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RINGKASAN 

Sosis merupakan merupakan produk olahan daging 

yang sekarang popular di masyarakat, terutama kalangan anak-

anak. Pengolahan sosis ini awalnya dikembangkan oleh negara 

empat musim yang bertujuan untuk mengawetkan, sehingga 

mereka tidak kekurangan daging selama musim dingin. 

Industri pengolahan ayam mulai berkembang di Indonesia 

pada tahun 1976. Sebelum tahun itu, industri pengolahan lebih 

didominasi olahan dengan bahan baku daging sapi dan babi. 

Produk olahan dengan bahan baku daging sapi produk 

utamanya yaitu bakso dan sosis, sedangkan untuk yang 

berbahan baku daging ayam produk utamanya adalah sosis dan 

nugget. 

Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat 

pemasaran yang digunakan perusahan untuk mencapai tujuan 

pemasaran dalam memenuhi target pasarnya sehingga dapat 

menimbulkan kepuasan bagi pelanggan. Bauran pemasaran 

dapat dipakai sebagai dasar untuk menetapkan suatu strategi 

dalam usaha untuk mendapatkan posisi yang kuat dipasar, 
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maka dari itu strategi pemasaran yang tepat sangat diperlukan 

untuk meningkatkan pangsa pasar dan volume penjualan. 

Pengambilan data dilakukan di Rumah Sosis yang 

bertempat di Jl. Oro-oro Ombo Kota Batu pada 18 Juni – 29 

Agustus 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengambilan keputusan pembelian produk sosis dan 

menganalisis faktor-faktor bauran pemasaran yang 

berpengaruh terhadap pembelian sosis di Rumah Sosis. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei 

dengan menggunakan kuisioner sebagai alat pengambil data 

utama. Teknik pengambilan sampel menggunakan accidental 

sampling, Metode accidental sampling pada penelitian ini 

yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan konsumen yang 

dijumpai atau secara sengaja bertemu membeli produk sosis di 

Rumah Sosis didasarkan pada kriteria tertentu. Jumlah 

responden yang digunakan yaitu 100 orang.  

Hasil analisis faktor dari data yang didapatkan 3 

faktor baru yang dapat mewakili 11 variabel awal (F1) “media 

elektronik, media personal selling kesesuaian harga, lokasi, 

dan tempat parkir, (F2) “ukuran, keanekaragaman, warna, dan 

keterjangkauan harga dan (F3) “kualitas dan 

kebersihan/kenyamanan”. Data hasil analisis regresi linear 

berganda menghasilkan persamaan regeresi Y =  6,256  + 

0,290 F1 + 0,227 F2 + 0,171 F3. Berdasarkan hasil analisis 

regresi dengan menggunakan program SPSS versi 23 

didapatkan hasil regresi memiliki koefisien determinasi (R
2
adj) 

sebesar 73,2%. Hal ini berarti bahwa model regresi yang 

didapatkan mampu menjelaskan pengaruh antara variabel 

produk (X1), harga (X2), promosi (X3), dan tempat (X4) 

terhadap keputusan pembelian (Y) sebesar 73,2% dan sisanya 
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sebesar 26,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian 

yang dilakukan oleh penulis 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah intensitas 

jumlah pembelian produk sosis yaitu 1 produk dalam frekuensi 

pembelian tidak tentu yaitu rata-rata 1-2 kali setiap bulan 

dengan jenis sosis yang paling laku yaitu dragon of rumah 

sosis. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

yaitu indeks 1 yang terdiri dari variabel “media elektronik, 

personal selling, kesesuaian harga, lokasi dan tempat parkir” 

dan indeks 2 yang terdiri dari variabel “ukuran, 

keanekaragaman, warna, dan  keterjangkauan harga”. Saran 

dari peneliti yang pertama yaitu kegiatan promosi melalui 

media internet ditingkatkan agar semakin banyak yang 

mengetahui tentang rumah sosis. Saran yang kedua yaitu mutu 

pelayanan ditingkatkan seperti kebersihan, sarana dan 

prasarana ditempat tersebut agar konsumen tetap loyal. 

 

 


