
1  

PURCHASING DECISIONS TOWARDS CHICKEN EGGS IN KANGEAN ISLAND 

SUBDISTRICT ARJASA OF SUMENEP REGENCY 

(CASE STUDY AT THE ISLAND KANGEAN) 

Moh. Sari 1), Hari Dwi Utami 2) dan Bambang Ali Nugroho 2)
 

1) Student at Faculty of Animal Husbandry, Brawijaya University 
2) Lecturer at Faculty of Animal Husbandry, Brawijaya University 

Email: shary_muhammad@yahoo.com 

ABSTRACT 

This research was conducted at four traditional markets in Kangean island 
subdistricts Arjasa. Purpose of this study was to determine the purchase decision toward 
chicken eggs and the influence factors. The accidental and purposive sampling method was 
used to select 100 consumer as respondents. Data were collected from 1st to 28st February 
2016.  Primary  data  were  obtained  by  survey  method  using  structured  questionnaire. 
Secondary data were provided by related sources institutions. Descriptive factors and 
multiple linier were to analyse the data. Results showed that chicken eggs consumers were 
represented by female farmers aged 24 – 30 years old, whit primary school education and 
farming about IDR 1–1,5 million income per month. Purchasing decisions eggs in Kangean 
island Arjasa Subdistrict of Sumenep regency is influenced by several factors: the color 
eggshell, the size of the eggs, the suitability of the price, age, education level, occupation, 
family size and income level. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan di empat pasar tradisional di pulau Kangean Kecamatan Arjasa. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan keputusan pembelian terhadap telur 

ayam dan faktor-faktor pengaruh. Metode accidental dan purposive sampling digunakan 

untuk memilih 100 konsumen sebagai responden. Data dikumpulkan dari tanggal 1 hingga 

28 Februari 2016. Data primer diperoleh dengan metode survei menggunakan kuesioner 

terstruktur. Data sekunder yang disediakan oleh lembaga sumber terkait. Analisis faktor dan 

regresi linier adalah untuk menganalisis data. Berdasarkan hasil analisis data karakteristik 

konsumen yang membeli telur ayam ras di Pulau Kangean Kecamatan Arjasa adalah 

perempuan berumur 24-30 tahun  berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), bekerja 

sebagai petani jumlah anggota keluarga 4 orang dengan pendapatan keluarga Rp.1–1,5 juta. 

Frekuensi pembelian telur dengan satu kali dalam seminggu dan jumlah pembelian dalam 

satu kali pembelian sebanyak 1 Kg. Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian telur 

ayam ras yaitu : warna kulit telur, kebersihan tempat, keluarga, ukuran telur, kesesuaian 

harga, umur, pendidikan, pekerjaan, jumlah keluarga dan pendapatan. 

Kata kunci: pendapatan, tingkat pendidikan, telur ukuran, kesesuaian harga 
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PENDAHULUAN 

Secara umum perkembangan populasi ayam ras petelur di Indonesia berfluktuasi 

cukup tajam dengan kecenderungan mengalami peningkatan. Peningkatan ini sejalan 

dengan peningkatan pertumbuhan penduduk sehingga kebutuhan akan telur ayam ras 

dipastikan meningkat, khususnya di daerah perkotaan dimana pada umumnya lebih 

memilih telur ayam ras karena harganya yang relatif murah dibandingkan telur ayam buras. 

Pertumbuhan produksi telur ayam ras selama lima tahun terakhir cukup signifikan yaitu 

sebesar 19,31%. Pertumbuhan di luar Jawa lebih tinggi di Jawa sebesar 27,86%, sedangkan 

pertumbuhan di Jawa hanya 13,70%. Produksi telur ayam ras petelur tahun 2015 di 

Indonesia sebanyak 1.289.716 ton (Direktorat Jenderal Peternakan, 2015). Data Survei 

Sosial Ekonomi Nasional (2015), menunjukkan bahwa konsumsi telur ayam ras sekitar 

6,153 kg/kapita/tahun. 

