

Promosi yang dilakukan dengan cara membangun 

hubungan yang baik dengan masyarakat. 

 Hubungan Masyarakat dapat diukur oleh indikator 

dibawah : 

2 Konsumen tidak pernah menjumpai iklan 

produk Ayam Goreng sebagai sponsorsip. 
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3 Konsumen pernah mendengar iklan produk 

Ayam Goreng sebagai sponsorsip dalam 

sebuah acara. 

4 Konsumen mengenal dan mengetahui 

produk Ayam Goreng sebagai sponsorsip 

hanya di acara sekolah. 

5 Konsumen mengenal dan mengetahui 

produk Ayam Goreng sebagai sponsorsip 

di acara sekolah dan kantor. 

6 Konsumen mengenal dan mengetahui 

produk Ayam Goreng sebagai sponsorsip 

di acara sekolah, kantor dan umum. 

- Media cetak (X3.4)  

Konsumen membeli Ayam Goreng karena 

memperoleh informasi dari koran, majalah, brosur 

dan media cetak lainnya. 

 Media Cetak dapat diukur oleh indikator dibawah : 

2 Konsumen tidak pernah melihat produk 

Ayam Goreng di koran, majalah dan brosur. 

3 Konsumen pernah melihat produk Ayam 

Goreng hanya di koran saja.  

4 Konsumen pernah melihat produk Ayam 

Goreng di koran dan majalah. 

5 Konsumen pernah melihat produk Ayam 

Goreng di koran, majalah dan brosur. 

6 Konsumen sering melihat produk Ayam 

Goreng di koran, majalah dan brosur. 

- Media elektronik (X3.5)  

Promosi dan iklan yang dilakukan melalui media 

elektronik seperti radio, televisi dan internet. 
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Media elektronik dapat diukur oleh indikator 

dibawah : 

1. Konsumen sama sekali tidak mendapatkan 

informasi Ayam Goreng dari media 

elektronik. 

2. Konsumen memperoleh informasi dari media 

elektronik radio. 

4  Konsumen memperoleh informasi dari media 

elektronik radio dan televisi. 

5  Konsumen memperoleh informasi dari media 

elektronik radio, televisi dan internet. 

6 Konsumen sering memperoleh informasi dari 

media elektronik radio, televisi dan internet. 

4. Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan adalah kesigapan pelayan, 

kebersihan fasilitas restoran, kecepatan penyajian, 

keteranganepatan, keramahan dan penerimaan saran 

konsumen.   

Kualitas Pelayanan diukur melalui :  

- Kesigapan Pelayan (X4.1) : 

 Pelayan sigap dalam melayani pelanggan. 

 Kesigapan pelayanan dapat diukur oleh indikator 

dibawah : 

- Tidak mampu dan terampil dalam 

memberikan pelayanan 

- Mampu memberikan pelayanan 

- Terampil memberikan pelayanan 

- Mampu dan  terampil memberikan 

pelayanan 

- Tanggap terhadap pelayanan dan keadaan 

konsumen  
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- Keramahan (X4.2) : 

 Pelayan ramah dan sopan terhadap pelanggan. 

 Keramahan Pelayanan dapat diukur oleh indikator 

dibawah : 

1. Tidak ramah, perhatian dan sopan terhadap 

pelanggan 

2. Sopan terhadap pelanggan 

3. Ramah dan sopan terhadap pelanggan 

4. Perhatian dan sopan terhadap pelanggan 

5. Ramah, perhatian dan sopan terhadap 

pelanggan 

- Ketepatan Penyajian (X4.3) : 

 Pelayanan yang diberikan memuaskan. 

 Ketepatan Penyajian dapat diukur oleh indikator 

dibawah : 

1) Konsumen tidak merasa puas dan tidak 

senang atas pelayanan yang diberikan 

2) Konsumen tidak merasa senang atas 

pelayanan yang diberikan 

3) Konsumen merasa biasa-biasa saja atas 

pelayanan yang diberikan 

4) Konsumen merasa senang 

5) Konsumen merasa senang dan puas atas 

pelayanan yang diberikan 

- Kecepatan Penyajian (X4.4) : 

 Makanan yang diberikan cepat dalam penyajiannya. 

 Kecepatan Penyajian dapat diukur oleh indikator 

dibawah : 

1) Tidak cepat dan tanggap dalam 

menyajikan pesanan dan membuat 

konsumen menunggu lama 
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2) Tidak sigap dan konsumen menunggu 

pesanannya cukup lama 

3) Tidak membuat konsumen menunggu 

lama makanannya datang 

4) Cepat dan tanggap dalam penyajian 

5) Cepat dan tanggap dalam penyajian dan 

tidak membuat konsumen menunggu 

lama 

- Kemampuan Berkomunikasi (X4.5) : 

 Pelayanan mampu berkomunikasi baik dengan 

pelanggan. 

 Kemampuan Berkomunikasi dapat diukur oleh 

indikator dibawah : 

1) Tidak bersedia menerima saran dan 

keluhan konsumen 

2) Bersedia menerima keluhan konsumen 

3) Bersedia menerima saran konsumen 

4) Bersedia menerima saran dan keluhan 

konsumen 

5) Menanggapi keluhan dan saran yang telah 

diterima dari konsumen 

- Kebersihan Rumah Makan (X4.6) : 

 Tempat yan tersedia bersih dan nyaman. 

 Kebersihan rumah makan dapat diukur oleh indikator 

dibawah : 

1) Tidak bersih, tidak rapi dan tidak nyaman 

serta tidak lengkap peralatannya 

2) Rapi tetapi tidak nyaman 

3) Bersih dan rapi tetapi tidak lengkap 

peralatannya 

4) Bersih dan rapi dan nyaman 
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5) Rapi dan nyaman serta peralatan lengkap 

5. Keputusan Pembelian  

Keputusan Pembelian adalah keputusan 

konsumen mengenai preferensi atas merek-merek 

yang ada di dalam kumpulan pilihan (Kotler, 2009) 

Variabel Keputusan Pembelian diukur melalui :  

- Membeli Ulang (Y1.1) : 

 Konsumen memutuskan untuk membeli ulang. 

 Konsumen membeli ulang dapat diukur oleh 

indikator dibawah : 

1) Tidak senang, tidak puas dan memutuskan 

untuk tidak membeli ulang 

2) Tidak senang dan tidak puas 

3) Merasa senang dan puas 

4) Merasa senang dan memutuskan untuk 

membeli ulang 

5) Merasa senang dan puas, konsumen 

memutuskan untuk membeli ulang 

- Memilih Produk (Y1.2)  : 

  Konsumen memiliki keyakinan untuk memilih 

produk (ayam goreng) yang dibuat pada Miami 

Chicken Sarangan/Sigura-gura di kota malang. 

Memilih Produk dapat diukur oleh indikator dibawah 

: 

1) Konsumen tidak yakin mengkonsumsi ayam 

goreng 

2) ayam goreng makanan yang menyehatkan 

tetapi konsumen ragu untuk mengonsumsi 

3) ayam goreng makanan yang menyehatkan 

4) ayam goreng masih jarang ditemui dan 

merupakan makanan yang menyehatkan 
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5) ayam goreng makanan yang sangat 

menyehatkan dan konsumen yakin untuk 

mengkonsumsinya 

- Merekomendasikan Produk (Y1.3)  : 

 Pelanggan memiliki minat untuk 

merekomendasikan produk (menu makanan) kepada 

orang lain (teman, keluarga, sahabat). 

 Merekomendasikan Produk dapat diukur oleh 

indikator dibawah : 

1) Konsumen tidak puas, memutuskan untuk 

tidak membeli ulang dan tidak 

merekomendasikan produk kepada orang lain  

2) Konsumen cukup puas dan 

merekomendasikan produk kepada orang lain 

3) Konsumen puas dan memutuskan untuk 

membeli ulang 

4) Konsumen memutuskan untuk membeli ulang 

dan merekomendasikan produk kepada orang 

lain 

5) Konsumen puas, memutuskan untuk membeli 

ulang dan mengajak orang lain 

- Ketertarikan Produk (Y1.4) : 

 Pelanggan tertarik tehadap produk olahan rumah 

makan ini. 

 Ketertarikan Produk dapat diukur oleh indikator 

dibawah : 

1) Konsumen tidak tertarik dengan produk 

karena harga, pelayanan dan manfaat ayam 

goreng  

2) Konsumen tertarik dengan produk karena 

harga dan pelayanan 
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3) Konsumen tertarik dengan produk karena 

manfaat ayam goreng 

4) Konsumen tertarik dengan produk karena 

pelayanan dan manfaat ayam goreng  

5) Konsumen tertarik dengan produk karena 

harga, pelayanan dan manfaat dari ayam 

goring 

- Mudah dijangkau lokasi Miami (Y15) : 

lokasi penjualan atau pembelian produk ayam 

goreng dapat memberikan kemudahan dalam 

menjangkau lokasi tersebut. 

Lokasi mudah dijangkau dapat diukur oleh indikator 

dibawah : 

1) Sulit dijangkau dan tidak ada informasi 

arah lokasi. 

2) Dapat dijangkau oleh angkutan umum saja 

dan tidak ada informasi arah lokasi. 

3) Dapat dijangkau oleh motor saja dan ada 

informasi arah lokasi. 

4) Dapat dijangkau oleh motor dan mobil dan 

ada informasi arah lokasi. 

5) Dapat dijangkau oleh semua jenis 

kendaraan dan ada informasi arah lokasi. 

3.6 Analisis Data 

3.7.1 Uji Reliabilitas 

Realiabilitas adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu (Ghazali, 2005). 
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Pengukuran reliabilitas dalam penelitian dilakukan 

dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja 

kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain 

atau mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach 

Alpha (a). Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai 

Cronbach Alpha (a) > 0,6. Sedangkan rumus Cronbach 

alpha sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

t  = variabel instrummen 

k = banyaknya butir pertanyaan 

 = jumlah varian butir 

 = varian total 

 

3.7.2 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan unntuk megukur sah atau 

tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2006). Satu kuesioner 

dinyatakan valid jika pertanyaan yang ada pada 

pertanyaan kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Penelitian 

menggunakan content validity yang dapat 

menggambarkan kesesuaian sebuah pengukuran data 

dengan apa yang diukur (Ferdinand, 2006). Jika suatu 

indikator mempunyai korelasi antara skor masing-masing 

indikator terhadap skor totalnya (skor variabel konstruk) 

maka dikatakan indikator tersebut valid. Suatu variabel 

dinyatakan valid jika koefisien korelasi sama dengan 0,3 
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atau lebih (paling kecil 0,3), seperti yang dikemukakan 

Sugiyono (2004) dan probabilitas koefisien korelasinya 

≤0,05 atau r hitung ≥ r tabel. 

 

 

Keterangan : 

r = korelasi 

n  = banyaknya sampel 

x  = varibel yang dipengaruhi (variabel bebas) 

y  = variabel yang dipengaruhi (variabel terikat) 

3.7.3 Analisis Faktor 

Analisis faktor adalah analisis yang tepat untuk 

menganalisis data-data masukan yang berupa data yang 

matrik dan terdiri dari variabel-variabel dengan jumlah 

besar. Dua alasan yang mendasari penggunaan analisis 

faktor, pertama yaitu 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 (Hasan, 2002). Model 

analisis faktor dirumuskan oleh Hasan (2002) sebagai 

berikut : 

X1 = Ai1F1 + Ai2F2 + Ai3F3 +…..+ AijFj + 

ViUi 

Keterangan:  
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X1 = variabel bauran pemasaran ke-1 

Aij = koefisien regresi ganda dari variabel 

ke-I pada faktor umum l 

Fj = faktor umum(faktor lingkungan) 

Vi = koefisien regresi ganda dari variabel 

i pada faktor khusus i 

Ui = faktor khusus bagi variabel i (Rasa, 

harga jual, kebersihan) 

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 produk Ayam 

Goreng sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan 

dalam memasarkan produk Ayam Goreng. 

3.7.4 Regresi Linier Berganda 

Regresi linear berganda digunakan untuk 

mengetahui dua variabel bebas atau lebih terhadap 

variabel terikat, yang akan dihitung dengan persamaan 

(Ghozali, 2001) berikut: 

Y= β0+ β 1X1+ β 2X2+..... β 5X5 + m 

Keterangan : 

Y : Variabel terikat (variabel keputusan 

pembelian) 

β0 : Konstanta 

β1,2,5 : Koefisien regresi 

m : Kesalahan penganggu 

X1 : Produk 

X1.1 : Rasa Produk 

X1.2 : Aroma Produk 

X1.3 : Kesesuaian Porsi 
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X1.4 : Kemasan 

X1.5 : Paket 

X2 : Harga 

X2.1 : Harga Produk 

X2.2 : Kesesuaian produk 

X2.3 : Harga Tejangkau 

X2.4 : Daya saing harga 

X2.5 : Kejelasan harga 

X3 : Promosi 

X3.1 : Kuantitas Iklan 

X3.2 : Kualitas Iklan 

X3.3 : Hubungan Masyarakat 

X3.4 : Media Cetak 

X3.5 : Media Elektronik  

X4 : Kualitas Pelayanan 

X4.1 : Kesigapan Pelayanan 

X4.2 : Keramahan 

X4.3 : Ketepatan Penyajian 

X4.4 : Kecepatan Penyajian 

X4.5 : Kemampuan Berkomunikasi 

X4.6 : Kebersihan fasilitas restoran 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Profil Usaha Miami Chicken Sarangan dan Sigura-

gura 

 Miami Chicken Sarangan dibangun diatas tanah seluas 

166,5m
2
 dengan luas bangunan 166,5m

2
 dengan kapasitas 

pengunjung 200 orang dengan fasilitas 41 meja dan 82 kursi, 

bangunan toilet, parkir, tv, ac, wifi, wastafel, kamar mandi 

dan mainan anak-anak. Lokasi Miami cicken di Jl. Sarangan  

No. 46 Malang dan usaha ayam goreng dimiami chicken 

didirikan pada tahun 2012. Lokasi Miami Chicken Sarangan 

sangat strategis karena terletak dekat jalan raya dan mudah 

dijangkau konsumen, dekat dengan Pasar Tradisional, dan 

kampus. Miami Chicken Sarangan melayani para konsumen 

setiap hari mulai pukul 08.00 sampai 21.00 pada hari biasa 

dan buka pada jam 08.00 sampai 22.00 pada weekend / hari 

besar. Miami Chicken Sarangan menyediakan beberapa 

varian menu lain ayam goreng crispy, ayam goreng chile, 

burger, kebab, spagety, salad, pizza, ice cream dll. Harga 

ayam goreng yang ditawarkan juga bervariasi, dimulai dari 
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kisaran harga Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 14.000,- untuk 

setiap porsinya. Ayam goreng yang digunakan berasal dari 

suplyer, dengan kualitas daging ayam goreng yang memiliki 

kualitas baik. Miami Chicken Sarangan bisa menghabiskan 

360 sampai dengan 400 ayam goreng pada hari biasa, 

sedangkan pada weekend mencapai 500 ayam goreng per 

hari. Miami Chicken Sarangan memiliki 14 karyawan 

dengan latar belakang pendidikan sebagaian besar adalah 

SMA.  

Miami Chicken Sigura-gura dibangun diatas tanah 

seluas 82,85m
2
 dengan luas bangunan 82,85m

2
 dengan 

kapasitas pengunjung 150 orang dengan fasilitas 50 meja 

,100 kursi, bangunan toilet, parkir, TV, AC, wifi, wastafel 

dan kamar mandi. Miami Chicken Sigura terletak di Jl. 

Sigura-gura  No. 30 C Malang dan usaha ayam goreng 

dimiami chicken didirikan pada tahun 2012. Lokasi Miami 

Chicken Sigura-gura sangat strategis karena terletak dekat 

jalan raya dan mudah dijangkau konsumen, dekat dengan 

jalan raya, kampus dan took-toko. Miami Chicken Sarangan 

melayani para konsumen setiap hari mulai pukul 09.00 

sampai 22.00 setiap harinya. Miami Chicken Sigura-gura 

menyediakan beberapa varian menu lain ayam goreng crispy, 

ayam goreng chile, burger, kebab, spaghety, salad, pizza, ice 

cream dll. Harga ayam goreng yang ditawarkan juga 

bervariasi, dimulai dari kisaran harga Rp. 10.000,- sampai 

dengan Rp. 14.000,- untuk setiap porsinya. Ayam goreng 

yang digunakan berasal dari suplyer, dengan kualitas daging 

ayam goreng yang memiliki kualitas baik. Dalam sehari 

Miami Chicken Sigura-gura bisa menghabiskan 225 ayam 

goreng per hari. Miami Chicken Sarangan memiliki 10 
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karyawan dengan latar belakang pendidikan sebagaian besar 

adalah SMA.  

 Miami Chicken menyediakan beberapa varian menu lain 

ayam goreng crispy, ayam goreng chile, burger, kebab, 

spagety, salad, pizza dan ice cream.Ayam goreng yang 

digunakan berasal dari suplyer, dengan kualitas daging ayam 

goreng yang memiliki kualitas baik. Dalam sehari Miami 

Chicken Sarangan bisa menghabiskan 360 sampai dengan 400 

ayam goreng pada hari biasa, sedangkan pada weekend 

mencapai 500 ayam goreng per hari. Harga menu di Miami 

Chicken antara lain: Harga paket chick yaitu: Dine In 1(Rp. 

10.000,-), Dine Away (Rp 12.000,-), Ala Carte (Rp. 8000,-), 

Dine in 2 (Rp. 12.500,-), Take Away 2 (Rp. 14.000,-), Paket 

Hemat 1 RP 13.000 (Burger, kentang dan minum), Rp. 

15.000,- (Burger, kentang dan minum dibawa pulang), Rp. 

8000,- (Burger), Paket Hemat 2 Rp 13.000,- (Burger, Sosis 

dan Minum), Rp 15.000,-(Burger, Sosis dan minum), Rp. 

8000,- (Sosis Sapi), Pake Hemat 3 Rp. 14.000,- (Burger, 

kentang, keju dan minum), Rp. 17.000,- (Burger, kentang, keju 

dan minum dibawa pulang), Rp. 10.000,- (Burger dan keju), 

Paket Hemat 4 Rp. 16.000,-(kebab, kentang dan minum), Rp. 

18.000,- (Kebab, kentang dan minum bawa pulang), Rp. 

9000,- (Kebab), Paket Family 1 Rp 55.000(4 nasi, 4 lemon tea, 

2 ayam besar, 2 ayam kecil, supnya 2 dan French fries), Paket 

Family 2 Rp. 60.000,-(4 nasi, 4 lemon tea, 2 ayam besar, 2 

ayam kecil, supnya 2 dan French fries dibawa pulang), Ala 

Carte (Nasi putih Rp. 3000, French Fries Rp. 6000, Chicken 

Soup Rp. 5000, Nugget Rp. 7000, Spagheti ( Rp. 9000,- ), 

Paket Beverages (Tabs Rp 4000, Hot Coffe Rp 3000, Hot 

milo/ es milo Rp 6000), Paket ultah mimi (Rp. 25.000), Paket 
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ultah mama (Rp. 27.000,-). Miami Chicken Sarangan memiliki 

14 karyawan dengan latar belakang pendidikan sebagaian 

besar adalah SMA.  

 

 

 

 

 

4.2 Karakteristik Responden Miami Chicken Sarangan 

dan Sigura-gura 

Hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui 

kuisioner yang diberikan kepada konsumen Miami Chicken 

Sarangan dan Sigura-gura di Kota malang sebagai responden, 

maka dapat diketahui karakteristik setiap konsumen, hal ini 

dilakukan dengan harapan bahwa informasi ini dapat menjadi 

masukan bagi pengelola Miami Chicken Sarangan dan Sigura-

gura di Kota malang dalam menyusun strategi pemasaran dan 

pelayanan yang sesuai dengan karakteristik pelanggannya 

dimasa yang akan datang. Karakteristik/identitas responden ini 

berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, 

profesi/pekerjaan, tingkat pendapatan, frekuensi pembelian 

dan sumber informasi. 