Telur merupakan salah satu hasil dibidang industri perunggasan yang tampil  

sebagai potensi ekonomi yang mempunyai masa depan cerah guna menciptakan lapangan 

kerja guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Telur merupakan salah satu hasil dari 

industri perunggasan yang mempunyai peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan 

masyarakat, hal ini dikarenakan telur memiliki kandungan protein yang lengkap dan zat-zat 

yang dibutuhkan oleh manusia. Telur merupakan salah satu bahan pangan yang paling 

lengkap gizinya, bahan pangan ini juga bersifat serba guna karena dapat dimanfaatkan 

untuk berbagai keperluan. Telur merupakan produk peternakan yang memberikan 

sumbangan besar bagi tercapainya kecukupan gizi masyarakat, sebutir telur didapatkan gizi 

yang cukup sempurna karena mengandung zat-zat gizi yang lengkap dan mudah dicerna. 

Telur merupakan bahan pangan yang sangat baik untuk anak-anak yang sedang tumbuh 

dan memerlukan protein dalam jumlah banyak. 

Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian 

bertumbuh menjadi keinginan manusia. Konsep pemasaran dijadikan proses dalam 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia. Kebutuhan dan keinginan manusia terdiri 

dari produk (product), penetapan harga (price), persiapan tempat (place), dan 

mempromosikan barang (promotion) (Tjiptono, Chandra dan Adrina, 2008). Manajemen 

pemasaran merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengarahan, dan 

pengendalian produk atau jasa, penetapan harga, distribusi, dan promosinya dengan tujuan 

membantu organisasi dalam mencapai sasarannya (Kotler dan Kevin, 2010). Pendapatan 

per kapita per tahun akan meningkat terutama pada negara-negara yang saat ini masih 

negara yang berkembang dan sedang berkembang. Permintaan akan telur sangat erat 

kaitannya dengan harga, karena masyarakat dapat menjangkau sesuai dengan pendapatan 

mereka. Pendapatan yang meningkat sangat berpengaruh terhadap permintaan telur. 

Pulau Kangean merupakan wilayah bagian timur Pulau Madura, Laut Jawa. Pulau 

Kangean letaknya sekitar 175 Km dari Kabupaten Sumenep Madura. Secara administratif 

pulau ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Sumenep Madura Provinsi Jawa Timur.  

Jarak yang relatif jauh dari kota ini menyebabkan harga kebutuhan pokok seperti halnya 

telur ayam ras harganya mengalami kenaikan 31% dibandingkan di Kabupaten Sumenep. 
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 METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian ditentukan secara sengaja (purposive methode) pertimbangan 

dalam memilih lokasi karena tidak adanya keseimbangan antara permintaan dengan 

pemenuhan kebutuhan telur ayam ras dan adanya kenaikan harga yang tidak sesuai di waktu-

waktu tertentu di daerah Kecamatan Arjasa. Penelitian dilaksanakan di 4 pasar tradisional 

yaitu Pasar Pandeman, Pasar Sentra Bisnis Arjasa, Pasar Kalikatak dan Pasar Laok Jang-Jang 

yang ada di Pulau Kangean Kecamatan Arjasa. Metode dalam penelitian ini yaitu Accidental 

Sampling dan Purposive Sampling. Teknik Accidental Sampling yaitu teknik pengambilan 

sampel berdasarkan pada konsumen yang dijumpai atau secara kebetulan membeli telur ayam 

ras di pasar tradisional, sedangkan teknik Purposive Sampling yaitu peneliti secara sengaja 

menggunakan pertimbangan tertentu dalam memilih responden yang dianggap sesuai dalam 

memberikan informasi untuk data penelitian dengan 100 responden. Data yang dikumpulkan 

dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari kuesioner 

sedangkan data sekunder  penelitian diperoleh dari catatan/dokumen dari instansi terkait. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktor dan analisis regresi linier 

berganda. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Darwanti, Bambang dan Hari (2014) yang menyatakan bahwa konsumen akan 

memberikan penilaian tentang telur asin terkait kualitasnya, baik dari segi rasa, tekstur, 

ukuran, dan tingkat kesukaan. Konsumen membeli telur asin “Chozin” karena mempunyai 

rasa yang khas. Proses pembuatan telur asin yang baik dan sesuai dengan cara pembuatan 

telur asin, sehingga memiliki aroma serta rasa yang khas. Konsumen di telur asin “Rahayu” 

membeli telur asin karena ukurannya yang pas dengan kondisi konsumen. Hasil penelitian 

dari Tugiyanti dan Iriyanti (2012) yang menyatakan bahwa kualitas telur  adalah istilah 

umum yang mengacu pada beberapa standar yang menentukan baik kualitas internal maupun 

eksternal. Kualitas eksternal difokuskan pada kebersihan kulit, tekstur, bentuk, warna kulit, 

tekstur permukaan, kulit, dan keutuhan telur.  