4.2.1 Gambaran Jumlah Pembeli Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Miami 

Chicken Sarangan, responden jenis kelamin perempuan 
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sebanyak 56 orang responden, dan sisanya berjenis kelamin 

laki-laki sebanyak 44 orang responden, sedangkan pada Miami 

Chicken Sigura-gura untuk responden dengan jenis kelamin 

perempuan sebanyak 60 orang dan sisanya berjenis kelamin 

laki-laki sebanyak 40 orang . Gambaran responden 

berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa responden 

dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak daripada laki-

laki, hal ini disebabkan karena 

kebanyakan pengunjung 

perempuan lebih cenderung 

suka berkumpul sambil makan-

makan di tempat yang nyaman 

untuk berkumpul dengan teman-

temannya dan atau sekedar 

berkumpul bersama untuk 

istirahat dan membicarakan 

bisnis dengan rekan kerjanya. Perbedaan persentase antara 

perempuan dan laki-laki tidak terlalu besar, dengan demikian 

dapat disimpulakan bahwa produk olahan ayam goreng  ini 

disukai baik laki-laki maupun perempuan, dimungkinkan 

karena mereka memiliki kesamaan selera. Hasil penyebaran 

kuisioner diperoleh gambaran jumlah pembeli berdasarkan 

jenis kelamin. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4 

dibawah ini 

 

    

 

   

44% 
56% 

laki-laki perempuan

40% 

60% 

laki-laki perempuan

Sarangan Sigura

-gura 
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Gambar 4. Diagram responden 

berdasarkan jenis Kelamin 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Gambaran Responden Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 

Deskripsi responden berdasarkan tingkat 

pendidikan adalah pendidikan yang ditempuh masing-

masing responden pelanggan Miami Chicken 

Sarangan dan Sigura-gura. Hasil penyebaran kuesioner 

55% 

9% 

28% 
8% 

PT SLTP SLTA Lain-lain

Sigura-

gura 

Sarangan 

Sumber : Data Primer Diolah 2015 

PT 
70% 

SLTP 
5% 

SLTA 
20% 

Lain-lain 
5% 

PT SLTP SLTA Lain-lain

Sigura-gura 
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diperoleh gambaran responden menurut tingkat 

pendidikan dapat dilihatpada Gambar 5 dibawah ini 

 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Gambar 5. Diagram responden berdasarkan tingkat 

pendidikan 

Gambar 5 menjelaskan bahwa Hasil penelitian 

berdasarkan tingkat pendidikan, menunjukkan bahwa 

sebagian besar pelanggan Miami Chicken Sarangan dan 

Miami Chicken Sigura-gura berpendidikan Sarjana, hal ini 

disebabkan bahwa Miami Chicken Sarangan dan Miami 

Chicken Sigura-gura terletak didekat  kampus, Pasar 

Tradisional, dan akses jalan raya yang sangat mudah 

ditemukan keberadaanya sehingga kebanyakan 

konsumennya adalah mahasiswa yang sedang menempuh 

pendidikan maupun yang sudah lulus ataupun mereka yang 

sedang melakukan pekerjaan wiraswasta. Selain itu, 

sebagian  besar  dari  seluruh  jumlah responden  yang  

terpilih  adalah  lulusan perguruan  tinggi,  hal  ini  

disebabkan pengetahuan  yang  dimiliki  oleh mereka 

cukup  tinggi mengenai  restoran dan kuliner. Tingkat 

pendidikan yang ditempuh seseorang menunjukkan tingkat 

pengetahuan dan wawasan yang dimiliki, yang akan 

berpengaruh pada kemampuan analistis terhadap suatu 

permasalahan seperti bauran pemasaran dan pelayanan 

yang diberikan oleh Miami Chicken Sarangan dan Miami 

Chicken Sigura-gura, selain itu tingkat pendidikan 

berpengaruh terhadap pola konsumsi seseorang yang 
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disebabkan oleh pola pikir dan pengalamannya. Seseorang 

yang mempunyai pengetahuan dan tingkat pendidikan yang 

lebih tinggi cenderung akan memilih pangan yang lebih 

baik kualitasnya dari pada yang berpendidikan rendah. 

Selain melihat dari kualitas pangan yang dikonsumsinya, 

konsumen yang berpendidikan yang lebih tinggi juga akan 

melihat lebih jauh terhadap keburukan dan resiko dalam 

mengkonsumsi pangan, serta cenderung berperilaku lebih 

kritis dalam pembelian dan pemilihan suatu produk, hal ini 

sesuai dengan pendapat Sumarwan (2004) bahwa 

Pendidikan formal penting dalam membentuk pribadi 

dengan wawasan berpikir yang lebih baik, semakin tinggi 

pendidikan formal maka seseorang akan lebih banyak 

mendapatkan pengetahuan tentang gizi. Hal ini berdampak 

positif terhadap ragam pangan yang akan dikonsumsi. 

 

 

 

4.2.3  Gambaran Responden Berdasarkan Umur 

Responden yang banyak ditemui di miami 

ckicken sarangan adalah responden yang berusia 20 - 40 

tahun sebanyak 50%, usia > 50 tahun yaitu sebanyak 4%, 

usia  < 19 tahun sebanyak 35%, dan usia 41 – 50 tahun 

sebanyak 11%, sedangkan di Miami sigura-gura 

responden yang berusia 20 - 40 tahun sebanyak 65%, usia 

> 50 tahun yaitu sebanyak 5%, usia  < 19 tahun sebanyak 

15%, dan usia 41 – 50 tahun sebanyak 15% hal ini 

disebabkan karena pada usia tersebut merupakan usia 

kerja sehingga sangat berpengaruh terhadap kemampuan 

atau daya beli terhadap suatu produk, selain itu pada usia 

tersebut merupakan usia dimana seseorang memiliki 
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kebiasaan untuk 

berkumpul, baik bersama teman, rekan kerja maupun 

bersama keluarga, sehingga akan memungkinkan untuk 

mengisi waktunya dengan berkunjung atau makan 

bersama di Miami Chicken Sarangan dan Miami Chicken 

Sigura-gura. Sesuai dengan pendapat Sumarwan (2004) 

bahwa semua penduduk berapapun usianya adalah 

konsumen. Perbedaan usia akan mengakibatkan 

perbedaan selera dan kesukaan terhadap produk.  

Karakteristik responden pelanggan Ayam goreng 

di Miami Chicken sarangan berdasarkan umur adalah 

responden yang kebetulan berada pada saat pengambilan 

data. Data responden dapat dilihat pada Gambar 6 

dibawah ini. 

 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Gambar 6. Diagram data responden berdasarkan 

umur 

4.2.4 Gambaran Responden Berdasarkan 

Pekerjaan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

karakteristik responden berdasarkan pekerjaannya 

yang paling dominan di Miami Chicken Sarangan 

yaitu wiraswasta sebanyak 28 orang, lain-lain 

(pensiunan, karyawan, swasta, sekretaris sebanyak 25 

35% 

50% 

11% 4% 

< 19 tahun 20-40 tahun

41-50 tahun >50 tahun

15% 

65% 

15% 5% 

< 19 tahun 20-40 tahun

41-50 tahun >50 tahun

Sigura-

gura 

Sarangan Sarangan 
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orang dan pelajar/mahasiswa sebanyak 22%. 

Sedangkan di Miami Chicken Sigura-gura  yang 

paling dominan yaitu pelajar/mahasiswa sebanyak 

50%, Wiraswasta sebanyak 25 orang, dan PNS 

sebanyak 15 orang,  hal ini terkait dengan letak Miami 

Chicken Sarangan dan Miami Chicken Sigura-gura 

yang sangat strategis yaitu kota Malang, dekat akses 

jalan raya, dekat area pendidikan dan pasar tradisional. 

Tingkat profesi atau pekerjaan seseorang berpengaruh 

langsung terhadap pendapatan, sehingga pekerjaan 

seseorang dapat berpengaruh terhadap barang dan jasa 

yang akan dibeli oleh individu tersebut. Keadaan 

ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan 

produk sehingga sangat berpengaruh terhadap 

pemilihan produk dan keputusan pembelian pada suatu 

produk tertentu. Profesi responden lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Gambar  7 dibawah ini 
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Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Gambar 7. Diagram data responden berdasarkan 

pekerjaan 

4.2.5 Gambaran Responden Berdasarkan Tingkat 

Pendapatan 

Hasil penelitian berdasarkan tingkat pendapatan, 

menjelaskan bahwa sebagian besar konsumen Miami 

Chicken Sarangan dan Miami Chicken Sigura-gura 

berpenghasilan sebesar ≥ Rp. 2.000.000,- sebanyak 32 orang 

dan 16 orang. Hal ini disebabkan karena pelanggan yang 

10% 
22% 

28% 
15% 

25% 

PNS

Pelajar/mahasisa

Wiraswasta

Ibu rumah tangga

Lain-lain (pensiunan, karyawan swasta,
sekertaris)

15% 

50% 

25% 

5% 5% 

PNS

Pelajar/mahasisa

Wiraswasta

Ibu rumah tangga

Lain-lain (pensiunan, karyawan swasta, sekertaris)

Sarangan Sigura-gura 
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mayoritas adalah wiraswasta/PNS sehingga pendapatan 

tersebut sangat berpengaruh terhadap kemampuan/daya beli 

seseorang terhadap suatu produk. Rp. 500.000,- s/d   

<Rp.1.000.000,- sebanyak 49 orang dan 60 orang, Rp. 

1.500.000,- s/d <Rp. 2.000.000,- sebanyak 13 orang dan 15 

orang,  dan responden dengan pendapatan   Rp. 1.000.000,- 

s/d < Rp. 1.500.000,- sebanyak 6 orang dan 9 orang, hal ini 

karena sebagian responden adalah pelajar/mahasiswa yang 

mendapatkan penghasilan/uang saku dari orang tua dan ibu 

rumah tangga yang berpenghasilan terbatas. Penghasilan 

pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Jumlah 

penghasilan akan menggambarkan daya beli seseorang, yang 

selanjutnya akan mempengaruhi pola konsumsinya. Hasil 

penyebaran kuesioner diperoleh gambaran responden 

menurut tingkat pendapatan dapat dilihat pada Gambar di 

bawah ini 

 

 

Sumber : Data Primer 

Diolah (2015) 

Gambar 8. Diagram data responden berdasarkan 

pendapatan 

Sigura-gura Sarangan 

Sarangan 
Sarangan 

Sigura

-Gura 
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4.2.6 Gambaran Responden Berdasarkan Frekuensi 

Pembelian  

asil penelitian berdasarkan frekuensi pembelian 

menunjukkan bahwa dari 100 responden di Miami Chicken 

Sarangan, responden yang paling dominan adalah membeli 

dengn frekuensi pembelian 1-2 bulan yaitu sebesar 51%, 

membeli untuk  ≥ 6 bulan sebanyak 21%. Sedangkan pada 

Miami Chicken Sigura-gura, responden yang paling dominan 

adalah membeli dengn frekuensi pembelian 1-2 bulan yaitu 

sebesar 45%, membeli untuk  ≥ 6 bulan sebanyak 15%, hal ini 

menunjukkan bahwa frekuensi pembelian ayam goreng di 

Miami Chicken Sarangan dan Miami Chicken Sigura-gura 

tidak tetap, hal ini disebabkan karena pengunjung yang 

melakukan pembelian di kedua rumah makan tersebut yaitu 

pembeli yang kebetulan lewat karena sedang berlibur atau 

hanya sekedar menghabiskan waktu untuk berkumpul 

bersama. Deskripsi responden berdasarkan frekuensi 

pembelian dapat dilihat pada Gambar di bawah ini 
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Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Gambar 9. Diagram responden berdasarkan frekuensi 

pembelian 

4.2.7 Gambaran Responden Berdasarkan Sumber 

Informasi 

Deskripsi responden berdasarkan sumber 

informasi diperoleh gambaran responden mengenai 

keberadaan Miami Chicken Sarangan dan Sigura-gura 

dapat dilihat pada Gambar 10 di bawah ini. 
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Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Gambar 10.  Diagram responden 

berdasarkan sumber informasi 

Gambaran 10, menjelaskan bahwa responden 

berdasarkan sumber informasi diketahui bahwa sumber 

informasi yang diperoleh responden di Miami Chicken 

Sarangan dan Miami Chicken Sigura-gura yang paling 

dominan yaitu sumber informasi dari kebetulan lewat yaitu 

sebanyak 50% dan 40%, sumber informasi yang diperoleh 

dari teman yaitu sebanyak 27% dan 30%, hal ini 

menunjukkan bahwa sumber informasi yang diperoleh yaitu 

karna kebetulan lewat, hal ini disebabkan karena pengunjung 

dirumah makan ini tidak tetap dan kebanyakan adalah 

masyarakat yang bukan berasal dari wilayah malang 

sehingga konsumen yang membeli yaitu mereka yang sedang 

berlibur/bekerja dan lain sebagainya yang memungkinkan 

50% 
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1% 
10% 
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Internet Brosur/baner

Lainnya (sering lewat)
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memutuskan melakukan pembelian karena kebetulan 

lewat.Sedangkan sebagian sumber informasi yang diperoleh 

yaitu karna kelompok referensi (teman) sangat berpengaruh 

terhadap perilaku seseorang dalam melakukan pembelian, 

mereka saling berinteraksi sehingga seseorang akan mudah 

terpengaruh oleh orang lain untuk membeli sesuatu 

4.3 Hasil Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui layak atau 

tidaknya setiap pertanyaan pada kuesioner yang mewakili 

variabel penelitian. Jawaban responden dapat dikatakan valid 

apabila nilai koefisien korelasi (r) lebih besar atau sama 

dengan 0,3 dengan nilai p-value < level of significant (α) 

1%.  Pengujian dilakukan dengan program SPSS 16. Uji 

validitas digunakan sebagai syarat untuk analisis data 

selanjutnya pada penelitian. Uji validitas menyatakan apakah 

tes tersebut  benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. 

Uji validitas mengukur seberapa  jauh suatu  tes mampu 

menjelaskan dengan tepat ciri atau keadaan yang 

sesungguhnya dari obyek ukur berdasarkan nilai uji validitas. 

Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 2. 
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Tabel Uji Validitas menunjukkan bahwa semua item 

pada variabel yang digunakan dinyatakan valid. Hasil uji 

validitas menunjukkan bahwa semua nilai koefisien korelasi 

(r) lebih besar atau sama dengan 0,3 dan dapat digunakan 

untuk menjelaskan variabel penelitian pada Miami chicken 

sarangan dan sigura-gura  
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4.4 Hasil Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh 

mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat 

diandalkan. Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan 
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Alpha Cronbach. Apabila Alpha Cronbach < 0,5 maka 

dinyatakan tidak reliabel, sedangkan dinyatakan reliabel bila 

nilai Alpha Cronbach > 0,5. Hasil pengujian reliabilitas 

terhadap semua variabel ditunjukkan Tabel 4 dan 5. 

 

Tabel  4. Uji reliabilitas item pertanyaan kuesioner di Miami 

Chicken Sarangan 

Variabel Alpha Cronbach Keterangan 

Produk (X1) 0,595  Reliabel 

Harga (X2) 0,563 Reliabel 

Promosi (X3) 0,770 Reliabel 

Kualitas Pelayanan (X4) 0,533 Reliabel 

Keputusan pebelian (Y) 0,784 Reliabel 

Sumber : Data Primer Diolah 

(2015) 

Tabel 5. Uji Reliabilitas Item Pertanyaan Kuesioner di 

Miami Chicken Sigura-gura 

Variabel Alpha Cronbach Keterangan 

Produk (X1) 0,791 Reliabel 

Harga (X2) 0,587 Reliabel 

Promosi (X3) 0,882 Reliabel 

Kualitas Pelayanan (X4) 0,679 Reliabel 

Keputusan pebelian (Y) 0,835 Reliabel 

Sumber : Data Primer Diolah 

(2015 

Item kuesioner yang ditunjukkan pada Tabel 4 dan 5 di 

Miami Chicken Sarangan dan Sigura-gura memiliki nilai 

koefisien Alpha Cronbach lebih besar dari 0,5 sehingga 
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dapat dikatakan instrumen pertanyaan yang digunakan dalam 

penelitian sudah reliabel atau dapat dihandalkan. 

 

4.5 Hasil Analisis Variabel Bauran Pemasaran di Miami 

Chicken Sarangan 

4.5.1 Variabel X1 (Produk) 

Produk ayam goreng merupakan benda berwujud, 

tidak bergerak, bisa habis serta dapat diperdagangkan, 

dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Hasil frekuensi jawaban responden pada variable 

produk apat dilihat pada tabel 6 dan 7 berikut ini. 
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Tabel 6. Persepsi ayam goreng terhadap jawaban responden 

item-item pertanyaan produk dari 100 responden di 

Miami Chicken Sarangan 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 Rata-

rata 

 Produk Ayam Goreng 

(X1)  

% % % % %  

1 Rasa masakannya enak 

(memiliki cita rasa khas) 

dan sesuai selera/ sesuai 

dengan lidah 

0 0 9 70 21 4,12 

2. Aroma yang dikeluarkan 

sangat menggugah selera 

makan saya 

0 1 13 71 15 4,00 

3. Besar porsi makanan yang 

diberikan sudah cukup 

menyenangkan/sesuai 

yang saya inginkan 

9 13 28 34 16 3,35 

4. kemasan merupakan 

faktor yang diyakini dapat 

mempengaruhi keputusan 

pembelian 

7 13 33 25 22 3,42 

5. Paket ayam goreng yang 

dijual ke konsumen 

merupakan faktor yang 

diyakini dapat 

mempengaruhi keputusan 

pembelian 

2 15 37 27 19 3,46 

 RERATA      3,67 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 
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Tabel 7. Persepsi ayam goreng terhadap Jawaban Responden 

Item-Item   Pertanyaan Produk Dari 100 

Responden di Miami Chicken Sigura-gura 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 Rata-

rata 

 Produk Ayam Goreng 

(X1) 

% % % % %  

1 Rasa masakannya enak 

(memiliki cita rasa khas) 

dan sesuai selera/ sesuai 

dengan lidah 

0 0 9 70 21 4,12 

2. Aroma yang dikeluarkan 

sangat menggugah selera 

makan saya 

0 1 13 71 15 4,00 

3. Besar porsi makanan 

yang diberikan sudah 

cukup 

menyenangkan/sesuai 

yang saya inginkan 

9 13 24 37 17 3,40 

4. kemasan merupakan 

faktor yang diyakini 

dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian 

7 13 35 24 21 3,39 

5. Paket ayam goreng yang 

dijual ke konsumen 

merupakan faktor yang 

diyakini dapat 

mempengaruhi 

keputusan pembelian 

2 15 37 27 19 3,46 

 RERATA      3,67 

Sumber : Data Primer Diolah (2015)  

(Keterangan: 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 

3 = Ragu-Ragu, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju). 



88 
 

 Tabel 6 dan 7, menjelaskan yang pertama dilihat dari 

variabel produk dengan sub variabel rasa (X1.1) di Miami 

Chicken Sarangan sebagian besar responden menanggapi rasa 

ayam goreng gurih, renyah, tingkat kematangan pas, sesuai 

dengan lidah masyarakat indonesia, memiliki bumbu yang 

khas. Hal ini dapat dilihat pada tabel diatas yang menunjukkan 

nilai persentase jawaban untuk item rasa yang paling tinggi 

sebesar 70% responden menjawab setuju dan 21% responden 

menjawab sangat setuju dengan nilai rata-rata sebesar 4,12, 

Sedangkan di Miami Chicken Sigura-gura sebagian besar 

responden menanggapi rasa ayam goreng gurih, renyah, 

tingkat kematangan pas dan memiliki bumbu yang khas yaitu 

sebesar 70% menyatakan setuju dan 21% responden 

menanggapi bahwa rasa ayam goreng gurih, renyah, tingkat 

kematangan pas, sesuai dengan lidah masyarakat indonesia, 

memiliki bumbu yang khas, 9% menyatakan bahwa rasa ayam 

goreng goreng gurih, renyah, tingkat kematangan pas, dengan 

nilai rata-rata sebesar 4,12. Mustafid dan Gunawan (2008) 

menyatakan rasa merupakan tanggapan konsumen terhadap 

ciri khas yang ada didalam suatu produk seperti rasa manis, 

asin, cokelat, keju dan yang lainnya, yang dipengaruhi oleh 

faktor kualitas, keanekaragaman, selera dan inovasi rasa yang 

terdapat pada produk tersebut untuk membuat keputusan-

keputusan pembelian.  

Penilaian terhadap variabel produk (X1.2) yang dilihat 

kedua menunjukkan setuju aroma produk olahan ayam goreng 

di Miami Chicken Sarangan mayoritas menilai aromanya 

sedap dan menggugah selera makan yaitu sebanyak 71%, 

aromanya sangat sedap sebanyak 13% dan konsumen 

menjawab aromanya sangat sedap dan menggugah selera 

sebanyak 15% dengan nilai rata-rata 4,00, Sedangkan di 
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Miami Chicken Sigura-gura mayoritas responden setuju 

bahwa Aroma ayam goreng sedap dan menggugah selera 

makan yaitu sebanyak 71% dan konsumen menjawab 

aromanya sangat sedap dan menggugah selera sebanyak 15% 

dengan nilai rata-rata sebesar 4,00. Hal ini menunjukkan 

bahwa konsumen menganggap bahwa olahan ayam goreng di 

Miami Chicken Sarangan dan Sigura-gura tersebut dari segi 

aroma ayam goreng sudah sangat sedap dan menggugah selera 

makan sehingga konsumen sangat berselera mengkonsumsi 

olahan ayam goreng dan melakukan pembelian. 

Variabel paket (X1.5) yang yang dilihat ketiga 

menunjukkan paket ayam goreng di Miami Chicken Sarangan, 

sebagian besar responden menanggapi bahwa paket ayam 

goreng memiliki beberapa variasi dalam paket chick, paket 

hemat dan paket family sebanyak 19% , paket ayam goreng 

memiliki beberapa variasi dalam paket chick sebanyak 27% 

dan paket ayam goreng memiliki beberapa variasi dalam paket 

hemat sebanyak 37% dengan nilai rata-rata sebesar 3,46, 

Sedangkan di Miami Chicken Sigura-gura, sebagian besar 

responden menanggapi bahwa paket ayam goreng memiliki 

beberapa variasi dalam paket chick, paket hemat dan paket 

family sebanyak 19% , paket ayam goreng memiliki beberapa 

variasi dalam paket chick sebanyak 27% dan paket ayam 

goreng memiliki beberapa variasi dalam paket hemat sebanyak 

37% dengan nilai rata-rata sebesar 3,46. Hal ini menunjukkan 

bahwa kemasan ayam goreng di Miami Chicken Sarangan dan 

Sigura-gura sudah sesuai dengan harapan konsumen yaitu 

paket banyak macamnya. 

Variabel produk (X1.3) yang dilihat keempat oleh 

konsumen menunjukkan kesesuaian porsi ayam goreng di 

Miami Chicken Sarangan, sebagian besar responden 



90 
 

menanggapi bahwa porsi ayam goreng sedang dan sesuai porsi 

makan sebanyak 34% , porsi ayam goreng kecil dan sesuai 

porsi makan sebanyak 28% dan porsi ayam goreng besar dan 

sesuai porsi makan sebanyak 16% dengan nilai rata-rata 

sebesar 3,35. Sedangkan di Miami Chicken Sigura-gura, 

sebagian besar responden menanggapi bahwa porsi ayam 

goreng sedang dan sesuai porsi makan sebanyak 37% , porsi 

ayam goreng kecil dan sesuai porsi makan sebanyak 24% dan 

porsi ayam goreng besar dan sesuai porsi makan sebanyak 

17% dengan nilai rata-rata sebesar 3,4. Hal ini menunjukkan 

bahwa porsi ayam goreng di Miami Chicken Sarangan dan 

Sigura-gura sudah sesuai dengan harapan konsumen yaitu 

porsinya sedang dan sesuai dengan porsi makan sehingga 

konsumen sangat berselera makan dan melakukan pembelian. 