Pusparini, Bambang dan Budi (2013) yang menyatakan bahwa keputusan  pembelian 

telur ayam kampung di Malang dipengaruhi oleh jenis kelamin, status perkawinan, usia, 

pekerjaan, pendidikan, pendapatan responden dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam pembelian telur ayam kampung adalah gizi telur, harga sesuai dengan 

produk, bermanfaat bagi kesehatan dan tempat tinggal responden. Penelitian Sari (2009) yang 

menyatakan bahwa bauran pemasaran yang diterapkan oleh peternakan puyuh bintang tiga 

meliputi: strategi produk yaitu dengan menghasilkan produk yang memiliki mutu dan 

kualitas yang baik dengan memiliki kelebihan jika ditinjau dari segi tampilan produk yang 

bagus, ukuran dan besar telur yang dihasilkan merata, tidak terdapat kecacatan pada produk 

yang dihasilkan, perusahaan menetapkan harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan 

pesaing. 

Yusri (2012) yang menyatakan bahwa variabel yang signifikan pengaruhnya terhadap 

jumlah konsumsi telur ayam ras adalah harga telur ayam ras dan harga daging broiler. Harga 

telur ayam ras berubah, respon perubahan pangsa pengeluaran telur ayam ras berbeda antara 

rumah tangga yang pendidikan ibu rumah tangganya sarjana dan SMA kebawah dan antara 

rumah tangga yang ibu rumah tangganya bekerja dan tidak bekerja. Lokasi yang strategis 

membuat konsumen lebih mudah dalam menjangkau dan juga keamanan yang terjamin.  
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HASIL PENELITIAN 

Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil analisis data karakteristik konsumen yang membeli telur ayam ras 

di Pulau Kangean Kecamatan Arjasa adalah perempuan berumur 24-30 tahun  

berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), bekerja sebagai petani jumlah anggota keluarga 

4 orang dengan pendapatan keluarga Rp.1–1,5 juta. Keputusan pembelian telur ayam di 

Pulau Kangean Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep dipresentasikan melalui frekuensi 

pembelian telur dengan satu kali dalam seminggu dan jumlah pembelian dalam satu kali 

pembelian sebanyak 1 Kg.  

Hasil Analisis faktor keputusan pembelian telur ayam ras di Pulau Kangean 
Hasil Loading analisis faktor yang terbentuk adalah sebagai berikut :  

 
Keterangan 

  Loading Faktor 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Faktor 1.“Promosi, Lingkungan 
sosial dan Psikologis” 
Internet 
Personal Selling 
Kelompok 
Motivasi 
Sikap 

 
 
0,53 
0,71 
0,60 
0,58 
0,75 

       

Faktor 2.”Produk, Tempat dan 
Lingkungan Sosial” 
Tekstur permukaan 
Jarak terjangkau 
Tempat parkir 
Budaya 

 
 
 

 
 
0,68 
0,68 
0,52 
0,57 

      

Faktor 3.”Harga, Tempat, Promosi 
dan Psikoligis” 
Daya saing harga 
Kejelasan harga 
Kenyamanan tempat 
Mulut ke mulut 
Pembelajaran 

  
 
 

 
 
0,51 
0,54 
0,75 
0,69 
0,52 

     

Faktor 4.”Produk dan Harga” 
Bentuk telur 
Kebersihan kulit 
Harga terjangkau 

    
0,66 
0,71 
0,62 

    

Faktor 5.”Warna dan Kulit” 
Warna kulit 
Ukuran telur 

     
0,74 
0,68 

   

Faktor 6.”Tempat dan Lingkungan 
Sosial” 
Kebersihan tempat 
Keluarga 

      
 
0,57 
0,73 

  

Faktor 7.”Lingkungan Sosial” 
Kelas sosial 

       
0,81 

 

Faktor 8.”Kesesuaian Harga” 
Kesesuaian harga 

        
0,72 

% Varian 11% 8,17 8,12 7,82 6,82 6,81 5,43 5,23 
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a. Faktor 1 “Promosi, Lingkungan Sosial dan Psikologis” 

Hasil looding factor menunjukkan adanya korelasi dan hubungan yang kuat ataupun 

lemah dari 5 item variabel dari 8 faktor yang terbentuk. Faktor 1 “Promosi, Lingkungan 

Sosial dan Psikologis” merupakan salah satu faktor dari delapan faktor baru yang sudah 

terbentuk dengan memiliki nilai persentase varians yaitu sebesar 11,000% dapat disimpulkan 

bahwa variabel sikap, personal selling, motivasi, internet dan kelompok mampu menjelaskan 

sebesar 11,000% dari 23 variabel. 

b. Faktor 2 “Produk, Tempat, Lingkungan Sosial” 

Hasil looding factor menunjukkan adanya korelasi dan hubungan yang kuat ataupun 

lemah dari 4 item variabel dari 8 faktor yang terbentuk. Faktor 2 “Produk, Tempat, 

Lingkungan Sosial” merupakan salah satu faktor dari delapan faktor baru yang sudah 

terbentuk dengan memiliki nilai persentase varians faktor 2 yaitu sebesar 8,173% dapat 

disimpulkan bahwa variabel tekstur permukaan, jarak terjangkau, tempat parkir dan budaya 

mampu menjelaskan sebesar 8,173% dari 23 variabel. 

c. Faktor 3 “Harga, Tempat, Promosi dan Psikologis” 

Hasil looding factor menunjukkan adanya korelasi dan hubungan yang kuat ataupun 

lemah dari 5 item variabel dari 8 faktor yang terbentuk. Faktor 3 “Harga, Tempat, Promosi 

dan Psikologis” merupakan salah satu faktor dari delapan faktor baru yang sudah terbentuk 

dengan memiliki nilai persentase varians faktor 3 yaitu sebesar 8,125% dapat disimpulkan 

bahwa variabel daya saing harga, kejelasan harga,  pembelajaran, kenyamanan tempat dan 

mulut dan mulut menjelaskan sebesar 8,125% dari 23 variabel. 

d. Faktor 4 “Produk dan Harga” 

Hasil looding factor menunjukkan adanya korelasi dan hubungan yang kuat ataupun 

lemah dari 3 item variabel dari 8 faktor yang terbentuk. Faktor 4 “Produk dan Harga” 

merupakan salah satu faktor dari delapan faktor baru yang sudah terbentuk dengan memiliki 

nilai persentase varians faktor 4 yaitu sebesar 7,835% sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel kebersihan kulit, bentuk telur dan harga mampu menjelaskan sebesar 7,835% dari 23 

variabel. 

e. Faktor 5 “Warna dan Kulit” 

Hasil looding factor menunjukkan adanya korelasi dan hubungan yang kuat ataupun 

lemah dari 2 item variabel dari 8 faktor yang terbentuk. Faktor 5 “Warna dan Kulit” 

merupakan salah satu faktor dari delapan faktor baru yang sudah terbentuk dengan memiliki 

nilai persentase varians faktor 5 yaitu sebesar 6,827% sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel warna kulit dan ukuran telur mampu menjelaskan sebesar 6,827% dari 23 variabel.  

f. Faktor 6 “Tempat dan Lingkungan Sosial” 

Hasil looding factor menunjukkan adanya korelasi dan hubungan yang kuat ataupun 

lemah dari 2 item variabel dari 8 faktor yang terbentuk. Faktor 6 “Tempat dan Lingkungan 

Sosial” merupakan salah satu faktor dari delapan faktor baru yang sudah terbentuk dengan 

memiliki nilai persentase varians faktor 6 yaitu sebesar 6,814% sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel kebersihan tempat dan keluarga hanya mampu menjelaskan sebesar 6,814% 

dari 23 variabel. 

g. Faktor 7 “Lingkungan Sosial” 

Hasil looding factor menunjukkan adanya korelasi dan hubungan yang sangat kuat 

terhadap 8 faktor yang terbentuk. Faktor 7 “Lingkungan Sosial” merupakan salah satu faktor 
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dari delapan faktor baru yang sudah terbentuk dengan memiliki nilai persentase varians 

faktor 7 adalah sebesar 5,431% sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kelas sosial 

mampu menjelaskan sebesar 5,431% dari 23 variabel.  