Variabel kemasan (X1..4) yang dilihat kelima 

menunjukkan kemasan ayam goreng di Miami Chicken 

Sarangan, sebagian besar responden menanggapi bahwa 

kemasan ayam goreng menarik dan ada variasi kemasan 

kardus sebanyak 25% , kemasan menarik, menggunakan 

kardus 33% dan kemasan sangat menarik dan variasi kemasan 

kardus  sebanyak 22% dengan nilai rata-rata sebesar 3,39. 

Sedangkan di Miami Chicken Sigura-gura, sebagian besar 

responden menanggapi bahwa kemasan ayam goreng menarik 

dan ada variasi kemasan kardus sebanyak 24% , kemasan 

menarik, menggunakan kardus 35% dan kemasan sangat 

menarik dan variasi kemasan kardus  sebanyak 21% dengan 

nilai rata-rata sebesar 3,39. Hal ini menunjukkan bahwa 

kemasan ayam goreng di Miami Chicken Sarangan dan 

Sigura-gura sudah sesuai dengan harapan konsumen yaitu 

kemasannya sangat menarik dan variasi kemasan kardus. 
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Perbedaan yang tidak berbeda jauh pertama antara 

Miami Chicken Sarangan dan Sigura-gura yaitu pada besar 

porsi makanan yang diberikan sudah cukup menyenangkan 

atau sesuai yang konsumen inginkan di Miami sarangan 

sebesar 3,35 sedangkan disigura-gura 3,40 dan perbedaan yang 

kedua yaitu pada kemasan yang merupakan faktor yang 

diyakini dapat mempengaruhi keputusan pembelian di Miami 

Chicken sarangan dan sebesar 3,42 sedangan di Sigura-gura 

sebesar 3,39 dan rerata kedua tempat sama yaitu sebesar 3,67 

yang artinya responden setuju dengan produk ayam goreng 

dari segi rasa, aroma, besar porsi, kemasan dan paket di Miami 

Chicken. 

Kelima item pertanyaan yang diberikan responden yang 

telah berkunjung di Miami Chicken Sarangan dan di Miami 

Chicken Sigura-gura, seluruh item variabel dikatakan 

setuju/baik oleh konsumen, hal itu dapat diketahui berdasarkan 

jawaban responden bahwa variabel rasa (X1.1) sebagian besar 

responden menanggapi rasa ayam goreng gurih, lezat dan 

nikmat, variabel kualitas produk (X1.2) yang menunjukkan 

aroma produk olahan ayam goreng di Miami Chicken 

sarangan dan Sigura-gura sudah sangat sedap dan menggugah 

selera makan, Variabel kualitas produk (X1.3) yang 

menunjukkan kesesuaian porsi ayam goreng sudah sesuai 

dengan harapan konsumen yaitu porsinya sedang dan sesuai 

dengan porsi makan. Variabel kemasan (X1.4) yang 

menunjukkan kemasan ayam goreng sudah sesuai dengan 

harapan konsumen yaitu kemasannya menarik. Variabel 

kemasan (X1.5) yang menunjukkan paket ayam goreng sudah 

sesuai dengan harapan konsumen yaitu banyak variasi 

sehingga disimpulkan bahwa pertimbangan konsumen 

terhadap kualitas produk olahan ayam goreng di Miami 

Chicken Sarangan dan Sigura-gura menghasilkan keputusan 

dalam pembelian. 
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4.5.2 Variabel X2 (Harga) 

 

    Harga adalah segala yang diberikan oleh konsumen untuk 

mendapatkan keunggulan yang ditawarkan oleh bauran 

pemasaran perusahaan. 

Tabel 8. Persepsi harga ayam goreng terhadap jawaban 

responden item-item pertanyaan harga dari 100 

responden di Miami Chicken Sarangan 
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Tabel 8 dan 9, menjelaskan penilaian terhadap variabel 

harga (X2.1) yang dilihat pertama oleh konsumen 

menunjukkan harga ayam goreng pada Miami Chicken 

Sarangan mayoritas menilai bahwa harga ayam goreng 

cukup mahal dan sesuai dengan kualitasnya yaitu sebanyak 

74%, responden menjawab harga ayam goreng mahal 
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sebanyak 6%, responden menjawab harga ayam goreng 

terjangkau, sesuai dengan kualitas dan porsinya sebanyak 

20%, dengan nilai rata-rata sebesar 4,14. Sedangkan pada 

Miami Chicken Sigura-gura, 70% responden menjawab 

bahwa harga ayam goreng cukup mahal dan sesuai dengan 

porsinya, 9% menyatakan bahwa harga ayam goreng mahal, 

21% ayam goreng terjangakau, sesuai dengan kualitas dan 

porsinya dengan nilai rata-rata sebesar 4,14. Hal ini 

menunjukkan bahwa konsumen menganggap bahwa olahan 

ayam goreng tersebut dari segi harga sudah setuju karena 

konsumen mau dan mampu memutuskan untuk membeli 

olahan ayam goreng. 

Penilaian terhadap variabel harga (X2.2) yang dilihat 

kedua oleh konsumen menunjukkan harga produk sesuai 

dengan kuantitas (porsinya) pada Miami Chicken Sarangan 

dan Miami Chicken Sigura-gura mayoritas menilai setuju 

bahwa harga ayam goreng cukup mahal dan sesuai dengan 

porsinya dengan persentase 62% dan 72%, responden 

menjawab harga ayam goreng mahal sebanyak 11% dan 7%, 

responden menjawab harga ayam goreng terjangkau, sesuai 

dengan kualitas dan porsinya sebanyak 24% dan 21%, 

dengan nilai rata-rata sebesar 4,07 dan 4,14. Hal ini 

menunjukkan bahwa konsumen menganggap bahwa olahan 

ayam goreng tersebut dari kesesuaian harga ayam goreng 

dengan kuantitasnya (porsinya) sudah setuju karena 

konsumen mau dan mampu memutuskan untuk membeli 

olahan ayam goreng. 

Penilaian terhadap variabel harga (X2.4) yang dilihat 

ketiga menunjukkan daya saing harga, dapat diketahui bahwa 

mayoritas responden menilai setuju yaitu harga ayam goreng  

terjangkau di banding produk lain di satu tempat yang 
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berbeda sebesar 56% dan 53%, responden menjawab harga 

ayam goreng sebanding dengan produk lain di beberapa 

tempat yang berbeda  sebesar 22% dan 24%, responden 

menjawab harga ayam goreng murah dan terjangkau 

dibanding produk lain di dua tempat yang berbeda sebesar 

18% dan 19% dengan nilai rata-rata sebesar 3,76 dan 3,81. 

Hal ini menunjukkan konsumen menganggap bahwa harga 

olahan ayam goreng di Miami Chicken Sarangan dan Miami 

Chicken Sigura-gura lebih rendah dari harga pesaing.  

Penilaian terhadap variabel harga (X2.3) yang dilihat 

keempat oleh konsumen menunjukkan harga terjangkau dan 

memiliki daya saing dengan produk sejenis, dapat diketahui 

bahwa mayoritas responden menilai setuju yaitu harga ayam 

goreng cukup mahal, sesuai dengan porsinya dan memiliki 

daya saing dengan produk sejenisnya dengan persentase 

tertinggi sebesar 58% dan 52%, responden menjawab harga 

ayam goreng mahal dan memiliki daya saing dengan produk 

sejenisnya sebesar 20% dan 24%, responden menjawab 

harga ayam goreng terjangkau sebesar 15% dan 24% dengan 

nilai rata-rata sebesar 3,76 dan 3,81. Hal ini menunjukkan 

konsumen menganggap bahwa harga olahan ayam goreng di 

Miami Chicken Sarangan dan Miami Chicken Sigura-gura 

dengan harga produk sejenisnya sudah baik / konsumen 

menjawab setuju, karena perbedaan harga tidak terlalu 

berbeda, bahkan menganggap harganya sama.  

Penilaian terhadap variabel harga (X2.5) yang dilihat 

kelima oleh konsumen menunjukkan kejelasan harga, dapat 

diketahui bahwa mayoritas responden menilai setuju yaitu 

daftar harga hanya mencantumkan semua harga produk dan 

gambar sebesar 47% dan 47%, responden menjawab daftar 

harga hanya mencantumkan semua harga produk dan gambar 
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dianggap cukup penting  sebesar 25% dan 25%, responden 

menjawab daftar harga hanya mencantumkan keseluruhan 

harga produk dan gambar dianggap sangat penting sebesar 

5% dan 5% dengan nilai rata-rata sebesar 3,32 dan 3,32. Hal 

ini menunjukkan konsumen menganggap bahwa harga 

olahan ayam goreng di Miami Chicken Sarangan dan Miami 

Chicken Sigura-gura sama lebih rendah dari harga pesaing.  

Pada variable harga di Miami Chicken Sarangan lebih 

memperhatikan mutu sedangkan pada miami sigura-gura 

memperhatikan mutu dan kualitas produk yaitu pada Miami 

sarangan sebesar 4,14 yaitu harga makanan sesuai kualitas 

produk yang dinikmati konsumen sedangkan di miami 

sigura-gura sebesar 4,14 yaitu harga makanan sesuai kualitas 

produk yang dinikmati konsumen dan harga makanan sesuai 

dengan kuantitas (porsinya), rerata harga di Miami sarangan 

sebesar 3,83 sedangkan di Miami Sigura-gura sebesar 3,86 

yang artinya responden setuju dengan harga di Miami 

chicken. 

Kelima item pertanyaan yang diberikan responden yang 

telah berkunjung di Miami Chicken Sarangan dan di Miami 

Chicken Sigura-gura, seluruh item variabel dikatakan 

setuju/baik oleh konsumen, sehingga disimpulkan bahwa 

pertimbangan konsumen terhadap harga olahan ayam goreng 

di Miami Chicken Sarangan dan di Miami Chicken Sigura-

gura menghasilkan keputusan dalam pembelian. 

Tabel 9. Persepsi harga ayam goreng terhadap Jawaban 

Responden Item-Item Pertanyaan Harga Dari 100 

Responden di Miami Chicken Sigura-gura 
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4.5.3 Variabel X3 (Promosi) 
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Promosi adalah mengkomunikasikan informasi Antara 

penjual dan pembeli potensial tau orang lain untuk 

mempengaruhi sikap dan perilaku 

Tabel 10. Persepsi promosi ayam goreng terhadap jawaban 

responden item-item pertanyaan promosi dari 100 

responden di Miami Chicken Sarangan-Malang 
No Pernyataan 1 2 3 4 5 Rata

-rata 

 Promosi (X3) % % % % %  

1. Kuantitas penayangan 

iklan di internet (blog) 

sangat menarik 

0 3 8 62 27 4,13 

2. Kualitas penyampaian 

pesan dalam penayangan 

iklan melalui media 

internet 

0 0 5 69 26 4,21 

3. Hubungan masyarakat 

dengan adanya sponsorsip 

mempengaruhi anda 

membeli ayam goreng ini 

0 0 4 69 27 4,23 

4. Informasi dari iklan 

media massa mengenai 

ayam goreng 

mempengaruhi anda 

dalam membeli ayam 

goreng ini 

2 7 17 35 39 4,02 

5. Informasi dari iklan 

media elektronik 

merupakan faktor yang 

diyakini dapat 

mempengaruhi keputusan 

pembelian 

0 10 20 34 36 3,96 

 RERATA      4,11 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 
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Tabel 11. Persepsi promosi ayam goreng terhadap Jawaban 

Responden Item-Item Pertanyaan Promosi Dari 

100 Responden di Miami Chicken Sigura-gura 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 Rata-

rata 

 Promosi (X3) % % % % %  

1. Kuantitas penayangan 

iklan di  internet (blog) 

sangat menarik 

0 0 7 66 27 4,20 

2. Kualitas penyampaian 

pesan dalam penayangan 

iklan melalui media 

internet (blog, Fb dll) 

0 0 7 70 23 4,16 

3. Hubungan masyarakat 

dengan adanya 

sponsorsip 

mempengaruhi anda 

membeli ayam goring 

ini 

0 0 2 70 28 4,26 

4. Informasi dari iklan 

media massa mengenai 

ayam goreng 

mempengaruhi anda 

dalam membeli ayam 

goreng ini 

2 9 27 26 36 3,85 

5. Informasi dari iklan 

media elektronik 

merupakan faktor yang 

diyakini dapat 

mempengaruhi 

keputusan pembelian 

0 11 21 34 34 3,91 

 RERATA      3,93 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 
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(Keterangan: 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 

3 = Ragu-Ragu, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju). 

 

Tabel 10 dan 11 menjelaskan bahwa penilaian 

terhadap variabel promosi (X3.1) yang dilihat pertama oleh 

konsumen menunjukkan kuantitas penayangan iklan di 

media internet, (X3.2) yang menunjukkan kualitas 

penyampaian pesan dalam penayangan iklan melalui media 

internet, dari 100 responden pada Miami Chicken Sarangan 

dan 100 respoden pada Miami Chicken Sigura-gura 

mayoritas responden menjawab setuju. (X3.3) di Miami 

Chicken Sarangan dan di Miami Chicken Sigura-gura 

mayoritas responden menjawab bahwa konsumen mengenal 

dan mengetahui produk ayam goreng sebagai sponsorsip 

diacara sekolah dan kantor yaitu sebanyak 69% dan 

sebanyak 70%, dengan nilai rata-rata sebesar 4,23 dan 4,26. 

(X3.1) di Miami Chicken Sarangan yang pertama mayoritas 

responden menjawab konsumen sering melihat iklan dimedia 

massa yaitu sebanyak 62% dengan nilai rata-rata sebesar 

4,13 sedangkan pada Miami Chicken Sigura-gura mayoritas 

responden menjawab konsumen sering melihat iklan dimedia 

massa yaitu sebanyak 66% dengan nilai rata-rata sebesar 

4,20. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan menemukan 

pengenalan produk tidak hanya dari mulut ke mulut tetapi 

juga media internet. (X3.2) di Miami Chicken Sarangan dan 

di Miami Chicken Sigura-gura mayoritas yang dilihat kedua 

oleh responden menjawab bahwa iklan dimedia internet 

menarik yaitu sebanyak 69% dan sebanyak 70%, dengan 

nilai rata-rata sebesar 4,21 dan 4,16. Hal ini menunjukkan 

bahwa pengenalan produk melalui internet berdampak positif 

sehingga konsumen tertarik dan merasa lebih mudah dalam 
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mempertimbangkan keputusan pembelian pada olahan ayam 

goreng di Miami Chicken Sarangan dan di Miami Chicken 

Sigura-gura. (X3.5) di Miami Chicken Sarangan dan di Miami 

Chicken Sigura-gura mayoritas melihat yang ketiga dengan 

responden menjawab bahwa konsumen pernah memperoleh 

informasi dari media elektronik radio. Televisi dan internet 

sebanyak 26% dan sebanyak 21%, dengan nilai rata-rata 

sebesar 3,85 dan 3,96. (X3.4) di Miami Chicken Sarangan dan 

di Miami Chicken Sigura-gura mayoritas responden 

menjawab bahwa konsumen pernah melihat produk ayam 

goreng dikoran, majalah dan brosur yaitu sebanyak 35% dan 

sebanyak 26%, dengan nilai rata-rata sebesar 4,02 dan 3,85.  

Kelima item pertanyaan yang diberikan responden yang 

telah berkunjung di Miami Chicken Sarangan dan di Miami 

Chicken Sigura-gura, seluruh item variabel dikatakan 

setuju/baik oleh konsumen, sehingga disimpulkan bahwa 

pertimbangan konsumen terhadap harga olahan ayam goreng 

di Miami Chicken Sarangan dan di Miami Chicken Sigura-

gura menghasilkan keputusan dalam pembelian dan rerata 

promosi di Miami Sarangan sebesar 4,11 yang artinya bahwa 

responden setuju bahwa promosi sangat berpengaruh dalam 

keputusan pembelian sedangkan di Miami Sigura-gura rerata 

sebesar 3,93. 

4.5.4 Variabel X4 (Kualitas Pelayanan) 

Kualitas pelayanan adalah kesigapan pelayan, 

kebersihan fasilitas restoran, kecepatan penyajian, ketepatan, 

keramahan dan penerimaan saran konsumen.   
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 Tabel 12. Persepsi kualitas pelayanan ayam goreng terhadap 

jawaban responden item-item pertanyaan kualitas 

pelayanan dari 100 responden di Miami Chicken 

Sarangan-Malang 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 Rata-

rata 

 Kualitas Pelayanan (X4) % % % % %  

1. Pelayan sigap dalam 

melayani pelanggan 

0 0 3 74 23 4,20 

2. Pelayan ramah dan sopan 

terhadap pelanggan 

0 1 12 68 19 4,05 

3. Pelayanan yang 

diberikan memuaskan 

0 2 18 65 15 3,93 

4. Makanan yang diberikan 

cepat dalam 

penyajiannya 

10 17 34 19 20 3,22 

5. Pelayan mampu 

berkomunikasi baik 

dengan pelanggan 

13 19 26 25 17 3,14 

6. Tempat yang tersedia 

bersih dan nyaman 

11 16 29 22 22 3,28 

 RERATA      3,64 

Sumber : Data Primer Diolah (2015)  

 

 

 

 

 

Tabel 13. Persepsi kualitas pelayanan ayam goreng terhadap 

Jawaban Responden Item-Item Pertanyaan 
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Kualitas Pelayanan Dari 100 Responden di 

Miami Chicken Sigura-gura 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 Rata-

rata 

 Kualitas Pelayanan (X4) % % % % %  

1. Pelayan sigap dalam 

melayani pelanggan 

0 0 2 77 21 4,19 

2. Pelayan ramah dan 

sopan terhadap 

pelanggan 

0 1 14 69 16 4,00 

3. Pelayanan yang 

diberikan memuaskan 

0 2 24 64 10 3,82 

4. Makanan yang diberikan 

cepat dalam 

penyajiannya 

13 17 35 16 19 3,11 

5. Pelayan mampu 

berkomunikasi baik 

dengan pelanggan 

13 19 26 25 17 3,14 

6. Tempat yang tersedia 

bersih dan nyaman 

11 16 29 22 22 3,28 

 RERATA      3,59 

Sumber : Data Primer Diolah 

(2015) 

(Keterangan: 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = 

Ragu-Ragu, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju). 

  Tabel 12 dan 13, menjelaskan Penilaian 

terhadap variabel kualitas pelayanan (X4.1) yang pertama 

dilihat konsumen menunjukkan kesigapan pelayan dalam 

melayani konsumen di Miami Chicken Sarangan dan di 

Miami Chicken Sigura-gura, mayoritas menilai setuju bahwa 

pelayan mampu dan terampil dalam memberikan pelayanan 
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dengan persentase 74% dan 77%, dengan nilai rata-rata 4,20 

dan 4,19. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen 

menganggap palayanan yang diberikan di Miami Chicken 

Sarangan dan di Miami Chicken Sigura-gura sudah bagus 

karena pelayan mampu dan terampil memberikan palayanan 

serta tanggap terhadap pelayanan dan keadaan konsumen. 

Penilaian terhadap variabel kualitas pelayanan (X4.2) 

yang kedua dipilih konsumen karena pelayan menunjukkan 

keramahan dan kesopanan pelayan terhadap konsumen di 

Miami Chicken Sarangan diperoleh persentase berdasarkan 

jawaban konsumen yaitu 12% menyatakan pelayan ramah 

dan sopan terhadap pelanggan, 68% menyatakan pelayan 

perhatian dan sopan terhadap pelanggan, 19% menyatakan 

bahwa pelayan ramah, perhatian dan sopan dalam 

memberikan pelayanan, dengan nilai rata-rata sebesar 4,05. 

Sedangkan pada Miami Chicken Sigura-gura 69% responden 

menyatakan pelayan perhatian dan sopan terhadap 

pelanggan, 16% menyatakan pelayan ramah, sopan dan 

perhatian terhadap pelanggan, dengan nilai rata-rata sebesar 

4,00. Berdasarkan tanggapan konsumen tersebut maka dapat 

dikatakan bahwa pelayan perhatian dan sopan terhadap 

pelanggan sehingga konsumen merasa nyaman dalam 

melakukan pembelian. 

Variabel keputusan pembelian (X4..3) yang ketiga 

konsumen memilih karena pelayan menunjukkan ketepatan 

melayani pesanan (pelayanan yang diberikan memuaskan), 

sebagian besar responden menanggapi bahwa konsumen 

merasa senang sebanyak 65%, konsumen merasa senang dan 

puas atas pelayanan yang diberikan sebanyak 15% dan 

konsumen merasa biasa-biasa saja atas pelayanan yang 

diberikan sebanyak 18%, dengan nilai rata-rata sebesar 3,93. 
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Sedangkan pada Miami Chicken Sigura-gura sebagian besar 

konsumen merasa senang sebanyak 64%, konsumen merasa 

biasa-biasa saja atas pelayanan yang diberikan sebanyak 

24% dan konsumen merasa senang dan puas atas pelayanan 

yang diberikan sebanyak 10%, dengan nilai rata-rata sebesar 

3,82. Berdasarkan persentase jawaban konsumen, hal ini 

menunjukkan bahwa konsumen menjawab setuju terhadap 

ketepatan melayani pesanan (pelayanan yang diberikan 

memuaskan) di Miami Chicken Sarangan dan Sigura-gura 

sehingga konsumen merasa senang dan puas atas pelayanan 

yang diberikan oleh pelayan di Miami Chicken Sarangan dan 

Sigura-gura 

Penilaian terhadap variabel kualitas pelayanan (X4.6) 

yang keempat konsumen memilih karena menunjukkan 

tempat yang tersedia di Miami Chicken Sarangan bersih dan 

nyaman, sebagian besar responden menyatakan 22% fasilitas 

restoran bersih, rapi dan nyaman, 22% menyatakan fasilitas 

restoran bersih, rapi, nyaman dan peralatannya lengkap, 

dengan nilai rata-rata sebesar 3,28. Sedangkan pada Miami 

Chicken Sigura-gura sebagian besar responden menjawab 

fasilitas restoran bersih, rapi dan nyaman sebesar 22% dan 

22% menyatakan bahwa fasilitas restoran bersih, rapi, 

nyaman dan fasilitasnya lengkap, dengan nilai rata-rata 

sebesar 3,28. Hal ini menunjukkan kedua tempat sama 

bahwa konsumen merasa nyaman dan berselera saat makan 

di Miami Chicken Sarangan dan Sigura-gura karena fasilitas 

restoran bersih, rapi, nyaman dan peralatannya lengkap 

sehingga memungkinkan bagi konsumen untuk melakukan 

pembelian ulang. 

Penilaian terhadap variabel kualitas pelayanan (X4.5) 

yang kelima konsumen melihat pelayan menunjukkan 
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kemampuan berkomunikasi antara pelayan dan konsumen, 

menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen di Miami 

Chicken Sarangan dan Sigura-gura menanggapi bahwa 

pelayan mampu menanggapi keluhan dan saran yang telah 

diterima dari konsumen sebesar 18% 17%, dengan nilai rata-

rata sebesar 3,88 dan 3,14. Hal ini menunjukkan bahwa 

konsumen menganggap palayanan yang diberikan di Miami 

Chicken Sarangan dan Sigura-gura sudah baik/setuju karena 

pelayan mampu menanggapi keluhan dan saran yang telah 

diterima dari konsumen. 

Variabel kualitas pelayanan (X4.4) yang menunjukkan 

kecepatan dalam penyajian, sebagian besar responden 

menanggapi bahwa 19% pelayan cepat dan tanggap dalam 

penyajian, 34% konsumen menjawab bahwa pelayan tidak 

membuat konsumen menunggu lama makanannya datang, 

20% menyatakan pelayan cepat dan tanggap dalam penyajian 

dan tidak membuat konsumen menunggu lama, dan 10% 

menyatakan bahwa pelayan tidak cepat dan tanggap dalam 

menyajikan pesanan dan membuat konsumen menunggu, 

dengan nilai rata-rata sebesar 4,02. Sedangkan pada Miami 

Chicken Sigura-gura, 35% menyatakan pelayan tidak 

membuat konsumen menunggu lama makanannya datang, 

17% menyatakan bahwa pelayan tidak sigap dan konsumen 

menunggu pesanannya cukup lama dan 16% menyatakan 

bahwa pelayan cepat dan tanggap dalam penyajian, dengan 

nilai rata-rata sebesar 2,66. Hal ini menunjukkan bahwa 

mayoritas responden menyatakan bahwa pelayanan yang 

diberikan di Miami Chicken Sarangan tidak membuat 

konsumen menunggu lama makanannya datang sedangkan 

mayoritas responden di Miami Chicken Sigura-gura 
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menyatakan bahwa pelayan tidak membuat menunggu lama 

makanannya datang dan pelayan tidak sigap. 

Keenam item pertanyaan yang diberikan responden 

yang telah berkunjung di Miami Chicken Sarangan dan di 

Miami Chicken Sigura-gura, berdasarkan persentase jawaban 

dari konsumen menunjukkan bahwa konsumen setuju yaitu 

pelayan mampu, terampil dan tanggap dalam memberikan 

pelayanan, ramah, perhatian dan sopan kepada pelanggan, 

konsumen merasa senang dan puas atas pelayanan yang 

diberikan, pelayanan yang diberikan cepat sehingga tidak 

membuat pelanggan menunggu lama makanannya datang, 

pelayan mampu berkomunikasi baik dengan pelanggan dan 

fasilitas restoran bersih, rapi, nyaman dan peralatannya 

lengkap. Hal ini memungkinkan bagi pelanggan untuk 

kembali membeli ulang. Responden setuju bahwa Miami 

Chicken Sarangan pada kualitas pelayanan yang sigap, 

ramah, pelayan dapat berkomunikasi dengan baik memiliki 

rerata sebesar 3,64 sedangan di Miami Sarangan sebesar 

3,59. 

 

4.5.5 Keputusan Pembelian (Y) Ayam Goreng di Miami 

Chicken Sarangan  

Keputusan Pembelian adalah keputusan konsumen 

mengenai preferensi atas merek-merek yang ada di dalam 

kumpulan pilihan. 

 

 

 

Tabel 14. Persepsi keputusan pembelian ayam goreng 

terhadap jawaban responden item-item 
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pertanyaan keputusan pembelian dari 100 

responden di Miami Chicken Sarangan 

 

 

 

Tabel 15. Persepsi keputusan pembelian ayam goreng terhadap 

Jawaban Responden Item-Item Pertanyaan 
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Keputusan Pembelian Dari 100 Responden di 

Miami Chicken Sigura-gura. 

 

 

 
 

Hasil penelitian diperoleh yang pertama konsumen lihat 

berdasarkan Variabel keputusan pembelian (Y1.2) dengan sub 

variabel konsumen memiliki keyakinan untuk memilih ayam 
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goreng, sebagian responden menanggapi bahwa konsumen 

merasa yakin dalam memilih ayam goreng dan 

mengkonsumsinya, hal ini dapat dikethui berdasarkan 

persentase jawaban responden sebanyak 68% dan 67% 

menyatakan ayam goreng masih jarang ditemui dan 

merupakan makanan yang menyehatkan, 29% dan 30% 

responden menyatakan bahwa ayam goreng adalah makanan 

yang menyehatkan, 0% dan 1% responden menyatakan 

bahwa ayam goreng makanan yang menyehatkan tetapi 

konsumen ragu untuk mengkonsumsinya, dengan nilai rata-

rata sebesar 4,26 dan 4,26. Berdasarkan persentase dari 

jawaban responden kedua tempat sama, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar konsumen setuju memilih 

produk olahan ayam goreng di Miami Chicken Sarangan dan 

di Miami Chicken Sigura-gura karena ayam goreng adalah 

makanan yang menyehatkan sehingga konsumen yakin untuk 

mengkonsumsinya dan melakukan pembelian. 

Variabel (Y1.1) yang dilihat kedua oleh konsumen 

menunjukkan bahwa konsumen memutuskan untuk membeli 

ulang di Miami Chicken Sarangan diperoleh persentase 

sebanyak 77% yaitu konsumen setuju, merasa senang dan 

memutuskan untuk membeli ulang, persentase sebanyak 19% 

menyatakan sangat setuju yaitu konsumen merasa senang, 

puas dan memutuskan untuk membeli ulang, dengan nilai 

rata-rata sebesar 4,15. Sedangkan di Miami Chicken Sigura-

gura, 74% menyatakan bahwa konsumen merasa senang dan 

memutuskan untuk melakukan pembelian ulang, 22% 

konsumen menyatakan senang dan puas, dengan nilai rata-

rata sebesar 4,18. Berdasarkan hasil jawaban dari responden 

di kedua rumah makan tersebut menunjukkan bahwa 

konsumen merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, 



111 
 

kesesuaian harga dengan kualitas masakan dan porsinya, 

aroma dan rasa ayam goreng, sehingga konsumen 

memutuskan untuk melakukan pembelian ulang. 

Penilaian terhadap sub variabel (Y1.5) yang dilihat ketiga 

oleh konsumen menunjukkan bahwa lokasi dapat dijangkau 

oleh konsumen (ayam goreng) di Miami Chicken Sarangan 

dan di Miami Chicken Sigura-gura, mayoritas menilai setuju 

dengan persentase 69% dan 63% menyatakan bahwa lokasi 

dapat dijangkau oleh motor dan mobil dan ada informasih 

arah lokasi, 21% dan 22% menyatakan bahwa lokasi mudah 

dijangakau oleh semua jenis kendaraan dan ada informasi 

arah lokasi, 10% dan 15% menyataka lokasi dapat dijangkau 

oleh motor saja dan ada informasi, dengan nilai rata-rata 

sama kedua tempat sebesar 4,11 dan 4,11. Hal ini 

menunjukkan bahwa konsumen tertarik dengan ayam goreng 

karena lokasi Miami chicken mudah dijangkau sehingga 

konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian ulang 

Penilaian terhadap sub variabel (Y1.3) yang dilihat 

keempat oleh konsumen menunjukkan bahwa konsumen 

berminat untuk merekomendasikan produk kepada orang lain 

di Miami Chicken Sarangan dan di Miami Chicken Sigura-

gura, mayoritas menilai setuju dengan persentase 72% dan 

66%, 6% dan 10% menyatakan bahwa konsumen puas, 

memutuskan membeli ulang dan mengajak orang lain, 22% 

dan 23% menyatakan bahwa konsumen puas dan 

memutuskan untuk membeli ulang, dengan nilai rata-rata 

sebesar 4,16 dan 4,10 Hal ini menunjukkan bahwa konsumen 

merasa puas, memutuskan untuk melakukan pembelian ulang 

dan merekomendasikan ayam goreng kepada orang lain. 

Penilaian terhadap sub variabel (Y1.4) yang dilihat 

kelima oleh konsumen menunjukkan bahwa konsumen 
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tertarik terhadap produk (ayam goreng) di Miami Chicken 

Sarangan dan di Miami Chicken Sigura-gura, mayoritas 

menilai setuju dengan persentase 87% dan 83% menyatakan 

bahwa konsumen tertarik terhadap ayam goreng karena 

pelayanan dan manfaat daging ayam, 3% dan 5% 

menyatakan bahwa konsumen tertarik karena manfaat dari 

daging ayam, 10% dan 10% menyatakan bahwa konsumen 

sangat setuju, dengan nilai rata-rata sebesar 4,07 dan 3,9. Hal 

ini menunjukkan bahwa konsumen tertarik dengan ayam 

goreng karena harga, pelayanan dan manfaat ayam sehingga 

konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian ulang. 

Hasil penelitian diperoleh dari variabel keputusan 

pembelian (Y) dengan keempat sub variabel diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas konsumen menilai 

setuju bahwa konsumen tertarik dengan ayam goreng karena 

harga dan manfaat daging ayam, ayam goreng adalah 

makanan yang sangat menyehatkan sehingga konsumen 

yakin untuk memilih produk dan mengkonsumsinya, 

konsumen merasa senang dan puas sehingga konsumen 

memutuskan untuk membeli ulang dan merekomendasikan 

produk kepada orang lain. Miami Sarangan reratanya sebesar 

4,15 yang artinya bahwa konsumen setuju memutuskan 

membeli ulang ayam goreng, konsumen memiliki keyakinan 

untuk memilih produk, pelangan merekomendasi ayam 

goreng ke orang lain, pelanggan tertarik dan mudah 

dijangkau mempengaruhi terhadap keputusan pembelian 

sedangkan Miami Sigura-gura sebesar 4,13. 

 

4.6 Analisis Faktor 

4.6.1 Uji Kelayakan Data Untuk Analisis Faktor 
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Uji kelayakan data untuk analisis faktor dilakukan 

untuk mengetahui apakah seperangkat variabel tersebut 

memiliki hubungan keterkaitan, apabila dalam pengujian 

terdapat salah satu item yang memiliki nilai tidak 

memenuhi/kurang memenuhi syarat maka harus dikeluarkan 

dari analisis. 

Berikut adalah hasil uji kelayakan analisis faktor: 

1) Nilai Keiser-Meyer-Olkin (KMO) dan Uji Bartlett 

Hasil perhitungan KMO diketahui bahwa nilai KMO di 

Miami Chicken Sarangan dan Sigura sebesar 0,653 dan 

0,658 sehingga dapat dinyatakan bahwa pengujian KMO 

pada uji kelayakan analisis faktor merupakan pilihan yang 

tepat, dan memenuhi syarat untuk dilanjutkan analisis faktor 

karena hasil perhitungan diatas 0,5. Sesuai dengan Suliyanto 

(2005) yang menyatakan bahwa nilai KMO yang kecil 

menunjukkan bahwa analisis faktor bukan pilihan yang tepat, 

untuk dapat dilakukan analisis faktor maka nilai KMO ≥ 0,5. 

Uji Bartlett berfungsi untuk melihat keindependenan 

dari variabel yang ada. Hasil uji Bartlett pada Miami 

Chicken Sarangan menunjukkan nilai sebesar 1.3561 dan 

Sigura menunjukkan nilai sebesar 1,4413 dengan nilai 

signifikan 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada 

penelitian ini terdapat hubungan yang sangat signifikan antar 

variabel 

 

 

 

Tabel 16. Uji KMO dan BARTLETT item 

pertanyaakuesioner di Miami Chicken Sarangan 
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Tabel 17. Uji KMO dan BARTLETT item pertanyaan 

kuesioner di Miami Chicken Sigura-gura 

 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

2) Measure Of Sampling Adequacy (MSA) 

 Nilai MSA digunakan untuk menguji dua buah 

hubungan antar seluruh variabel yang terlibat dalam analisis 

faktor untuk melihat kelayakan. Hasil uji menunjukkan 

bahwa seluruh item memiliki nilai lebih dari 0,5 sehingga 

nilai tersebut dapat memenuhi syarat kelayakan untuk uji 

selanjutnya. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.653 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 1.3561 

Df 197 

Sig. .000 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.658 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 1.4413 

Df 210 

Sig. .000 
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Matrik kolerasi anti-image menunjukkan bahwa 6 

faktor memiliki nilai MSA > 0,5. Suliyanto (2005) 

menyatakan bahwa untuk dilakukan analisis faktor nilai 

MSA dianggap cukup apabila nilai MSA ≥ 0,5. Jika ada item 

yang tidak memiliki nilai ≥ 0,05 maka item variabel tersebut 

harus dikeluarkan dari analisis faktor secara bertahap satu 

per satu. 
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Tabel 18 Nilai Measure Of Sampling Adequacy (MSA) di 

Miami Chicken Sarangan 

 Variabel Nilai MSA  

 X1.1 0,623  

 X1.2 0,667  

 X1.3 0,585  

 X1.4 O,619  

 X1.5 0,718  

 X2.1 0,663  

 X2.2 0,706  

 X2.3 0,565  

 X2.4 0,711  

 X2.5 0,641  

 X3.1 0,670  

 X3.2 0,656  

 X3.3 0,608  

 X3.4 0,641  

 X3.5 0,650  

 X4.1 0,672  

 X4.2 0,662  

 X4.3 0,774  

 X4.4 0,703  

 X4.5 0,619  

 X4.6 0,623  

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 
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Tabel 19. Nilai Measure Of Sampling Adequacy (MSA) di 

Miami Chicken Sigura-gura 

 Variabel Nilai MSA  

 X1.1 0,600  

 X1.2 0,726  

 X1.3 0,642  

 X1.4 O,712  

 X1.5 0,682  

 X2.1 0,651  

 X2.2 0,598  

 X2.3 0,651  

 X2.4 0,728  

 X2.5 0,599  

 X3.1 0,770  

 X3.2 0,703  

 X3.3 0,568  

 X3.4 0,710  

 X3.5 0,722  

 X4.1 0,701  

 X4.2 0,684  

 X4.3 0,691  

 X4.4 0,716  

 X4.5 0,669  

 X4.6 0,601  

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

4.6.2 Ekstraksi Faktor 

Eigen value merupakan nilai yang menunjukkan 

kepentingan relative masing-masing faktor dalam 

menghitung variansi ke 21 variabel awal yang dianalisis. 

Syarat eigen value >1, apabila <1 maka tidak digunakan 

dalam menghitung angka jumlah faktor yang terbentuk. Pada 
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Miami Chicken Sarangan terdapat lima angka eigen value >1 

sehingga faktor baru yang tebentuk ada lima. 

Ekstraksi faktor yang diperoleh di Miami Chicken 

Sarangan sebanyak enam faktor. Faktor pertama memiliki 

presentase varian sebesar 26,354% artinya terbentuknya 

faktor pertama dapat menjelaskan sebesar 26,354% dari 21 

variabel awal, faktor ke dua memiliki presentase 19,505% 

artinya terbentuknya faktor ke dua dapat menjelaskan 

sebesar 19,505%  dari 21 variabel awal, faktor ke tiga 

memiliki presentasi 10,818% artinya terbentuknya faktor ke 

tiga dapat menjelaskan sebesar 10,818% dari 21 variabel 

awal. Faktor ke empat memiliki presentase 9,147% artinya 

terbentuknya faktor ke empat dapat menjelaskan sebesar 

9,147% dari 21 variabel awal. Faktor ke lima memiliki 

presentase 7,635% artinya terbentuknya faktor ke lima dapat 

menjelaskan sebesar 7,635% dari 21 variabel awal. Faktor ke 

enam memiliki presentase 7,126% artinya terbentuknya 

faktor ke enam dapat menjelaskan sebesar 7,126% dari 21 

variabel awal. 

Tabel 20. Hasil ekstraksi faktor di Miami Chicken Sarangan  

Faktor Eigen value Persentase 

varian 

Presentase 

komulatif 

1 7, 246 26, 354 26,554 

2 5, 273 19, 505 43, 476 

3 3, 046 10, 819 52, 662 

4 2, 809 9, 147 60, 178 

5 2, 493 7,635 68, 288 

6 2, 351 7,126 73, 140 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 
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Tabel 21. Hasil ekstraksi faktor di Miami Chicken Sigura-

gura 

Faktor Eigen value Persentase 

varian 

Presentase 

komulatif 

1 5, 156 24, 554 24, 554 

2 3, 673 17, 490 42, 045 

3 2, 046 9,742 51, 787 

4 1, 708 8, 131 59, 918 

5 1, 393 6, 635 66, 553 

6 1, 261 6, 006 72, 559 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Ekstraksi faktor yang diperoleh di Miami Chicken 

Sigura-gura sebanyak enam faktor. Faktor pertama memiliki 

presentase varian sebesar 24,554% artinya terbentuknya 

faktor pertama dapat menjelaskan sebesar 24,554% dari 21 

variabel awal, faktor ke dua memiliki presentase 17,490% 

artinya terbentuknya faktor ke dua dapat menjelaskan 

sebesar 17,490%  dari 21 variabel awal, faktor ke tiga 

memiliki presentasi 9,742% artinya terbentuknya faktor ke 

tiga dapat menjelaskan sebesar 9,742% dari 21 variabel awal. 

Faktor ke empat memiliki presentase 8,131% artinya 

terbentuknya faktor ke empat dapat menjelaskan sebesar 

8,131% dari 21 variabel awal. Faktor ke lima memiliki 

presentase 6,635% artinya terbentuknya faktor ke lima dapat 

menjelaskan sebesar 6,635% dari 21 variabel awal. Faktor ke 

enam memiliki presentase 6, 006% artinya terbentuknya 

faktor ke enam dapat menjelaskan sebesar 6, 006% dari 21 

variabel awal. 
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Tabel 20 dan 21, menunjukkan bahwa dari 21 item 

variabel dapat diekstraksi menjadi enam variabel yang dapat 

mewakili 21 variabel dengan nilai eigen value >1, sehingga 

ke enam faktor tersebut bisa dianalisis lebih lanjut sesuai 

dengan Suliyanto (2005) menyatakan bahwa menentukan 

jumlah faktor yang terbentuk dapat didasarkan pada nilai 

eigen value 1, dianggap sebagai suatu faktor, sebaliknya jika 

nilai eigen value < 1, tidak dimasukkan dalam analisis.  

 

 4.6.3  Rotasi Faktor 

Hasil ekstraksi faktor pada matrik faktor 

menunjukkan hubungan antar faktor dan variabel individual, 

namun dalam faktor-faktor tersebut masih saling berkolerasi 

sehingga sulit untuk diinterprestasikan, melalui rotasi faktor 

matrik ditransformasikan kedalam bentuk matrik yang lebih 

sederhana sehingga mudah untuk diinterprestasikan. Rotasi 

yang dianalisis menggunakan model varimax.  

Interprestasi faktor dilakukan dengan 

mengelompokkan variabel dengan nilai loading faktor ≥ 0,5 

maka variabel tersebut dikeluarkan karena tidak bisa 

mewakili  faktor yang telah terbentuk. Berikut adalah 

ringkasan hasil matrik faktor setelah dilakukan rotasi. 
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Tabel 22. Hasil Rotasi Faktor Varimax dan Loading faktor di 

Miami Chicken Sarangan 

Variabel Faktor Loading Faktor 

X1.3 (Kesesuaian 

Porsi) 

0,801 Faktor 1 

X1.4 (Kemasan) 0,831  

X1.5 (Paket) 0,764  

X4.4 (Kecepatan) 0,685  

X4.5 (Kemampuan 

Berkomunikasi) 

0,913  

X4.6 (Kebersihan) 0,817  

X2.2 (Kesesuaian 

Harga) 

0,678 Faktor 2 

X2.3 (Harga 

Terjangkau) 

0,755  

X3.2 (Kualitas Iklan) 0,753  

X3.3 (Hubungan 

Masyarakat) 

0,736  

X2.1 (Harga Produk) 0,909 Faktor 3 

X3.1 (Kuantitas Iklan) 0,910  

X2.4 (Daya Saing 

Harga) 

0,704 Faktor 4 

X3.4 (Media Cetak) 0,800  

X3.5 (Media 

Elektronik) 

0,767  

X1.1 (Rasa Produk) 0,912 Faktor 5 

X4.1 (Kesigapan 

Pelayan) 

0,882  

X1.2 (Aroma Produk) 0,818 Faktor 6 

X4.2 (Keramahan) 0,823  

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 
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Tabel 23.  Hasil Rotasi Faktor Varimax dan Loading faktor 

di Miami Chicken Sigura-gura 

Variabel Faktor Loading Faktor 

X1.3 (Kesesuaian 

Porsi) 

0,790 Faktor 1 

X1.4 (Kemasan) 0,780  

X1.5 (Paket) 0,890  

X4.4 (Kecepatan) 0,694  

X4.5 (Kemampuan 

Berkomunikasi) 

0,924  

X4.6 (Kebersihan) 0,802  

X2.2 (Kesesuaian 

Harga) 

0,771 Faktor 2 

X2.3 (Harga 

Terjangkau) 

0,757  

X3.2 (Kualitas 

Iklan) 

0,763  

X3.3 (Hubungan 

Masyarakat) 

0,752  

X2.1 (Harga 

Produk) 

0,789 Faktor 3 

X3.1 (Kuantitas 

Iklan) 

0,911  

X2.4 (Daya Saing 

Harga) 

0,698 Faktor 4 

X3.4 (Media Cetak) 0,810  

X3.5 (Media 

Elektronik) 

0,771  

X1.1 (Rasa Produk) 0,820 Faktor 5 

X4.1 (Kesigapan 

Pelayan) 

0,880  

X1.2 (Aroma 

Produk) 

0,729 Faktor 6 
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X4.2 (Keramahan) 0,835  

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua item variabel 

memiliki nilai loading faktor ≥ 0,5 sehingga dapat diketahui 

bahwa 21 variabel tersebut merupakan variabel yang 

dipertimbangkan konsumen dalam membeli ayam goreng di 

Miami Chicken Sarangan dan Sigura-gura. Dari 21 item 

variabel tersebut sudah bisa diwakili oleh ke enam faktor 

yang terbentuk. 