h. Faktor 8 “Kesesuaian Harga” 

Hasil looding factor menunjukkan adanya korelasi dan hubungan yang kuat terhadap 

8 faktor yang terbentuk. Faktor 8 “Kesesuaian Harga” merupakan salah satu faktor dari 

delapan faktor baru yang sudah terbentuk dengan memiliki nilai persentase varians faktor 8 

adalah sebesar 5,233% sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesesuaian harga mampu 

menjelaskan sebesar 5,233% dari 23 variabel yang ada.  

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk 

mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hasil 

analisis regresi linier berganda tentang pengaruh variabel X terhadap variabel Y dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 16. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Keputusan Pembelian Telur  

Keterangan Variabel Koefisien Regresi 
Konstanta 5,163 
F 1 “Promosi, Lingkungan Sosial dan Psikologis” -0,047 
F 2 “Produk, Tempat, Lingkungan Sosial” 0,068 
F 3 “Harga, Tempat, Promosi dan Psikologis” -0,041 
F 4 “Produk dan Harga” -0,065 
F 5 “Warna dan Ukuran Telur” -0,305* 
F 6 “Tempat dan Lingkungan Sosial” 0,162** 
F 7 “Lingkungan Sosial” -0,087 
F 8 “Kesesuaian Harga” 0,358** 
X7 Umur Konsumen -0,222** 
X8 Pendidikan Konsumen 0,117** 
X9 Pekerjaan Konsumen 
X10 Jumlah Keluarga 

0,341*** 
0,321** 

X11 Pendapatan Keluarga 0,273** 
 Keterangan : 

 Rsquare (R
2) = 65,7%    *** = 0,01 

Adjusted Rsquare  = 62,4%     **   = 0,05 
 F-hitung = 1.981    *     = 0,1 

N = 100      
 Keterangan : Data Primer Diolah (2016) 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase 

total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Hasil koefisien determinasi pada tabel diatas 

menunjukkan nilai sebesar 0.657 yang dapat diartikan bahwa 65,7% variabel Y (keputusan 

pembelian) dapat dijelaskan oleh variabel X (faktor produk, tempat, harga, promosi, faktor 

lingkungan sosial, faktor psikologis, umur, pendidikan, pekerjaan, jumlah keluarga dan 

pendapatan), sedangkan sisanya yaitu sebesar 34,3% dapat dijelaskan oleh variabel  lain yang 

ada diluar penelitian. Nilai Adjusted Rsquare  yaitu sebesar 62,4 yang dapat diartikan bahwa 

62,4% variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel bauran pemasaran yang diuji. 
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Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Pengujian signifikasi dengan parsial berfungsi untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh semua variabel yang diuji. Kriteria pengujian di nyatakan dengan probabilitas 

hitung <level significance(�) maka terdapat pengaruh signifikan secara individu terhadap 

keputusan pembelian. 

“Pekerjaan” 

Pengujian secara parsial dengan faktor pekerjaan menghasilkan nilai β 0,341 nilai  t 

tabel 1.664 dan nilai t hitung sebesar 2,727 dengan nilai signifikansi (P<0,01) sehingga 

hipotesis 7 dalam penelitian ini dapat diterima. Hasil tersebut menunjukan bahwa 

pekerjaan konsumen berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pembelian telur 

ayam ras. Koefisien pada faktor pekerjaan sebesar 0,341 yang artinya setiap peningkatan 

variabel pekerjaan responden sebesar 1%, maka keputusan pembelian telur ayam ras 

meningkat 0,341 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Hal diatas sesuai dengan 

Pusparini, Bambang dan Budi (2013) yang menyatakan bahwa keputusan pembelian telur 

ayam kampung di Malang dipengaruhi oleh jenis kelamin, status perkawinan, usia, 

pekerjaan, pendidikan, pendapatan responden dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumen dalam pembelian telur ayam kampung adalah gizi telur, harga sesuai 

dengan produk, bermanfaat bagi kesehatan dan tempat tinggal responden.  