 

 4.6.4 Hasil Analisis Faktor 

Analisis faktor menghasilkan enam faktor baru yang 

dapat mewakili ke 21 item variabel di Miami Chicken 

Sarangan dan Sigura-gura, selanjutnya adalah pemberian 

nama pada faktor baru yang telah terbentuk. Pemberian nama 

berdasarkan pada perwakilan yang dapat menjelaskan 

variabel-variabel penyusun dalam satu faktor.  
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Tabel 24. Strategi bauran pemasaran ayam goreng yang 

diterapkan di Miami Chicken    Saran 
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Tabel 25. Strategi bauran pemasaran ayam goreng yang 

diterapkan di Miami Chicken Sigura-gura 

 
 

 

 

 

Indeks 1 “produk dan kualitas pelayanan” 
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Variabel yang berpegaruh pada produk antara lain 

kesesuain porsi, kemasan dan paket. Kualitas produk adalah 

keseluruhan corak dan karakteristik barang yang dapat 

ditawarkan kepada para pelanggan dalam memenuhi 

keinginan ataupun kebutuhan para pelanggan. Bauran 

pemasaran yang diterima atau disetujui konsumen di Miami 

Chicken Sarangan dan Sigura-gura yaitu persepsi konsumen 

menjadikan kelompok variable yang membentuk indeks 1 

“produk dan kualitas pelayanan” diukur dari tingkat korelasi 

kuat yaitu kemasan dengan nilai loading faktor sebesar 0,831 

, sedangan di Miami Chicken Sigura-gura yaitu Paket tingkat 

korelasi kuat dengan nilai loading faktor sebesar 0,890. 

Variabel yang berpengaruh pada kualitas pelayanan 

antara lain ketepatan, kecepatan, kemampuan berkomunikasi 

dan kebersihan. Kualitas pelayanan menjadi suatu keharusan 

yang harus dilakukan perusahaan supaya mampu bertahan 

dan tetap mendapat kepercayaan pelanggan. Di Miami 

Chicken Sarangan dan Sigura-gura variabel yang membentuk 

indeks korelasi sangat kuat adalah kemampuan 

berkomunikasi dengan nilai loading faktor 0,913 dan 0,924. 

Proses komunikasi pelayan dengan konsumen merupakan 

proses timbal balik karena antara pelayan dan konsumen 

saling mempengaruhi satu sama lain, yang mana keduanya 

saling memberikan informasi, pesan, gagasan, pikiran, 

perasaan, dengan maksud agar orang lain berpartisipasi yang 

pada akhirnya informasi, pesan, gagasan, pikiran dan 

perasaan tersebut menjadi milik bersama antara komunikator 

dan komunikan. Jika pelayan mampu berkomunikasi baik 

dengan konsumen maka konsumen akan merasa nyaman dan 

dihargai. Interaksi pegawai dapat terwujud seperti 

keramahan, sikap hormat, dan empati sehingga konsumen 
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akan merasa nyaman dan  memutuskan untuk melakukan 

pembelian. 

 

Indeks 2 “Kesusaian harga dan promosi” 

Variabel yang berpengaruh pada variabel harga antara 

lain kesesuaian harga dan harga terjangkau. Harga 

merupakan nilai tukar atas produk atau jasa. Apabila 

usahawan mampu menetapkan harga dengan tepat maka 

volume penjualan akan meningkat, citra produk dan 

perusahaan akan membaik dan posisi pasar akan lebih 

menguntungkan. Harga berkorelasi dengan produk dan 

kualitas. Sedangkan persepsi-persepsi konsumen tentang 

kualitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

reputasi toko yang menjualnya, periklanan dan lain 

sebagainya. Variabel harga yang membentuk indeks 2 

“kesusaian harga dan promosi” yang korelasi cukup kuat di 

Miami Chicken Sarangan yaitu harga terjangkau dengan nilai 

loading faktor sebesar 0,755, sedangkan di Miami Chicken 

Sigura-gura tingkat korelasi cukup kuat pada variable harga 

yang membentuk indeks 2 yaitu kesesuaian harga dengan 

nilai loading faktor sebesar 0,771. 

Variabel yang berpengaruh pada variabel promosi 

antara lain kualitas iklan dan hubungan masyarakat. Promosi 

adalah suatu komunikasi informasi penjual dan pembeli yang 

bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli 

yang tadinya tidak mengenal menjadi mengenal sehingga 

menjadi pembeli dan tetap mengingat produk tersebut. Pada 

hakikatnya promosi merupakan suatu bentuk komunikasi 

pemasaran yaitu aktivitas yang berusaha menyebarkan 

informasi, mempengaruhi/membujuk dan atau mengingatkan 

pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 
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menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan 

perusahaan yang bersangkutan. Variabel promosi yang 

membentuk indeks 2 “kesusaian harga dan promosi” tingakat 

korelasinya cukup kuat di Miami Chicken Sarangan dan 

sigura-gura yaitu kualitas iklan dengan nilai loading faktor 

sebesar 0,753 dan 0,763. Kualiatas iklan yang dimaksudkan 

yaitu seberapa banyak atau seberapa sering konsumen 

mendengar/mengetahui keberadaan rumah makan Miami 

Chicken Sarangan sebelum memutuskan untuk melakukan 

pembelian. 

Indeks 3 “harga dan kuantitas iklan” 

Variabel yang paling berpengaruh pada variabel harga 

yaitu harga produk. Harga merupakan faktor penting yang 

sangat dipertimbangan oleh konsumen sehingga produsen 

harus berhati-hati dalam menetapkan harga suatu produk. 

Variabel harga yang membentuk indeks 3 “harga dan 

kuantitas iklan” korelasi cukup kuat di Miami Chicken 

Sarangan yaitu harga produk dengan nilai loading faktor 

sebesar 0,789 sedangkan di sigura-gura yaitu harga produk 

korelasi sangat kuat dengan nilai loading faktor sebesar 

0,909 

Media promosi merupakan sarana yang digunakan untuk 

mengkomunikasikan suatu produk/jasa/image/perusahaan 

ataupun yang lain untuk dapat lebih dikenal masyarakat lebih 

luas dimana dengan promosi ini diharapkan seseorang bisa 

mengetahui, mengakui, memiliki dan mengikatkan diri pada 

suatu barang/jasa/produk/image/perusahaan yang menjadi 

sasarannya. Salah satu bagian penting dari promosi yaitu 

menentukan media promosi yang paling tepat. Variabel 

promosi yang membentuk indeks 3 “harga dan kuantitas 
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iklan” yang sangat kuat di Miami Chicken Sarangan yaitu 

terhadap keputusan pembelian yaitu kuantitas iklan dengan 

nilai loading faktor sebesar 0,914 dan 0,911.  

 

 

 

Indeks 4 “Media Promosi dan Daya Saing Harga”  

Variabel yang berpengaruh pada variabel harga antara 

lain daya saing harga. Harga merupakan faktor penting yang 

sangat dipertimbangan oleh konsumen sehingga produsen 

harus berhati-hati dalam menetapkan harga suatu produk. 

Variabel harga yang membentuk indeks 4 “media promosi 

dan daya saing harga” tingkat korelasinya cukup kuat di 

Miami Chicken Sarangan yaitu daya saing harga dengan nilai 

loading faktor sebesar 0,704 sedangkan di Miami Sigura-

gura dengan nilai loading faktor sebesar 0,698. Harga yang 

murah dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai akan 

menyebabkan mudahnya konsumen dalam pengambilan 

keputusan pembelian, begitu pula sebaliknya. 

Media promosi merupakan sarana yang digunakan 

untuk mengkomunikasikan suatu 

produk/jasa/image/perusahaan ataupun yang lain untuk dapat 

lebih dikenal masyarakat lebih luas dimana dengan promosi 

ini diharapkan seseorang bisa mengetahui, mengakui, 

memiliki dan mengikatkan diri pada suatu 

barang/jasa/produk/image/perusahaan yang menjadi 

sasarannya. Salah satu bagian penting dari promosi yaitu 

menentukan media promosi yang paling tepat. Variabel 

Promosi yang membentuk indeks 4 “media promosi dan daya 

saing harga” tingkat korelasinya kuat di Miami Chicken 

Sarangan yaitu Media cetak dengan nilai loading 0,810, 
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sedangkan di Miami Sigura-gura nilai loading media cetak 

sebesar 0,800. 

 

Indeks 5 “ Rasa Produk dan kesigapan” 

Variabel yang berpengaruh pada variabel produk yaitu 

Rasa produk. Rasa produk merupakan komponen yang sangat 

penting dalam membentuk karakteristik produk. Produk yang 

memiliki karakteristik/ciri yang khas akan selalu diminati oleh 

konsumen. Variabel Produk yang membentuk indeks 5 “ rasa 

produk dan kesigapan” tingkat korelasinya kuat di Miami 

Chicken Sarangan dan sigura-gura yaitu Rasa produk dengan 

nilai loading faktor sebesar 0,818 dan 0,820. 

Variabel yang berpengaruh pada variabel kualitas 

pelayanan yaitu kesigapan pelayanan. Kualitas pelayanan 

menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan perusahaan 

supaya mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan 

pelanggan. Variabel kualitas pelayanan yang membentuk 

indeks 5 “ rasa produk dan kesigapan” tingkat korelasinya 

kuat di Miami Chicken Sarangan dan sigura-gura yaitu 

kesigapan Pelayan dengan nilai loading faktor 0,882 dan 

0,880. Kesigapan pelayanan merupakan kesiapan pelayan 

dalam menanggapi dan memberikan respon kepada 

pelanggan. Jika tepat dalam melayani pelanggan maka 

volume pembelian di Miami chicken Sigura-gura akan 

meningkat. 

 

Indeks 6 “Aroma Produk dan Keramahan” 
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Variabel yang berpengaruh pada variabel produk yaitu 

Aroma produk. Variabel Produk yang membentuk indeks 6 

“aroma produk dan keramahan” tingkat korelasinya sangat 

kuat di Miami Chicken Sarangan yaitu aroma produk dengan 

nilai loading faktor sebesar 0,912 sedangkan di Miami 

Chiken Sigura-gura  tingkat korelasinya cukup kuat yaitu 

sebesar 0,729. 

Variabel yang berpengaruh pada variabel kualitas 

pelayanan yaitu keramhan pelayan. Kualitas pelayanan 

menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan perusahaan 

supaya mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan 

pelanggan. Variabel Produk yang membentuk indeks 6 

“aroma produk dan keramahan” tingkat korelasinya kuat di 

Miami Chicken Sarangan dan sigura-gura adalah keramahan 

dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan nilai 

loading faktor 0,823 dan 0,835. Jika ramah dalam melayani 

pelanggan maka volume pembelian di Miami chicken 

Sigura-gura akan meningkat. 

4.7 Analisis Regresi Berganda 

4.7.1 Uji Asumsi Klasik 

1.Pengujian Asumsi Normalitas Residual 

 Model regresi dapat dikatakan memenuhi 

asumsi normalitas jika residual yang disebabkan 

oleh model regresi berdistribusi normal. Untuk 

menguji  apakah galat berdistribusi normal maka 

digunakan pengujian Normal P-P Plot.  

Dasar pengambilan keputusannya adalah: 

1) Jika titik-titik menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 
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2) Jika titik-titik menyebar jauh dari garis 

diagonal atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas 

Gambar 11. Uji 

norm

alitas dengan P-Plot asumsi regresi 

 

 

 

Gambar 11 normal P-Plot menunjukkan bahwa titik-titik 

menyebar dan membentuk garis yang mengikuti garis 

diagonal dan dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas 

telah terpenuhi. 

2 Pengujian Asumsi Autokorelasi Miami Chicken 

Sarangan dan Sigura-gura 

Autokorelasi adalah bisa disebabkan oleh 

bias atau penggunaan bentuk fungsi yang salah. 

Autokorelasi dapat dideteksi menggunakan 

DW/Person correlation terjadi jika hasil tinggi 0,5 

itu menandakan bahwa terjadi korelasi satu dengan 

yang lain.  

Sarangan 

Sigura

-gur

Sarangan

an 
Sarangan 
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Tabel 26. Hasil Uji korelasi Pearson di Miami 

Chicken Sarangan dan Sigura-gura 

 
 

Berdasarkan hasil uji korelasi pada tabel 26 

dapat diketahui bahwa nilai korelasi pearson kurang 

dari 0,5. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak 
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terjadi korelasi antar tiap variable. Besar Koefisien 

korelasi adalah + 1 sampai – 1. Uji asumsi klasik yang 

digunakan telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan 

menggunakan analisis regresi linear berganda. 

4.7.2 Hasil Analisis Regresi Berganda antara produk, 

harga, promosi dan kualitas pelayanan dengan 

keputusan pembelian di Miami Chicken Sarangan 

dan Sigura-gura 

 keputusan pembelian sebagai variabel 

terikat/dependen yang disimbolkan dengan Y terhadap 

variabel bebas/independen yang terdiri dari kualitas produk 

(X1), harga (X2), promosi (X3) ,kualitas pelayanan (X4). 

Proses pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi 

linier berganda, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari 

hubungan antara variabel independen dan dependen. Analisis 

dilakukan dengan bantuan software SPSS 16,00. Setelah 

mendapat model persamaan regresi kemudian dilakukan 

interpretasi terhadap model tersebut yang dilanjutkan dengan 

pengujian statistik yaitu terdiri dari Uji F, Uji T, dan 

koefisien determinasi (R
2
) 
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Tabel 27. Hasil analisis regresi berganda antara bauran 

pemasaran dan kualitas pelayanan dengan 

keputusan pembelian di Miami Chicken Sarangan 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 

 
Variabel 

Koefficien

ts Beta 

 

 Konstanta 4,377  

 F1“Produk Ayam Goreng  dan Kualitas 

Pelayan” 
0,323**

  

 F2“Kesesuaian Harga dan Promosi”  0,328***  

 F3“Harga dan Kuantitas Iklan”   0,158**  

 F4“Media Promosi dan Daya saing harga”   0,102  

 F5“Rasa Produk dan kesigapan Pelayan” 0,521***  

 F6“Aroma Produk dan Keramahan” 
0,407** 

 

 Jenis Kelamin 
-0,010 

 

 Usia -

0,058 

 

 Pendidikan -

0,177 

 

 Pekerjaan -

0,020 

 

 Pendapatan 
0,351 

 

 ***Sangat Signifikan, P < 0,000 

** Signifikan, P < 0,05 

* Signifikan, P < 0,1 

 

 Αjusted R Square = 0,679  

 (RSquare) = 0,748  

 F-Hitung = 2,347  

 Signifikansi = 0,000  
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Tabel 28. Hasil analisis regresi berganda antara bauran 

pemasaran dan kualitas pelayanan dengan 

keputusan pembelian di Miami Chicken Sigura-

gura 

 
Variabel 

Koefficien

ts Beta 

 

 Konstanta 4,268  

 F1“Produk Ayam Goreng  dan Kualitas 

Pelayan” 
0,133**

  

 F2“Kesesuaian Harga dan Promosi”  0,337***  

 F3“Harga dan Kuantitas Iklan”   0,169**  

 F4“Media Promosi dan Daya saing harga”   0,084  

 F5“Rasa Produk dan kesigapan Pelayan” 0,417***  

 F6“Aroma Produk dan Keramahan” 
0,221** 

 

 Jenis Kelamin 
-0,447 

 

 Usia 
-0,753 

 

 Pendidikan 
-1,224 

 

 Pekerjaan 
-0,266 

 

 Pendapatan 
1, 196 

 

 ***Sangat Signifikan, P < 0,000 

** Signifikan, P < 0,05 

* Signifikan, P < 0,1 

 

 Αjusted R Square = 0,567  

 (RSquare) = 0,666  

 F-Hitung = 2,347  

 Signifikansi = 0,000  
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Sumber: Data Primer Diolah (2015) 

Nilai R square di Miami Chicken Sarangan sebesar 

0,748 yang artinya keputusan pembelian dipengaruhi faktor 

produk dan kualitas pelayanan, harga dan promosi. 

menjelaskan sebesar 74,8%, sementara sisanya sebesar 

25,2% (100%-74,8%) dijelaskan diluar faktor-faktor 

tersebut. Sedangkan Nilai R square di Miami Chicken 

Sigura-gura sebesar 0,666 yang artinya keputusan pembelian 

dipengaruhi produk dan kualitas pelayanan, harga dan 

promosi. menjelaskan sebesar 66,6%, sementara sisanya 

sebesar 33,4% (100%-66,6%) dijelaskan diluar faktor-faktor 

tersebut. 

Uji F pada analisis jalur atau analisis path berfungsi 

untuk mengetahui uji secara simultan untuk F. Pengujian yang 

dilakukan pada dugaan pertama atau hipotesis pertama, maka 

digunakan uji F yaitu untuk menguji indikator-indikator bebas  

secara  bersama-sama (simultan) terhadap indikator terikat. 

Prosedural uji F dilakukan dengan membandingkan antara 

nilai Fhitung dengan Ftabel.  

Hasil  dari perhitungan menggunakan SPSS 16.00 

adalah Fhitung signifikasi  F  0,000 atau signifikasi F  secara 

berturut-turut dengan nilai Fhitung dari “Kesesuaian Harga dan 

Promosi” , “Rasa Produk dan Kesigapan Pelayan”, “Aroma 

Produk dan Keramahan”   dengan hasil signifikan (Fhitung > 

Ftabel ; 2,347 > F tabel 2,0418 artinya bahwa secara simultan 

“Kesesuaian Harga dan Promosi”, “Rasa Produk dan 

Kesigapan Pelayan”, “Aroma Produk dan Keramahan”  

berpengaruh sangat signifikan terhadap keputusan pembelian 
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(Y). Dengan demikian hipotesis pertama sampai dengan 

hipotesis keempat diterima karena variabel x berpengaruh 

secara simultan terhadap variabel Y. Kesimpulan dari 

pembahasan uji F dari hasil analisa statistik bahwa faktor yang 

berpengaruh terhadap minat pembelian produk Miami Chicken 

Sarangan secara simultan adalah Kesesuaian Harga dan 

Promosi”, “Rasa Produk dan Kesigapan Pelayan”, dan “Aroma 

Produk dan Keramahan”. 

 Uji T adalah untuk mengetahui pengaruh parsial dari 

variabel x dan y terhadap variabel Y. Hasil Pengujian t dari 

perhitungan SPSS versi 16.00 dengan dasar teori bahwa pada 

tabel membandingkan nilai thitung dan ttabel apabila thitung > ttabel 

dengan signifikasi 0,05 (5%), maka secara parsial indikator 

bebas berpengaruh signifikan terhadap indikator terikat, begitu 

juga sebaliknya. Dengan membandingkan ttabel, dengan N = 

jumlah sampel 100, dengan α = 0,05. 

Hipotesis : 

H0 = indikator “Produk Ayam Goreng  dan Kualitas Pelayan” 

secara parsial berpengaruh Positif terhadap keputusan 

pembelian produk Miami Chicken Sarangan dan Sigura-

gura. 

H1 = indikator “Produk Ayam Goreng  dan Kualitas Pelayan” 

secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian produk Miami Chicken Sarangan 

dan Sigura-gura. 
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H0 = indikator “Kesesuaian Harga dan Promosi” secara parsial 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

produk Miami Chicken Sarangan dan Sigura-gura. 

H2 = indikator “Kesesuaian Harga dan Promosi”  secara 

parsial tidak berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian produk Miami Chicken Sarangan dan Sigura-

gura. 

H0 = indikator “Harga dan Kuantitas Iklan” secara parsial 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

produk Miami Chicken Sarangan dan Sigura-gura. 

H3 = indikator “Harga dan Kuantitas Iklan” secara parsial 

tidak berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

produk Miami Chicken Sarangan dan Sigura-gura. 

H0 = indikator “Media Promosi dan Daya saing harga” secara 

parsial berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian produk Miami Chicken Sarangan dan Sigura-

gura. 

H4 = indikator “Media Promosi dan Daya saing harga” secara 

parsial tidak berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian produk Miami Chicken Sarangan dan Sigura-

gura. 

H0 = indikator “Rasa Produk dan Kesigapan” secara parsial 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

produk Miami Chicken Sarangan dan Sigura-gura. 
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H5 = indikator “Rasa Produk dan Kesigapan” secara parsial 

tidak berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

produk Miami Chicken Sarangan dan Sigura-gura. 

H0 = indikator “Aroma Produk dan Keramahan” secara parsial 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

produk Miami Chicken Sarangan dan Sigura-gura. 

H6 = indikator “Aroma Produk dan Keramahan” secara parsial 

tidak berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

produk Miami Chicken Sarangan dan Sigura-gura. 

 Persamaan regresi linier berganda di Miami Chicken 

Sarangan adalah sebagai berikut : 

Y = 4,377 + 0,323 F1 + 0,328 F2 + 0,158 F3+ 0,102 F4+ 

0,521 F5+ 0,407 F6 

Uji t terhadap faktor 1 ”Produk Ayam Goreng dan 

Kualitas pelayanan”diperoleh thitung = 1,953 < ttabel = 2,306 

sehingga diputuskan H1 ditolak. Persamaan regresi faktor 1 

“Produk dan Kualitas Pelayanan” memiliki nilai  0,323 

artinya jika kualitas Produk dan pelayanan Miami chicken 

sarangan meningkatkan, maka keputusan pembelian akan 

meningkat sebesar 3,23%. Jika kualitas pelayanan Miami 

Chicken Sarangan menurunkan maka keputusan pembelian 

konsumen akan turun sebesar 3,23%. Uji t terhadap faktor 

2 ”Kesesuaian Harga dan Promosi” diperoleh thitung = 

3,650  >  ttabel = 2,306 sehingga diputuskan H0 diterima. 

Persamaan regresi variabel Kesesuaian Harga dan promosi 

memiliki nilai  0,328 artinya jika perbandingan harga dan 

promosi di Miami Chicken Sarangan dengan rumah makan 

lain meningkatkan, maka keputusan konsumen akan 
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meningkat sebesar 3,28%. Jika perbandingan harga produk 

dan kuantitas iklan di Miami Chicken Sarangan 

dibandingkan dengan rumah makan lain menurunkan, maka 

keputusan konsumen akan turun sebesar 3,28%.  

Uji t terhadap faktor 3 ”Harga dan Kuantitas Iklan” 

diperoleh thitung = 2,072  <  ttabel = 2,306 sehingga diputuskan 

H3 ditolak Persamaan regresi variabel harga dan kuantitas 

iklan memiliki nilai  0,158 artinya jika perbandingan harga 

dan promosi di Miami Chicken Sarangan dengan rumah 

makan lain meningkatkan, maka keputusan konsumen akan 

meningkat sebesar 1,58%. Jika perbandingan harga produk 

dan kuantitas iklan di Miami Chicken Sarangan 

dibandingkan dengan rumah makan lain menurunkan, maka 

keputusan konsumen akan turun sebesar 1,58%. Uji t 

terhadap faktor 4 ”Media Promosi dan Daya Saing 

Harga” diperoleh thitung = 1,993  <  ttabel = 2,306 sehingga 

diputuskan H4 ditolak. Persamaan regresi variabel Media 

Promosi dan Daya saing harga memiliki nilai  0,102 artinya 

jika perbandingan Media Promosi dan Daya saing harga di 

Miami Chicken Sarangan dengan rumah makan lain 

meningkatkan, maka keputusan konsumen akan meningkat 

sebesar 1,02%. Jika perbandingan Media Promosi dan Daya 

saing harga di Miami Chicken Sarangan dibandingkan 

dengan rumah makan lain menurunkan, maka keputusan 

konsumen akan turun sebesar 1,02%.  

Uji t terhadap faktor 5 “Rasa Produk dan kesigapan 

Pelayanan” diperoleh thitung = 5,441 >  ttabel = 2,306 sehingga 

diputuskan H0 diterima. Persamaan regresi variabel Rasa 

Produk dan Kesigapan Pelayanan memiliki nilai  0,521 
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artinya jika Rasa Produk dan Kesigapan Pelayanan di Miami 

Chicken Sarangan meningkatkan, maka keputusan pembelian 

akan meningkat sebesar 5,21%. Jika Rasa Produk dan 

Kesigapan Pelayan Miami Chicken Sarangan menurunkan 

maka keputusan pembelian konsumen akan turun sebesar 

5,21%. Uji t terhadap faktor 6 “Aroma Produk dan 

Keramahan Pelayan” diperoleh thitung = 2,567  >  ttabel = 

2,306 sehingga diputuskan H0 diterima. Persamaan regresi 

variabel aroma produk dan keramahan memiliki nilai  0,407 

artinya jika Aroma Produk dan Keramahan Pelayan di Miami 

Chicken Sarangan meningkatkan, maka keputusan pembelian 

akan meningkat sebesar 4,07%. Jika Aroma Produk dan 

Keramahan Pelayan di Miami Chicken Sarangan 

menurunkan maka keputusan pembelian konsumen akan 

turun sebesar 4,07%.  

Sedangkan Persamaan regresi linier berganda di Miami 

Chicken Sigura-gura adalah sebagai berikut:  

Y = 4,268 + 0,133 F1 + 0,337 F2 + 0,169 F3+ 0,084 F4+ 

0,417 F5+ 0,221 F6 

Uji t terhadap faktor 1 ”Produk Ayam Goreng dan 

Kualitas pelayanan”diperoleh thitung = 1,653 < ttabel = 2,306 

sehingga diputuskan H1 ditolak. Persamaan regresi faktor 1 

“Produk dan Kualitas Pelayanan” memiliki nilai 0,133 

artinya jika kualitas Produk dan pelayanan Miami chicken 

sarangan meningkatkan, maka keputusan pembelian akan 

meningkat sebesar 1,33%. Jika kualitas pelayanan Miami 

Chicken Sarangan menurunkan maka keputusan pembelian 

konsumen akan turun sebesar 1,33%. Uji t terhadap faktor 

2 ”Kesesuaian Harga dan Promosi” diperoleh thitung = 

3,900 > ttabel = 2,306 sehingga diputuskan H0 diterima. 
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Persamaan regresi variabel Kesesuaian Harga dan promosi 

memiliki nilai  0,337 artinya jika perbandingan harga dan 

promosi di Miami Chicken Sarangan dengan rumah makan 

lain meningkatkan, maka keputusan konsumen akan 

meningkat sebesar 3,37%. Jika perbandingan harga produk 

dan kuantitas iklan di Miami Chicken Sarangan 

dibandingkan dengan rumah makan lain menurunkan, maka 

keputusan konsumen akan turun sebesar 3,37%.  

Uji t terhadap faktor 3 ”Harga dan Kuantitas Iklan” 

diperoleh thitung = 2,096  <  ttabel = 2,306 sehingga diputuskan 

H3 ditolak. Persamaan regresi variabel harga dan kuantitas 

iklan memiliki nilai  0,169 artinya jika perbandingan harga 

dan promosi di Miami Chicken Sarangan dengan rumah 

makan lain meningkatkan, maka keputusan konsumen akan 

meningkat sebesar 1,69%. Jika perbandingan harga produk 

dan kuantitas iklan di Miami Chicken Sarangan 

dibandingkan dengan rumah makan lain menurunkan, maka 

keputusan konsumen akan turun sebesar 1,69%. Uji t 

terhadap faktor 4 ”Media Promosi dan Daya Saing 

Harga” diperoleh thitung = 0,993  <  ttabel = 2,306 sehingga 

diputuskan H4 ditolak. Persamaan regresi variabel Media 

Promosi dan Daya saing harga memiliki nilai  0,084 artinya 

jika perbandingan Media Promosi dan Daya saing harga di 

Miami Chicken Sarangan dengan rumah makan lain 

meningkatkan, maka keputusan konsumen akan meningkat 

sebesar 0,84%. Jika perbandingan Media Promosi dan Daya 

saing harga di Miami Chicken Sarangan dibandingkan 

dengan rumah makan lain menurunkan, maka keputusan 

konsumen akan turun sebesar 0,84%.  
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Uji t terhadap faktor 5 “Rasa Produk dan kesigapan 

Pelayanan” diperoleh thitung = 5,204  >  ttabel = 2,306 sehingga 

diputuskan H0 diterima. Persamaan regresi variabel Rasa 

Produk dan Kesigapan Pelayanan memiliki nilai  0,417 

artinya jika Rasa Produk dan Kesigapan Pelayanan di Miami 

Chicken Sarangan meningkatkan, maka keputusan pembelian 

akan meningkat sebesar 4,17%. Jika Rasa Produk dan 

Kesigapan Pelayan Miami Chicken Sarangan menurunkan 

maka keputusan pembelian konsumen akan turun sebesar 

4,17%. Uji t terhadap faktor 6 “Aroma Produk dan 

Keramahan Pelayan” diperoleh thitung = 2,739 >  ttabel = 

2,306 sehingga diputuskan H0 diterima. Persamaan regresi 

variabel aroma produk dan keramahan memiliki nilai  0,221 

artinya jika Aroma Produk dan Keramahan Pelayan di Miami 

Chicken Sarangan meningkatkan, maka keputusan pembelian 

akan meningkat sebesar 2,21%. Jika Aroma Produk dan 

Keramahan Pelayan di Miami Chicken Sarangan 

menurunkan maka keputusan pembelian konsumen akan 

turun sebesar 2,21%.  

Jadi pengolahan data dengan analisis statistik 

menggunkan SPSS tersebut diperoleh hasil bahwa yang 

variabel bebas yang secara parsial berpengaruh positif dan 

sangat signifikan terhadap keputusan pembelian produk 

Miami Chicken Sarangan dan Sigura-gura adalah 

“Kesesuaian Harga dan Promosi” hipotesis kedua, “Rasa 

Produk dan Kesigapan” hipotesis lima sedangkan untuk 

“Aroma Produk dan Keramahan” hipotesis keenam 

berpegaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk Miami Chicken Sarangan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Konsumen banyak perempuan yang membeli 

dimiami chicken sarangan dan Sigura-gura dari pada 

laki-laki, Keputusan pembelian di Miami Chicken 

Sarangan dan Sigura-gura di  presentasikan oleh 

konsumen bahwa konsumen dikedua tempat 

memutuskan untuk membeli ulang, memiliki 

ketertarikan terhadap ayam goreng, bersedia 

merekomendasikan ayam goreng kepada orang lain, 

dan memiliki keyakinan untuk memilih 

mengkonsumsi ayam goreng. 

2.  “Kesesuaian Harga dan Promosi”, “Rasa Produk 

dan kesigapan Pelayan” serta “Aroma Produk dan 

Keramahan” berpengaruh positif terhadap 
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keputusan pembelian ayam goreng di Miami 

Chicken Sarangan dan Sigura-gura 

5.2 Saran 

1. Produsen diharapkan memberi harga ayam goreng 

sesuai dengan kualitas(rasa dan aroma) dan 

kuantitas(porsi, kemasan dan paket ayam goreng) 

2. Produsen diharapkan dapat melakukan sponsorsip 

pada Event-Event yang ada disekitar lingkungan 

masyarakat agar produk ayam goreng Miami 

Chicken dapat diketahui, didengar dan dijumpai 

iklannya.  

3. Produsen diharapkan dapat memenuhi target 

konsumen(fasilitas,wifi dan paket ayam goreng) 

4. Perlu mempercepat pelayanan dengan menambah 

jumlah karyawan dan sebaiknya pelayan lebih sigap 

dan tersenyum ketika melayani konsumen yang 

datang. 
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LAMPIRAN 1. 

 

 

 

1. Nama   :……………………………………...(boleh inisial) 

2. Jenis Kelamin  : (Laki-laki / Perempuan) 

3. Usia   : ............Tahun 

4. Tingkat Pendidikan : a. SD c. SLTA  e. Lain-lain 

        b. SLTP d. Perguruan Tinggi 

 

5. Pekerjaan  : a. PNS            c.Wiraswasta  

       b. Pelajar/Mahasiswa         d. Ibu rumah tangga 

              e. Lainnya (  ) 

 

6. Pendapatan / Bulanan : a. Rp. 500.000,- s/d  < Rp.1000.000,- 

        b. Rp. 1.000.000,- s/d < Rp. 1.500.000,- 

       c. Rp. 1.500.000,- s/d <Rp. 2.000.000,- 

        d. ≥ Rp. 2.000.000,- 

 

7. Daerah Asal  : a. Malang Raya  c.Luar Jawa  

       b. Jawa Timur   d. Lainnya ( ) 

 

8. Frekuensi makan di Miami Chicken di Kota Malang :  

a. 1-2 bulan c. Pertama kali  e. Lainnya ( ) 

b. 3-6 bulan d. > 6 bulan 

9. Alasan memilih di Miami Chicken di Kota Malang: 

a. Taste / rasanya menggugah selera 

b. Harganya terjangkau dan sesuai dengan kualitas masakannya 

c. Lokasi strategis dan tempatnya nyaman 

d. Pelayanan yang diberikan memuaskan 

e. Lainnya (    ) 

Petunjuk pengisian : isilah pertanyaan berikut dengan cara 

melingkari jawaban dan coret pertanyaan didalam kurung yang 

tidak diperlukan 
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10. Dari Siapa Anda memperoleh informasi di Miami Chicken di Kota Malang:  

a.Kebetula lewat   b.Teman  c.Brosur       d.Internet        e. Lainnya (                     ) 

11. Dengan Siapa Anda biasa datang : 

a. Teman   b. Saudara   c. Keluarga  d. Lainnya (             )         

 

 

1 untuk jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1 

2 untuk jawaban tidak setuju diberi skor 2 

3 untuk jawaban ragu-ragu diberi skor 3 

4 untuk jawaban setuju diberi skor 4 

5 untuk jawaban sangat setuju diberi skor 5 

UKURAN KINERJA 

 

 

 

KUALITAS PRODUK (PRODUCT) 

No. Pertanyaan Alternatif Jawaban 

1 2 3 4 5 

1. Rasa masakannya enak (memiliki cita rasa khas) dan sesuai 

selera/ sesuai dengan lidah 

     

2. Aroma yang dikeluarkan sangat menggugah selera makan 

saya 

     

3. Besar porsi makanan yang diberikan sudah cukup 

menyenangkan/sesuai yang saya inginkan 

     

4. kemasan merupakan faktor yang diyakini dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian 

     

5. Paket ayam goreng yang dijual ke konsumen merupakan 

faktor yang diyakini dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian 

     

 

 

 

 

Semua pernyataan ini berkaitan dengan ukuran kualitas produk, 

harga, promosi dan kualitas pelayanan yang telah ada di Miami 

Chiken Sarangan / Rumah Makan Miami Chiken Sigura-gura di Kota 

Malang 

 

Petunjuk Pengisian : Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda anggap paling 

sesuai 
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HARGA (PRICE) 

No. Pertanyaan Alternatif Jawaban 

1 2 3 4 5 

1. Harga makanan sesuai dengan kualitas produk yang anda 

nikmati 

     

2. Harga makanan sesuai dengan kuantitas (porsinya)      

3. Harga terjangkau oleh daya beli / kemampuan konsumen 

dan memiliki daya saing dengan produk lain yang sejenis 

     

4. Tingkat harga yang lebih rendah dari pesaing (daya saing 

harga) merupakan faktor yang diyakini dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian 

     

5. Kejelasan harga dengan kuantitas/kualitas yang 

diberlakukan merupakan faktor yang diyakini dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian 

     

 

PROMOSI 

No. Pertanyaan Alternatif Jawaban 

1 2 3 4 5 

1. Kuantitas penayangan iklan di  internet (blog) sangat 

menarik 

     

2. Kualitas penyampaian pesan dalam penayangan iklan 

melalui media internet (blog, Fb dll) 

     

3. Hubungan masyarakat dengan adanya sponsorsip 

mempengaruhi anda membeli ayam goring ini 

     

4. Informasi dari iklan media massa mengenai ayam goreng 

mempengaruhi anda dalam membeli ayam goreng ini 

     

5. Informasi dari iklan media elektronik merupakan faktor 

yang diyakini dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

     

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

KUALITAS PELAYANAN 

No. Pertanyaan Alternatif Jawaban 

1 2 3 4 5 

1. Pelayan sigap dalam melayani 

pelanggan 

     

2. Pelayan ramah dan sopan terhadap 

pelanggan 

     

3. Pelayanan yang diberikan 

memuaskan 

     

4. Makanan yang diberikan cepat 

dalam penyajiannya 

     

5. Pelayan mampu berkomunikasi 

baik dengan pelanggan 

     

6. Tempat yang tersedia bersih dan 

nyaman 
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UKURAN KEPUTUSAN PEMBELIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pertanyaan Alternatif Jawaban 

1 2 3 4 5 

1. Konsumen memutuskan untuk 

membeli ulang 

     

2. Konsumen memiliki keyakinan 

untuk memilih produk (ayam 

goreng) yang dibuat pada Miami 

Chicken Sarangan Sigura-gura di 

Kota Malang 

     

3. Pelanggan memiliki minat untuk 

merekomendasikan produk (menu 

makanan) kepada orang lain 

(teman, keluarga,  

sahabat) 

     

4. Pelanggan tertarik terhadap produk 

olahan rumah makan ini 

     

5. Mudah di jangkau Lokasi Miami 

Chicken dikota malang (sarangan 

dan sigura-gura) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk pengisian : Petunjuk Pengisian : Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda anggap 

paling sesuai 

 

Semua pernyataan ini berkaitan dengan persepsi anda tentang 

kualitas produk, harga, promosi dan kualitas pelayanan yang telah 

ada di Rumah Makan Miami Chiken Sarangan / Rumah Makan Miami 

Chiken Sigura-gura Kota Malang untuk menganalisa keputusan 

pembelian 
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LAMPIRAN 2. 

HASIL UJI VALIDITAS DI MIAMI CHICKEN SARANGAN DAN SIGURA-GURA 

 

Validitas Sarangan 

  x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 X1 

x1.1 Pearson Correlation 1 .427
**

 .333
**

 .214
*
 .149 .480

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .033 .140 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

x1.2 Pearson Correlation .427
**

 1 .366
**

 .109 .149 .465
**

 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .281 .139 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

x1.3 Pearson Correlation .333
**

 .366
**

 1 .082 .050 .401
**

 

Sig. (2-tailed) .001 .000  .419 .623 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

x1.4 Pearson Correlation .214
*
 .109 .082 1 .655

**
 .824

**
 

Sig. (2-tailed) .033 .281 .419  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

x1.5 Pearson Correlation .149 .149 .050 .655
**

 1 .816
**

 

Sig. (2-tailed) .140 .139 .623 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X1 Pearson Correlation .577
**

 .365
**

 .401
**

 .530
**

 .628
**

 1 

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

N 100 100 100 100 100 100 
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  x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 X2 

x2.1 Pearson Correlation 1 .352
**

 .257
**

 .246
*
 .023 .470

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .010 .014 .817 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

x2.2 Pearson Correlation .352
**

 1 .546
**

 .116 .084 .466
**

 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .251 .404 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

x2.3 Pearson Correlation .257
**

 .546
**

 1 -.015 .032 .352
**

 

Sig. (2-tailed) .010 .000  .882 .754 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

x2.4 Pearson Correlation .246
*
 .116 -.015 1 .618

**
 .829

**
 

Sig. (2-tailed) .014 .251 .882  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

x2.5 Pearson Correlation .023 .084 .032 .618
**

 1 .769
**

 

Sig. (2-tailed) .817 .404 .754 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X2 Pearson Correlation .661
**

 .784
**

 .610
**

 .599
**

 .872
**

 1 

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

N 100 100 100 100 100 100 

  x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 x3.5 X3 

x3.1 Pearson Correlation 1 .582
**

 .387
**

 .458
**

 .328
**

 .777
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .001 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

x3.2 Pearson Correlation .582
**

 1 .509
**

 .422
**

 .255
*
 .765

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .010 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

x3.3 Pearson Correlation .387
**

 .509
**

 1 .413
**

 .354
**

 .716
**

 

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

N 100 100 100 100 100 100 

x3.4 Pearson Correlation .458
**

 .422
**

 .413
**

 1 .350
**

 .717
**

 

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

N 100 100 100 100 100 100 

x3.5 Pearson Correlation .328
**

 .255
*
 .354

**
 .350

**
 1 .644

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .010 .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X3 Pearson Correlation .573
**

 .651
**

 .832
**

 .569
**

 .799
**

 1 

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

N 100 100 100 100 100 100 
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x4.1 x4.2 x4.3 x4.4 x4.5 x4.6 X4 

x4.1 Pearson Correlation 1 .399
**

 .333
**

 .592
**

 .433
**

 -.026 .639
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .000 .000 .797 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

x4.2 Pearson Correlation .399
**

 1 .453
**

 .471
**

 .269
**

 .024 .598
**

 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .007 .813 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

x4.3 Pearson Correlation .333
**

 .453
**

 1 .440
**

 .356
**

 .026 .640
**

 

Sig. (2-tailed) .001 .000  .000 .000 .796 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

x4.4 Pearson Correlation .592
**

 .471
**

 .440
**

 1 .486
**

 -.169 .625
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .094 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

x4.5 Pearson Correlation .433
**

 .269
**

 .356
**

 .486
**

 1 .014 .632
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .007 .000 .000  .892 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

x4.6 Pearson Correlation -.026 .024 .026 -.169 .014 1 .487
**

 

Sig. (2-tailed) .797 .813 .796 .094 .892  .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

X4 Pearson Correlation .598
**

 .731
**

 .855
**

 .740
**

 .741
**

 .570
**

 1 

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

N 100 100 100 100 100 100 100 
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Validitas Sigura-gura 

  x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 X1 

x1.1 Pearson Correlation 1 .427
**

 .333
**

 .214
*
 .149 .480

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .033 .140 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

x1.2 Pearson Correlation .427
**

 1 .366
**

 .109 .149 .465
**

 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .281 .139 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

x1.3 Pearson Correlation .333
**

 .366
**

 1 .082 .050 .401
**

 