“Kesesuaian Harga” 

Pengujian secara parsial dengan kesesuaian harga menghasilkan nilai β 0,358 nilai t 

tabel 1,664 dan nilai t hitung sebesar 1,221 dengan nilai signifikansi sebesar 0,022. Hasil 

tersebut menunjukan bahwa nilai signifikan (P<0,05) sehingga hipotesis 3 dalam penelitian 

ini diterima. Koefisien pada faktor kesesuaian harga sebesar 0,358 yang artinya setiap 

peningkatan variabel kesesuaian harga telur yang dijual sebesar 1%, maka keputusan 

pembelian meningkat 0,358 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Hasil penelitian ini 

yaitu kesesuaian harga sesuai dengan pernyataan dari Tjiptono (2002) yang menyatakan 

bahwa kelayakan harga yang terdiri dari variabel keterjangkauan harga dan kesesuaian 

harga berkaiatan dengan jenis dan volume madu karena volume produk semakin banyak 

maka harga produk juga akan tinggi sehingga akan mempengaruhi keputusan pembelian. 

Kesesuaian harga dalam hal ini kaitannya dengan kualitas telur ayam ras, konsumen tidak 

akan mempersoalkan harga jika produk yang dibeli sesuai dengan apa yang mereka 

harapkan dan hasil yang diperoleh dari mengkonsumsi produk tersebut. 

 “Pendidikan” 

Pengujian secara parsial dengan faktor pendidikan menghasilkan nilai β 0,117 nilai 

t tabel 1,664 dan nilai t hitung sebesar 0,402 dengan nilai signifikansi (P<0,1) sehingga 

hipotesis 6 yaitu tingkat pendidikan konsumen berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian telur ayam ras di pasar tradisional dapat diterima. Koefisien pada faktor 

pendidikan sebesar 0,117 yang artinya setiap peningkatan variabel pendidikan responden 

sebesar 1%, maka keputusan pembelian meningkat 0,117 dengan asumsi variabel lainnya 

konstan. Hal ini dikarenakan responden dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan 

mengetahui manfaat dari telur ayam ras untuk pemenuhan gizi yang seimbang sehingga 

jumlah pembelian telur ayam ras juga akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan pernyataan dari Nurmansyah (2006) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan 

berpengaruh terhadap pola konsumsi  seseorang yang disebabkan oleh pola pikir dan 
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pengalamannya. Seseorang yang mempunyai pengetahuan dan tingkat pendidikan yang 

lebih tinggi cenderung akan memilih pangan yang lebih baik kualitasnya dari pada yang 

berpendidikan rendah. Sisi pemasaran, semua konsumen dengan tingkat pendidikan yang 

berbeda adalah konsumen potensial bagi semua produk dan jasa.  

“Umur” 

Pengujian secara parsial dengan faktor umur menghasilkan nilai β -0,222 nilai  t 

tabel 1.664 dan nilai t hitung sebesar -0,719 dengan nilai signifikansi (P<0,01). Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa umur konsumen berpengaruh signifikan negatif terhadap 

keputusan pembelian telur ayam ras. Koefisien pada faktor umur sebesar -0,222 yang 

artinya setiap peningkatan faktor umur responden sebesar 1%, maka keputusan pembelian 

telur ayam ras menurun -0,222 dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

“Tempat dan Lingkungan Sosial” 

Pengujian signifikansi secara parsial faktor tempat dan lingkungan sosial yang 

terdiri dari kebersihan tempat dan keluarga yang bergabung menghasilkan nilai β 0,162 

nilai t tabel sebesar 1.664 nilai t hitung sebesar 0,880 dengan signifikansi (P<0,1). 

Koefisien pada faktor tempat dan lingkungan sosial sebesar 0,162 yang artinya setiap 

peningkatan faktor tempat dan lingkungan sosial 1%, maka keputusan pembelian 

mengalami peningkatan sebesar 0,162 dengan asumsi variabel konstan.  

“Pendapatan” 

Pengujian secara parsial dengan faktor pendapatan menghasilkan nilai β 0,273 nilai  

t tabel 1.664 dan nilai t hitung sebesar 1,221 dengan nilai signifikansi (P<0,01). Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa pendapatan konsumen berpengaruh signifikan positif 

terhadap keputusan pembelian telur ayam ras. Koefisien pada faktor pendapatan sebesar 

0,273 yang artinya setiap peningkatan faktor pendapatan responden sebesar 1%, maka 

keputusan pembelian telur ayam ras meningkat 0,273 dengan asumsi variabel lainnya 

konstan. Hal diatas sesuai dengan Pusparini, Bambang dan Budi (2013) yang menyatakan 

bahwa keputusan pembelian telur ayam kampung di Malang dipengaruhi oleh jenis 

kelamin, status perkawinan, usia, pekerjaan, pendidikan, pendapatan responden dan faktor-

faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian telur ayam kampung 

adalah gizi telur, harga sesuai dengan produk, bermanfaat bagi kesehatan dan tempat 

tinggal responden.  

“Jumlah keluarga” 

Pengujian secara parsial dengan faktor jumlah keluarga menghasilkan nilai β 0,321 

nilai  t tabel 1.664 dan nilai t hitung sebesar 1,314 dengan nilai signifikansi (P<0,01). Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa jumlah keluarga konsumen berpengaruh signifikan positif 

terhadap keputusan pembelian telur ayam ras. Koefisien pada faktor jumlah keluarga sebesar 

0,321 yang artinya setiap peningkatan faktor jumlah keluarga responden sebesar 1%, maka 

keputusan pembelian telur ayam ras akan mengalami peningkatan sebesar 0,321 dengan 

asumsi variabel lainnya konstan. 

“Warna dan Ukuran Telur” 

Pengujian signifikansi secara parsial yang terdiri dari warna kulit dan ukuran telur 

yang bergabung menghasilkan nilai β -0,305 nilai t tabel sebesar 1.664 nilai t hitung 

sebesar -1,749 dengan signifikansi (P<0,1) sehingga hipotesis 2 dalam penelitian ini 
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diterima. Koefisien pada faktor warna dan ukuran telur sebesar -0,305 yang artinya setiap 

peningkatan variabel warna dan ukuran telur yang dijual 1%, maka keputusan pembelian 

mengalami penurunan sebesar 0,305 dengan asumsi variabel konstan. Hasil penelitian ini 

yaitu ukuran telur sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian telur ayam ras sesuai 

dengan penelitian Darwanti, Bambang dan Hari (2014) yang menyatakan bahwa konsumen 

akan memberikan penilaian tentang telur asin terkait kualitasnya, baik dari segi rasa, 

tekstur, ukuran , dan tingkat kesukaan. Konsumen membeli telur asin “Chozin” karena 

mempunyai rasa yang khas. Ukuran telur yang besar menjadi pertimbangan konsumen 

dalam membeli telur ayam ras di pasar tradisional. 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dari penelitian dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : karakteristik konsumen yang membeli telur ayam ras di Pulau 

Kangean Kecamatan Arjasa adalah perempuan berumur 24-30 tahun  berpendidikan 

terakhir Sekolah Dasar (SD), bekerja sebagai petani jumlah anggota keluarga 4 orang 

dengan pendapatan keluarga Rp.1–1,5 juta. 

1. Keputusan pembelian telur ayam di Pulau Kangean Kecamatan Arjasa Kabupaten 

Sumenep dipresentasikan melalui frekuensi pembelian telur dengan satu kali dalam 

seminggu dan jumlah pembelian dalam satu kali pembelian sebanyak 1 Kg. 

2. Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian telur ayam ras yaitu : warna kulit 

telur, kebersihan tempat, keluarga, ukuran telur, kesesuaian harga, umur, pendidikan, 

pekerjaan, jumlah keluarga dan pendapatan. 

3. Pertimbangan utama yaitu umur, pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga dan 

pendapatan keluarga merupakan faktor dominan yang dipertimbangan oleh konsumen 

dalam pembelian telur ayam ras 

 

SARAN  

Saran yang dapat diberikan yaitu konsumen harus memperhatikan faktor bauran 

pemasaran. Penelitian ini faktor bauran pemasaranyang dipelajari dan dijadikan variabel 

tidak bisa menjelaskan secara signifikan terhadap perilaku dan keputusan konsumen dalam 

pembelian telur ayam ras di  Pulau Kangean Kecamatan Arjasa yaitu di 4 Pasar Tradisonal 

yang ada. Hasil tersebut memungkinan untuk diteliti oleh peneliti lain supaya bisa 

menjelaskan lebih jelas. 
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