Sig. (2-tailed) .001 .000  .419 .623 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

x1.4 Pearson Correlation .214
*
 .109 .082 1 .655

**
 .824

**
 

Sig. (2-tailed) .033 .281 .419  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

x1.5 Pearson Correlation .149 .149 .050 .655** 1 .816** 

Sig. (2-tailed) .140 .139 .623 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X1 Pearson Correlation .480
**

 .465
**

 .401
**

 .824
**

 .816
**

 1 

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

N 100 100 100 100 100 100 

    

  x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 X2 

x2.1 Pearson Correlation 1 .352
**

 .257
**

 .246
*
 .023 .470

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .010 .014 .817 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

x2.2 Pearson Correlation .352
**

 1 .546
**

 .116 .084 .466
**

 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .251 .404 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

x2.3 Pearson Correlation .257
**

 .546
**

 1 -.015 .032 .352
**

 

Sig. (2-tailed) .010 .000  .882 .754 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

x2.4 Pearson Correlation .246
*
 .116 -.015 1 .618

**
 .829

**
 

Sig. (2-tailed) .014 .251 .882  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

x2.5 Pearson Correlation .023 .084 .032 .618
**

 1 .769
**

 

Sig. (2-tailed) .817 .404 .754 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X2 Pearson Correlation .470
**

 .466
**

 .352
**

 .829
**

 .769
**

 1 

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

N 100 100 100 100 100 100 
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  x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 x3.5 X3 

x3.1 Pearson Correlation 1 .582
**

 .387
**

 .458
**

 .328
**

 .777
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .001 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

x3.2 Pearson Correlation .582
**

 1 .509
**

 .422
**

 .255
*
 .765

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .010 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

x3.3 Pearson Correlation .387
**

 .509
**

 1 .413
**

 .354
**

 .716
**

 

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

N 100 100 100 100 100 100 

x3.4 Pearson Correlation .458
**

 .422
**

 .413
**

 1 .350
**

 .717
**

 

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

N 100 100 100 100 100 100 

x3.5 Pearson Correlation .328
**

 .255
*
 .354

**
 .350

**
 1 .644

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .010 .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X3 Pearson Correlation .777
**

 .765
**

 .716
**

 .717
**

 .644
**

 1 

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

N 100 100 100 100 100 100 
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  x4.1 x4.2 x4.3 x4.4 x4.5 x4.6 X4 

x4.1 Pearson Correlation 1 .399
**

 .333
**

 .592
**

 .433
**

 -.026 .639
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .000 .000 .797 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

x4.2 Pearson Correlation .399
**

 1 .453
**

 .471
**

 .269
**

 .024 .598
**

 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .007 .813 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

x4.3 Pearson Correlation .333
**

 .453
**

 1 .440
**

 .356
**

 .026 .640
**

 

Sig. (2-tailed) .001 .000  .000 .000 .796 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

x4.4 Pearson Correlation .592
**

 .471
**

 .440
**

 1 .486
**

 -.169 .625
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .094 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

x4.5 Pearson Correlation .433
**

 .269
**

 .356
**

 .486
**

 1 .014 .632
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .007 .000 .000  .892 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

x4.6 Pearson Correlation -.026 .024 .026 -.169 .014 1 .487
**

 

Sig. (2-tailed) .797 .813 .796 .094 .892  .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

X4 Pearson Correlation .639
**

 .598
**

 .640
**

 .625
**

 .632
**

 .487
**

 1 

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

N 100 100 100 100 100 100 100 
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SARANGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGURA-GURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harga 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.563 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promosi 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.770 5 

Ayam Goreng 

Cronbach's 

Alpha  

.595 5 

 

          Kualitas Pelayanan 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.533 6 

Keputusan Pembelian 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.784 5 

  

Ayam Goreng 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.791 5 

Harga 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.587 5 

Promosi 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.882 5 

 

Keputusan Pembelian 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.835 5 

Kualitas Pelayanan 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.679 6 

LAMPIRAAN 3. 

HASIL UJI RELIABILITAS 

MIAMI CHICKEN SARANGAN DAN SIGURA-

GURA 
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LAMPIRAAN 4. 

HASIL FREKUENSI 

MIAMI CHICKEN SARANGAN DAN SIGURA-GURA 

 

Ayam Goreng (X1) 

 

x1.1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 9 9.0 9.0 9.0 

4 70 70.0 70.0 79.0 

5 21 21.0 21.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

x1.2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.0 1.0 1.0 

3 13 13.0 13.0 14.0 

4 71 71.0 71.0 85.0 

5 15 15.0 15.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

x1.3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 9 9.0 9.0 9.0 

2 13 13.0 13.0 22.0 

3 24 24.0 24.0 46.0 

4 37 37.0 37.0 83.0 

5 17 17.0 17.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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x1.4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 7 7.0 7.0 7.0 

2 13 13.0 13.0 20.0 

3 35 35.0 35.0 55.0 

4 24 24.0 24.0 79.0 

5 21 21.0 21.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

x1.5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 2.0 2.0 2.0 

2 15 15.0 15.0 17.0 

3 37 37.0 37.0 54.0 

4 27 27.0 27.0 81.0 

5 19 19.0 19.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Harga(X2) 

 

x2.1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 7 7.0 7.0 7.0 

4 72 72.0 72.0 79.0 

5 21 21.0 21.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

x2.2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 7 7.0 7.0 7.0 

4 72 72.0 72.0 79.0 

5 21 21.0 21.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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x2.3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 7 7.0 7.0 7.0 

3 20 20.0 20.0 27.0 

4 58 58.0 58.0 85.0 

5 15 15.0 15.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 

x2.4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 4 4.0 4.0 4.0 

3 24 24.0 24.0 28.0 

4 53 53.0 53.0 81.0 

5 19 19.0 19.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

x2.5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 2.0 2.0 2.0 

2 21 21.0 21.0 23.0 

3 25 25.0 25.0 48.0 

4 47 47.0 47.0 95.0 

5 5 5.0 5.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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PROMOSI(X3) 

x3.1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 7 7.0 7.0 7.0 

4 66 66.0 66.0 73.0 

5 27 27.0 27.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

x3.2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 7 7.0 7.0 7.0 

4 70 70.0 70.0 77.0 

5 23 23.0 23.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

x3.3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 2 2.0 2.0 2.0 

4 70 70.0 70.0 72.0 

5 28 28.0 28.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

x3.4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 2.0 2.0 2.0 

2 9 9.0 9.0 11.0 

3 27 27.0 27.0 38.0 

4 26 26.0 26.0 64.0 

5 36 36.0 36.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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x3.5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 11 11.0 11.0 11.0 

3 21 21.0 21.0 32.0 

4 34 34.0 34.0 66.0 

5 34 34.0 34.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 

 

Kualitas Pelayanan(X4) 

x4.1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 2 2.0 2.0 2.0 

4 77 77.0 77.0 79.0 

5 21 21.0 21.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

x4.2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.0 1.0 1.0 

3 14 14.0 14.0 15.0 

4 69 69.0 69.0 84.0 

5 16 16.0 16.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

x4.3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 2.0 2.0 2.0 

3 24 24.0 24.0 26.0 

4 64 64.0 64.0 90.0 

5 10 10.0 10.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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x4.4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 13 13.0 13.0 13.0 

2 17 17.0 17.0 30.0 

3 35 35.0 35.0 65.0 

4 16 16.0 16.0 81.0 

5 19 19.0 19.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 

x4.5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 13 13.0 13.0 13.0 

2 19 19.0 19.0 32.0 

3 26 26.0 26.0 58.0 

4 25 25.0 25.0 83.0 

5 17 17.0 17.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

x4.6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 11 11.0 11.0 11.0 

2 16 16.0 16.0 27.0 

3 29 29.0 29.0 56.0 

4 22 22.0 22.0 78.0 

5 22 22.0 22.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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Frekuensi Tabel Sigura-gura 

Ayam Goreng(x1) 
 

x1.1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 9 8.9 9.0 9.0 

4 70 69.3 70.0 79.0 

5 21 20.8 21.0 100.0 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

x1.2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.0 1.0 1.0 

3 13 12.9 13.0 14.0 

4 71 70.3 71.0 85.0 

5 15 14.9 15.0 100.0 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

x1.3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 9 8.9 9.0 9.0 

2 13 12.9 13.0 22.0 

3 28 27.7 28.0 50.0 

4 34 33.7 34.0 84.0 

5 16 15.8 16.0 100.0 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   
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x1.4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 7 6.9 7.0 7.0 

2 13 12.9 13.0 20.0 

3 33 32.7 33.0 53.0 

4 25 24.8 25.0 78.0 

5 22 21.8 22.0 100.0 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

 

1.5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 2.0 2.0 2.0 

2 15 14.9 15.0 17.0 

3 37 36.6 37.0 54.0 

4 27 26.7 27.0 81.0 

5 19 18.8 19.0 100.0 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

x2.1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 6 5.9 6.0 6.0 

4 74 73.3 74.0 80.0 

5 20 19.8 20.0 100.0 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   
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x2.2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 3 3.0 3.0 3.0 

3 11 10.9 11.0 14.0 

4 62 61.4 62.0 76.0 

5 24 23.8 24.0 100.0 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

 

x2.3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 8 7.9 8.0 8.0 

3 24 23.8 24.0 32.0 

4 52 51.5 52.0 84.0 

5 16 15.8 16.0 100.0 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

x2.4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 4 4.0 4.0 4.0 

3 22 21.8 22.0 26.0 

4 56 55.4 56.0 82.0 

5 18 17.8 18.0 100.0 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 2.0 2.0 2.0 

2 21 20.8 21.0 23.0 

3 25 24.8 25.0 48.0 

4 47 46.5 47.0 95.0 

5 5 5.0 5.0 100.0 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

 

PROMOSI(X3) 

x3.1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 3 3.0 3.0 3.0 

3 8 7.9 8.0 11.0 

4 62 61.4 62.0 73.0 

5 27 26.7 27.0 100.0 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

 

 

x3.2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Va 

Lid 

3 5 5.0 5.0 5.0 

4 69 68.3 69.0 74.0 

5 26 25.7 26.0 100.0 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x2.5 
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x3.3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 4 4.0 4.0 4.0 

4 69 68.3 69.0 73.0 

5 27 26.7 27.0 100.0 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

x3.4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 2.0 2.0 2.0 

2 7 6.9 7.0 9.0 

3 17 16.8 17.0 26.0 

4 35 34.7 35.0 61.0 

5 39 38.6 39.0 100.0 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

 

x3.5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 10 9.9 10.0 10.0 

3 20 19.8 20.0 30.0 

4 34 33.7 34.0 64.0 

5 36 35.6 36.0 100.0 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   
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KUALITAS PELAYAN(X4) 

x4.1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 3 3.0 3.0 3.0 

4 74 73.3 74.0 77.0 

5 23 22.8 23.0 100.0 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

 

x4.2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.0 1.0 1.0 

3 12 11.9 12.0 13.0 

4 68 67.3 68.0 81.0 

5 19 18.8 19.0 100.0 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

 

x4.3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 2.0 2.0 2.0 

3 18 17.8 18.0 20.0 

4 65 64.4 65.0 85.0 

5 15 14.9 15.0 100.0 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   
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x4.4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 10 9.9 10.0 10.0 

2 17 16.8 17.0 27.0 

3 34 33.7 34.0 61.0 

4 19 18.8 19.0 80.0 

5 20 19.8 20.0 100.0 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

 

 

x4.5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 13 12.9 13.0 13.0 

2 19 18.8 19.0 32.0 

3 26 25.7 26.0 58.0 

4 25 24.8 25.0 83.0 

5 17 16.8 17.0 100.0 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   

 

x4.6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 11 10.9 11.0 11.0 

2 16 15.8 16.0 27.0 

3 29 28.7 29.0 56.0 

4 22 21.8 22.0 78.0 

5 22 21.8 22.0 100.0 

Total 100 99.0 100.0  

Missing System 1 1.0   

Total 101 100.0   
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Frekuensi Y 

 

Y1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 4 4.0 4.0 4.0 

4 74 74.0 74.0 78.0 

5 22 22.0 22.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Y2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.0 1.0 1.0 

3 2 2.0 2.0 3.0 

4 67 67.0 67.0 70.0 

5 30 30.0 30.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

Y3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1.0 1.0 1.0 

3 10 10.0 10.0 11.0 

4 66 66.0 66.0 77.0 

5 23 23.0 23.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Y4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 2.0 2.0 2.0 

3 5 5.0 5.0 7.0 

4 83 83.0 83.0 90.0 

5 10 10.0 10.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 15 15.0 15.0 15.0 

4 63 63.0 63.0 78.0 

5 22 22.0 22.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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  x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 

Anti-image Covariance x1.1 .157 .002 .044 .013 -.060 

x1.2 .002 .136 -.031 .015 -.024 

x1.3 .044 -.031 .185 -.053 .010 

x1.4 .013 .015 -.053 .100 -.049 

x1.5 -.060 -.024 .010 -.049 .303 

x2.1 .003 .009 -.022 -.005 .018 

x2.2 .024 -.003 .032 .002 -.069 

x2.3 .036 .058 -.056 .037 -.054 

x2.4 .014 -.033 .067 .030 -.005 

x2.5 .034 .038 .058 .013 .033 

x3.1 -.003 .000 .015 .003 -.029 

x3.2 -.044 -.029 -.031 -.001 .056 

x3.3 .049 -.068 .058 -.026 .014 

x3.4 -.009 .001 -.027 .001 -.046 

x3.5 .038 .017 -.004 .032 -.069 

x4.1 -.137 -.006 -.024 -.020 .053 

x4.2 .001 -.121 .024 -.011 .018 

x4.3 -.043 -.034 -.078 .010 .023 

x4.4 -.010 -.023 .043 -.031 .110 

x4.5 -.008 .025 -.102 .042 -.084 

x4.6 -.018 -.013 .048 -.084 .030 

Anti-image Correlation x1.1 .623a .017 .256 .102 -.276 

x1.2 .017 .667a -.195 .126 -.118 

x1.3 .256 -.195 .585a -.393 .043 

x1.4 .102 .126 -.393 .619a -.281 

x1.5 -.276 -.118 .043 -.281 .718a 

x2.1 .019 .072 -.151 -.047 .096 

x2.2 .102 -.016 .126 .009 -.215 

x2.3 .121 .207 -.172 .155 -.130 

x2.4 .063 -.156 .272 .164 -.017 

x2.5 .103 .121 .162 .049 .071 

x3.1 -.019 .003 .088 .023 -.132 

x3.2 -.195 -.140 -.128 -.006 .182 

x3.3 .160 -.241 .177 -.106 .033 

x3.4 -.034 .003 -.088 .006 -.117 

x3.5 .127 .062 -.012 .132 -.164 

x4.1 -.865 -.040 -.140 -.156 .242 

x4.2 .006 -.864 .147 -.094 .084 

x4.3 -.139 -.117 -.230 .040 .052 

x4.4 -.041 -.102 .161 -.155 .319 

x4.5 -.062 .211 -.729 .407 -.472 

x4.6 -.153 -.121 .377 -.895 .186 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)        

LAMPIRAN 5. 

HASIL ANALISIS FAKTOR DI MIAMI CHICKEN SARANGAN DAN SIGURA-

GURA 

 

LAMPIRAN 5. 

HASIL ANALISIS FAKTOR di MIAMI CHICKEN SARANGAN DAN SIGURA-

GURA 
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ANALISIS FAKTOR SARANGAN 

  x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 

Anti-image Covariance x1.1 .003 .024 .036 .014 .034 

x1.2 .009 -.003 .058 -.033 .038 

x1.3 -.022 .032 -.056 .067 .058 

x1.4 -.005 .002 .037 .030 .013 

x1.5 .018 -.069 -.054 -.005 .033 

x2.1 .117 -.030 .024 -.077 .032 

x2.2 -.030 .344 .033 .014 .036 

x2.3 .024 .033 .576 -.049 -.018 

x2.4 -.077 .014 -.049 .331 -.038 

x2.5 .032 .036 -.018 -.038 .708 

x3.1 -.117 .024 -.040 .031 -.033 

x3.2 .005 -.225 -.099 -.032 -.079 

x3.3 -.017 -.031 -.264 .064 -.023 

x3.4 .018 -.003 .075 -.153 -.056 

x3.5 .025 .083 -.006 -.054 -.068 

x4.1 -.002 -.019 -.037 -.014 -.028 

x4.2 -.022 -.018 -.060 .019 .002 

x4.3 -.045 .012 .079 .045 -.129 

x4.4 -.047 -.019 -.046 .068 -.024 

x4.5 .013 -.012 .040 -.032 -.027 

x4.6 .007 .007 -.031 -.043 -.009 

Anti-image Correlation x1.1 .019 .102 .121 .063 .103 

x1.2 .072 -.016 .207 -.156 .121 

x1.3 -.151 .126 -.172 .272 .162 

x1.4 -.047 .009 .155 .164 .049 

x1.5 .096 -.215 -.130 -.017 .071 

x2.1 .663a -.149 .091 -.390 .112 

x2.2 -.149 .706a .074 .040 .073 

x2.3 .091 .074 .565a -.112 -.029 

x2.4 -.390 .040 -.112 .711a -.079 

x2.5 .112 .073 -.029 -.079 .641a 

x3.1 -.852 .102 -.132 .135 -.098 

x3.2 .026 -.681 -.231 -.100 -.167 

x3.3 -.067 -.068 -.453 .146 -.035 

x3.4 .072 -.008 .138 -.374 -.093 

x3.5 .095 .187 -.011 -.123 -.107 

x4.1 -.014 -.083 -.122 -.063 -.084 

x4.2 -.167 -.081 -.207 .088 .005 

x4.3 -.168 .025 .132 .100 -.194 

x4.4 -.219 -.051 -.097 .190 -.045 

x4.5 .121 -.061 .162 -.169 -.101 

x4.6 .067 .039 -.137 -.250 -.038 
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  x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 x3.5 

Anti-image Covariance x1.1 -.003 -.044 .049 -.009 .038 

x1.2 .000 -.029 -.068 .001 .017 

x1.3 .015 -.031 .058 -.027 -.004 

x1.4 .003 -.001 -.026 .001 .032 

x1.5 -.029 .056 .014 -.046 -.069 

x2.1 -.117 .005 -.017 .018 .025 

x2.2 .024 -.225 -.031 -.003 .083 

x2.3 -.040 -.099 -.264 .075 -.006 

x2.4 .031 -.032 .064 -.153 -.054 

x2.5 -.033 -.079 -.023 -.056 -.068 

x3.1 .160 -.003 .018 -.025 .008 

x3.2 -.003 .318 -.023 .017 -.088 

x3.3 .018 -.023 .590 -.051 .038 

x3.4 -.025 .017 -.051 .508 -.189 

x3.5 .008 -.088 .038 -.189 .575 

x4.1 .003 .020 -.047 -.006 -.015 

x4.2 .011 .038 .061 .013 -.041 

x4.3 -.005 .020 -.083 .074 -.072 

x4.4 .034 .048 .037 -.142 .003 

x4.5 -.006 .006 -.045 .036 -.005 

x4.6 -.003 .007 .019 .014 -.026 

Anti-image Correlation x1.1 -.019 -.195 .160 -.034 .127 

x1.2 .003 -.140 -.241 .003 .062 

x1.3 .088 -.128 .177 -.088 -.012 

x1.4 .023 -.006 -.106 .006 .132 

x1.5 -.132 .182 .033 -.117 -.164 

x2.1 -.852 .026 -.067 .072 .095 

x2.2 .102 -.681 -.068 -.008 .187 

x2.3 -.132 -.231 -.453 .138 -.011 

x2.4 .135 -.100 .146 -.374 -.123 

x2.5 -.098 -.167 -.035 -.093 -.107 

x3.1 .670a -.013 .058 -.086 .026 

x3.2 -.013 .656a -.052 .044 -.206 

x3.3 .058 -.052 .608a -.093 .065 

x3.4 -.086 .044 -.093 .641a -.350 

x3.5 .026 -.206 .065 -.350 .650a 

x4.1 .020 .088 -.153 -.022 -.048 

x4.2 .070 .176 .209 .046 -.141 

x4.3 -.017 .046 -.137 .131 -.120 

x4.4 .137 .136 .076 -.318 .006 

x4.5 -.050 .030 -.182 .154 -.019 

x4.6 -.026 .041 .082 .068 -.114 
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  x4.1 x4.2 x4.3 x4.4 x4.5 x4.6 

Anti-image Covariance x1.1 -.137 .001 -.043 -.010 -.008 -.018 

x1.2 -.006 -.121 -.034 -.023 .025 -.013 

x1.3 -.024 .024 -.078 .043 -.102 .048 

x1.4 -.020 -.011 .010 -.031 .042 -.084 

x1.5 .053 .018 .023 .110 -.084 .030 

x2.1 -.002 -.022 -.045 -.047 .013 .007 

x2.2 -.019 -.018 .012 -.019 -.012 .007 

x2.3 -.037 -.060 .079 -.046 .040 -.031 

x2.4 -.014 .019 .045 .068 -.032 -.043 

x2.5 -.028 .002 -.129 -.024 -.027 -.009 

x3.1 .003 .011 -.005 .034 -.006 -.003 

x3.2 .020 .038 .020 .048 .006 .007 

x3.3 -.047 .061 -.083 .037 -.045 .019 

x3.4 -.006 .013 .074 -.142 .036 .014 

x3.5 -.015 -.041 -.072 .003 -.005 -.026 

x4.1 .160 -.008 .002 -.004 .000 .022 

x4.2 -.008 .145 .016 .031 -.020 .009 

x4.3 .002 .016 .622 -.007 .035 -.013 

x4.4 -.004 .031 -.007 .391 -.101 .011 

x4.5 .000 -.020 .035 -.101 .105 -.044 

x4.6 .022 .009 -.013 .011 -.044 .088 

Anti-image Correlation x1.1 -.865 .006 -.139 -.041 -.062 -.153 

x1.2 -.040 -.864 -.117 -.102 .211 -.121 

x1.3 -.140 .147 -.230 .161 -.729 .377 

x1.4 -.156 -.094 .040 -.155 .407 -.895 

x1.5 .242 .084 .052 .319 -.472 .186 

x2.1 -.014 -.167 -.168 -.219 .121 .067 

x2.2 -.083 -.081 .025 -.051 -.061 .039 

x2.3 -.122 -.207 .132 -.097 .162 -.137 

x2.4 -.063 .088 .100 .190 -.169 -.250 

x2.5 -.084 .005 -.194 -.045 -.101 -.038 

x3.1 .020 .070 -.017 .137 -.050 -.026 

x3.2 .088 .176 .046 .136 .030 .041 

x3.3 -.153 .209 -.137 .076 -.182 .082 

x3.4 -.022 .046 .131 -.318 .154 .068 

x3.5 -.048 -.141 -.120 .006 -.019 -.114 

x4.1 .672a -.055 .005 -.018 .002 .183 

x4.2 -.055 .662a .054 .129 -.164 .080 

x4.3 .005 .054 .774a -.014 .138 -.055 

x4.4 -.018 .129 -.014 .703a -.496 .057 

x4.5 .002 -.164 .138 -.496 .619a -.458 

x4.6 .183 .080 -.055 .057 -.458 .623a 
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Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 7.246 26.354 26.554 7.246 26.354 26.554 4.072 19.893 20.930 

2 5.273 19.505 43.476 5.273 19.505 43.476 2.447 13.274 32.204 

3 3.046 10.819 52.662 3.046 10.820 52.662 2.408 10.468 43.989 

4 2.809 9.147 60.178 2.809 9.147 60.178 2.185 10.040 53.914 

5 2.493 7.635 68.288 2.493 7.635 68.288 2.091 9.565 61.417 

6 2.351 7.126 73.140 2.351 7.127 73.140 2.035 8.887 71.140 

7 .935 4.454 77.013       

8 .865 4.119 81.132       

9 .758 3.608 84.740       

10 .630 3.002 87.742       

11 .548 2.608 90.351       

12 .475 2.262 92.612       

13 .351 1.670 94.282       

14 .326 1.553 95.834       

15 .306 1.457 97.292       

16 .190 .904 98.195       

17 .122 .582 98.777       

18 .082 .389 99.166       

19 .076 .364 99.530       

20 .061 .291 99.821       

21 .038 .179 100.000       
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Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

 1 2 3 4 5 6 

x1.1 .184 .074 .118 .083 .912 .139 

x1.2 .068 .224 .233 .109 .260 .818 

x1.3 .801 .149 .031 -.153 -.127 .129 

x1.4 .831 -.150 .055 -.055 .152 .044 

x1.5 .764 .110 -.054 .181 .004 .187 

x2.1 .026 .161 .909 .148 .088 .205 

x2.2 -.083 .678 .113 .095 .207 .322 

x2.3 .080 .755 .118 .034 -.082 -.037 

x2.4 .035 .102 .431 .704 .117 .153 

x2.5 -.114 .180 .058 .420 .114 -.586 

x3.1 .029 .137 .910 .147 .029 .081 

x3.2 -.209 .753 .035 .208 .220 .137 

x3.3 .112 .736 .111 -.117 .072 -.027 

x3.4 .093 -.026 .120 .800 .088 -.092 

x3.5 .181 .055 -.161 .767 -.075 .060 

x4.1 .110 .200 .167 .048 .882 .172 

x4.2 .071 .163 .253 .117 .235 .823 

x4.3 .100 .080 .540 -.165 .330 .084 

x4.4 .685 -.056 .152 .152 .182 -.163 

x4.5 .913 .095 -.025 .113 .013 .021 

x4.6 .817 -.146 .048 .125 .159 .015 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

a. Rotation converged in 6 iterations.    

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.653 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 1.356 

df 197 

Sig. .000 



116 
 

ANALISIS FAKTOR SIGURA-GURA 

 

  x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 

Anti-image Covariance x1.1 .157 .002 .044 .013 -.060 

x1.2 .002 .136 -.031 .015 -.024 

x1.3 .044 -.031 .185 -.053 .010 

x1.4 .013 .015 -.053 .100 -.049 

x1.5 -.060 -.024 .010 -.049 .303 

x2.1 .003 .009 -.022 -.005 .018 

x2.2 .024 -.003 .032 .002 -.069 

x2.3 .036 .058 -.056 .037 -.054 

x2.4 .014 -.033 .067 .030 -.005 

x2.5 .034 .038 .058 .013 .033 

x3.1 -.003 .000 .015 .003 -.029 

x3.2 -.044 -.029 -.031 -.001 .056 

x3.3 .049 -.068 .058 -.026 .014 

x3.4 -.009 .001 -.027 .001 -.046 

x3.5 .038 .017 -.004 .032 -.069 

x4.1 -.137 -.006 -.024 -.020 .053 

x4.2 .001 -.121 .024 -.011 .018 

x4.3 -.043 -.034 -.078 .010 .023 

x4.4 -.010 -.023 .043 -.031 .110 

x4.5 -.008 .025 -.102 .042 -.084 

x4.6 -.018 -.013 .048 -.084 .030 

Anti-image Correlation 

 

x1.1 .600a .017 .256 .102 -.276 

x1.2 .017 .726a -.195 .126 -.118 

x1.3 .256 -.195 .642a -.393 .043 

x1.4 .102 .126 -.393 .712a -.281 

x1.5 -.276 -.118 .043 -.281 .682a 

x2.1 .019 .072 -.151 -.047 .096 

x2.2 .102 -.016 .126 .009 -.215 

x2.3 .121 .207 -.172 .155 -.130 

x2.4 .063 -.156 .272 .164 -.017 

x2.5 .103 .121 .162 .049 .071 

x3.1 -.019 .003 .088 .023 -.132 

x3.2 -.195 -.140 -.128 -.006 .182 

x3.3 .160 -.241 .177 -.106 .033 

x3.4 -.034 .003 -.088 .006 -.117 

x3.5 .127 .062 -.012 .132 -.164 

x4.1 -.865 -.040 -.140 -.156 .242 

x4.2 .006 -.864 .147 -.094 .084 

x4.3 -.139 -.117 -.230 .040 .052 

x4.4 -.041 -.102 .161 -.155 .319 

x4.5 -.062 .211 -.729 .407 -.472 

x4.6 -.153 -.121 .377 -.895 .186 
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  x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 

Anti-image 

Covariance 

x1.1 
.003 .024 .036 .014 .034 

 x1.2 .009 -.003 .058 -.033 .038 

 x1.3 -.022 .032 -.056 .067 .058 

 x1.4 -.005 .002 .037 .030 .013 

 x1.5 .018 -.069 -.054 -.005 .033 

 x2.1 .117 -.030 .024 -.077 .032 

 x2.2 -.030 .344 .033 .014 .036 

 x2.3 .024 .033 .576 -.049 -.018 

 x2.4 -.077 .014 -.049 .331 -.038 

 x2.5 .032 .036 -.018 -.038 .708 

 x3.1 -.117 .024 -.040 .031 -.033 

 x3.2 .005 -.225 -.099 -.032 -.079 

 x3.3 -.017 -.031 -.264 .064 -.023 

 x3.4 .018 -.003 .075 -.153 -.056 

 x3.5 .025 .083 -.006 -.054 -.068 

 x4.1 -.002 -.019 -.037 -.014 -.028 

 x4.2 -.022 -.018 -.060 .019 .002 

 x4.3 -.045 .012 .079 .045 -.129 

 x4.4 -.047 -.019 -.046 .068 -.024 

 x4.5 .013 -.012 .040 -.032 -.027 

 x4.6 .007 .007 -.031 -.043 -.009 

Anti-image 

Correlation 

 

x1.1 

.019 .102 .121 .063 .103 

 x1.2 .072 -.016 .207 -.156 .121 

 x1.3 -.151 .126 -.172 .272 .162 

 x1.4 -.047 .009 .155 .164 .049 

 x1.5 .096 -.215 -.130 -.017 .071 

 x2.1 .651a -.149 .091 -.390 .112 

 x2.2 -.149 .598a .074 .040 .073 

 x2.3 .091 .074 .651a -.112 -.029 

 x2.4 -.390 .040 -.112 .728a -.079 

 x2.5 .112 .073 -.029 -.079 .599a 

 x3.1 -.852 .102 -.132 .135 -.098 

 x3.2 .026 -.681 -.231 -.100 -.167 

 x3.3 -.067 -.068 -.453 .146 -.035 

 x3.4 .072 -.008 .138 -.374 -.093 

 x3.5 .095 .187 -.011 -.123 -.107 

 x4.1 -.014 -.083 -.122 -.063 -.084 

 x4.2 -.167 -.081 -.207 .088 .005 

 x4.3 -.168 .025 .132 .100 -.194 

 x4.4 -.219 -.051 -.097 .190 -.045 

 x4.5 .121 -.061 .162 -.169 -.101 

 x4.6 .067 .039 -.137 -.250 -.038 
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  x3.2 x3.3 x3.4 x3.5 

Anti-image 
Covariance 

x1.1 
-.044 .049 -.009 .038 

 x1.2 -.029 -.068 .001 .017 

 x1.3 -.031 .058 -.027 -.004 

 x1.4 -.001 -.026 .001 .032 

 x1.5 .056 .014 -.046 -.069 

 x2.1 .005 -.017 .018 .025 

 x2.2 -.225 -.031 -.003 .083 

 x2.3 -.099 -.264 .075 -.006 

 x2.4 -.032 .064 -.153 -.054 

 x2.5 -.079 -.023 -.056 -.068 

 x3.1 -.003 .018 -.025 .008 

 x3.2 .318 -.023 .017 -.088 

 x3.3 -.023 .590 -.051 .038 

 x3.4 .017 -.051 .508 -.189 

 x3.5 -.088 .038 -.189 .575 

 x4.1 .020 -.047 -.006 -.015 

 x4.2 .038 .061 .013 -.041 

 x4.3 .020 -.083 .074 -.072 

 x4.4 .048 .037 -.142 .003 

 x4.5 .006 -.045 .036 -.005 

 x4.6 .007 .019 .014 -.026 

Anti-image 

Correlation 

 

x1.1 

-.195 .160 -.034 .127 

 x1.2 -.140 -.241 .003 .062 

 x1.3 -.128 .177 -.088 -.012 

 x1.4 -.006 -.106 .006 .132 

 x1.5 .182 .033 -.117 -.164 

 x2.1 .026 -.067 .072 .095 

 x2.2 -.681 -.068 -.008 .187 

 x2.3 -.231 -.453 .138 -.011 

 x2.4 -.100 .146 -.374 -.123 

 x2.5 -.167 -.035 -.093 -.107 

 x3.1 -.013 .058 -.086 .026 

 x3.2 .703a -.052 .044 -.206 

 x3.3 -.052 .568a -.093 .065 

 x3.4 .044 -.093 .710a -.350 

 x3.5 -.206 .065 -.350 .722a 

 x4.1 .088 -.153 -.022 -.048 

 x4.2 .176 .209 .046 -.141 

 x4.3 .046 -.137 .131 -.120 

 x4.4 .136 .076 -.318 .006 

 x4.5 .030 -.182 .154 -.019 

 x4.6 .041 .082 .068 -.114 
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  x4.1 x4.2 x4.3 x4.4 x4.5 x4.6 

Anti-image 
Covariance 

x1.1 
-.137 .001 -.043 -.010 -.008 -.018 

 x1.2 -.006 -.121 -.034 -.023 .025 -.013 

 x1.3 -.024 .024 -.078 .043 -.102 .048 

 x1.4 -.020 -.011 .010 -.031 .042 -.084 

 x1.5 .053 .018 .023 .110 -.084 .030 

 x2.1 -.002 -.022 -.045 -.047 .013 .007 

 x2.2 -.019 -.018 .012 -.019 -.012 .007 

 x2.3 -.037 -.060 .079 -.046 .040 -.031 

 x2.4 -.014 .019 .045 .068 -.032 -.043 

 x2.5 -.028 .002 -.129 -.024 -.027 -.009 

 x3.1 .003 .011 -.005 .034 -.006 -.003 

 x3.2 .020 .038 .020 .048 .006 .007 

 x3.3 -.047 .061 -.083 .037 -.045 .019 

 x3.4 -.006 .013 .074 -.142 .036 .014 

 x3.5 -.015 -.041 -.072 .003 -.005 -.026 

 x4.1 .160 -.008 .002 -.004 .000 .022 

 x4.2 -.008 .145 .016 .031 -.020 .009 

 x4.3 .002 .016 .622 -.007 .035 -.013 

 x4.4 -.004 .031 -.007 .391 -.101 .011 

 x4.5 .000 -.020 .035 -.101 .105 -.044 

 x4.6 .022 .009 -.013 .011 -.044 .088 

Anti-image 

Correlation 

 

x1.1 

-.865 .006 -.139 -.041 -.062 -.153 

 x1.2 -.040 -.864 -.117 -.102 .211 -.121 

 x1.3 -.140 .147 -.230 .161 -.729 .377 

 x1.4 -.156 -.094 .040 -.155 .407 -.895 

 x1.5 .242 .084 .052 .319 -.472 .186 

 x2.1 -.014 -.167 -.168 -.219 .121 .067 

 x2.2 -.083 -.081 .025 -.051 -.061 .039 

 x2.3 -.122 -.207 .132 -.097 .162 -.137 

 x2.4 -.063 .088 .100 .190 -.169 -.250 

 x2.5 -.084 .005 -.194 -.045 -.101 -.038 

 x3.1 .020 .070 -.017 .137 -.050 -.026 

 x3.2 .088 .176 .046 .136 .030 .041 

 x3.3 -.153 .209 -.137 .076 -.182 .082 

 x3.4 -.022 .046 .131 -.318 .154 .068 

 x3.5 -.048 -.141 -.120 .006 -.019 -.114 

 x4.1 .701a -.055 .005 -.018 .002 .183 

 x4.2 -.055 .684a .054 .129 -.164 .080 

 x4.3 .005 .054 .691a -.014 .138 -.055 

 x4.4 -.018 .129 -.014 .716a -.496 .057 

 x4.5 .002 -.164 .138 -.496 .669a -.458 

 x4.6 .183 .080 -.055 .057 -.458 .601a 
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Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 5.156 24.554 24.554 5.156 24.554 24.554 4.072 19.389 19.389 

2 3.673 17.490 42.045 3.673 17.490 42.045 2.447 11.653 31.042 

3 2.046 9.742 51.787 2.046 9.742 51.787 2.408 11.468 42.510 

4 1.708 8.131 59.918 1.708 8.131 59.918 2.185 10.404 52.914 

5 1.393 6.635 66.553 1.393 6.635 66.553 2.091 9.956 62.870 

6 1.261 6.006 72.559 1.261 6.006 72.559 2.035 9.689 72.559 

7 .935 4.454 77.013       

8 .865 4.119 81.132       

9 .758 3.608 84.740       

10 .630 3.002 87.742       

11 .548 2.608 90.351       

12 .475 2.262 92.612       

13 .351 1.670 94.282       

14 .326 1.553 95.834       

15 .306 1.457 97.292       

16 .190 .904 98.195       

17 .122 .582 98.777       

18 .082 .389 99.166       

19 .076 .364 99.530       

20 .061 .291 99.821       

21 .038 .179 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis.       
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Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

 1 2 3 4 5 6 

x1.1 .164 .074 .118 .083 .820 .139 

x1.2 .068 .224 .233 .109 .260 .729 

x1.3 .790 .149 .031 -.153 -.127 .129 

x1.4 .780 -.150 .055 -.055 .152 .044 

x1.5 .890 .110 -.054 .181 .004 .187 

x2.1 .026 .161 .789 .148 .088 .205 

x2.2 -.083 .771 .113 .095 .207 .322 

x2.3 .080 .757 .118 .034 -.082 -.037 

x2.4 .035 .102 .431 .698 .117 .153 

x2.5 -.114 .180 .058 .502 .114 -.586 

x3.1 .029 .137 .911 .147 .029 .081 

x3.2 -.209 .763 .035 .208 .220 .137 

x3.3 .112 .752 .111 -.117 .072 -.027 

x3.4 .093 -.026 .120 .810 .088 -.092 

x3.5 .181 .055 -.161 .771 -.075 .060 

x4.1 .110 .200 .167 .048 .880 .172 

x4.2 .071 .163 .253 .117 .235 .835 

x4.3 .100 .080 .582 -.165 .330 .084 

x4.4 .694 -.056 .152 .152 .182 -.163 

x4.5 .924 .095 -.025 .113 .013 .021 

x4.6 .802 -.146 .048 .125 .159 .015 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

a. Rotation converged in 6 iterations.    

 

 

 

 

 

 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.658 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 1.441E3 

Df 210 

Sig. .000 
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LAMPIRAN 6. 

HASIL AUTOKORELASI MIAMI CHICKEN SARANGAN DAN SIGURA-GURA 
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LAMPIRAN 7 

ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA DI MIAMI CHICKEN SARANGAN DAN SIGURA-GURA 

 

 

MIAMI CHICKEN SARANGAN 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-Watson 

R Square 

Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .969
a
 .748 .679 .29718 .748 6.483 11 88 .000 1.917 

a. Predictors: (Constant), pendapatan, BART factor score   6 for analysis 1, BART factor score   4 for analysis 1, BART factor score   5 for analysis 1, BART 

factor score   1 for analysis 1, BART factor score   3 for analysis 1, BART factor score   2 for analysis 1, jeniskelamin, usia, pekerjaan, pendidikan 

b. Dependent Variable: Y 

 

 

 

 

 

 

       

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.298 11 .573 6.591 .000
a
 

Residual 7.772 88 .088   

Total 14.070 99    

a. Predictors: (Constant), pendapatan, BART factor score   6 for analysis 1, BART 

factor score   4 for analysis 1, BART factor score   5 for analysis 1, BART factor score   

1 for analysis 1, BART factor score   3 for analysis 1, BART factor score   2 for 

analysis 1, jeniskelamin, usia, pekerjaan, pendidikan 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.377 .114  37.344 .000      

BART factor score   1 for 

analysis 1 
.050 .030 .323 1.953 .002 .139 .174 .131 .973 1.032 

BART factor score   2 for 

analysis 1 
.127 .033 .328 3.650 .000 .377 .384 .309 .839 1.189 

BART factor score   3 for 

analysis 1 
.064 .030 .158 2.072 .029 .156 .218 .166 .969 1.056 

BART factor score   4 for 

analysis 1 
.032 .032 .102 1.993 .224 .090 .105 .079 .885 1.141 

BART factor score   5 for 

analysis 1 
.157 .030 .521 5.441 .000 .423 .485 .412 .978 1.026 

BART factor score   6 for 

analysis 1 
.083 .030 .407 2.567 .005 .221 .280 .217 .967 1.042 

jeniskelamin -.032 .072 -.010 -.541 .656 -.230 -.048 -.035 .784 1.281 

usia -.040 .053 -.058 -.668 .453 -.263 -.080 -.060 .580 1.740 

pendidikan -.081 .065 -.177 -1.399 .217 -.113 -.131 -.099 .135 7.403 

pekerjaan -.008 .029 -.020 -.189 .791 -.207 -.028 -.021 .573 1.755 

pendapatan .073 .061 .351 1.179 .235 -.090 .126 .095 .142 7.048 



125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



126 
 

MIAMI CHICKEN SIGURA-GURA 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-Watson 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .869
a
 .666 .567 .29718 .666 6.483 11 88 .000 1.952 

a. Predictors: (Constant), pendapatan, BART factor score   6 for analysis 1, BART factor score   4 for analysis 1, BART factor score   5 for analysis 1, 

BART factor score   1 for analysis 1, BART factor score   3 for analysis 1, BART factor score   2 for analysis 1, jeniskelamin, usia, pekerjaan, pendidikan 

b. Dependent Variable: Y         

 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.298 11 .573 6.483 .000a 

Residual 7.772 88 .088   

Total 14.070 99    

a. Predictors: (Constant), pendapatan, BART factor score   6 for analysis 1, BART 

factor score   4 for analysis 1, BART factor score   5 for analysis 1, BART factor score   

1 for analysis 1, BART factor score   3 for analysis 1, BART factor score   2 for 

analysis 1, jeniskelamin, usia, pekerjaan, pendidikan 

b. Dependent Variable: Y     
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.268 .114  37.344 .000      

BART factor score   1 for 

analysis 1 
.050 .030 .133 1.653 .102 .139 .174 .131 .973 1.027 

BART factor score   2 for 

analysis 1 
.127 .033 .337 3.900 .000 .377 .384 .309 .839 1.192 

BART factor score   3 for 

analysis 1 
.064 .030 .169 2.096 .039 .156 .218 .166 .969 1.032 

BART factor score   4 for 

analysis 1 
.032 .032 .084 .993 .324 .090 .105 .079 .885 1.130 

BART factor score   5 for 

analysis 1 
.157 .030 .417 5.204 .000 .423 .485 .412 .978 1.023 

BART factor score   6 for 

analysis 1 
.083 .030 .221 2.739 .007 .221 .280 .217 .967 1.034 

jeniskelamin -.032 .072 -.040 -.447 .656 -.230 -.048 -.035 .784 1.275 

usia -.040 .053 -.078 -.753 .453 -.263 -.080 -.060 .580 1.726 

pendidikan -.081 .065 -.268 -1.244 .217 -.113 -.131 -.099 .135 7.413 

pekerjaan -.008 .029 -.028 -.266 .791 -.207 -.028 -.021 .573 1.746 

pendapatan .073 .061 .251 1.196 .235 -.090 .126 .095 .142 7.046 

a. Dependent Variable: Y           
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LAMPIRAN 8  

MENU MAKANAN DI MIAMI  CHICHKEN  
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