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Konsumen Produk Pangan (Studi pada Hypermart Lippo 
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RINGKASAN 

Hypermart merupakan ritel asli Indonesia yang memiliki 
banyak cabang di Indonesia, salah satunya yaitu berada di 
Lippo Plaza Batu. Hypermart merupakan ritel yang ingin menjadi 
No. 1 Multi Format Food Retail di Indonesia sehingga mayoritas 
produk yang dijual adalah produk pangan. Agar dapat bersaing 
dengan peritel lain, maka Hypermart memerlukan adanya 
strategi harga. Penetapan harga yang tepat merupakan salah 
satu strategi yang harus diterapkan oleh perusahaan agar dapat 
menarik minat beli konsumen dan mewujudkan kepuasan 
konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
strategi harga terhadap keputusan pembelian dan kepuasan 
konsumen. Sampel dari penelitian ini yaitu konsumen di 
Hypermart Lippo Plaza Batu yang minimal pernah membeli 
produk pangan. Jumlah responden yang dipilih yaitu sebanyak 
100 orang konsumen. Pada penelitian ini digunakan metode 
Partial Least Square (PLS) yang merupakan teknik analisis 
untuk memproyeksikan hubungan linier antar variabel-variabel 
pengamatan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel harga 
ganjil, harga diskon, dan harga paket berpengaruh secara 
signifikan terhadap keputusan pembelian dengan pengaruh 
dominannya yaitu harga diskon dengan nilai jalur sebesar 0,236. 
Variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap 
kepuasan konsumen yaitu harga ganjil dengan nilai jalur 
sebesar 0,161. 
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SUMMARY 

Hypermart is a native retail Indonesia that has many 
branches in Indonesia, one of which is located in Lippo Plaza 
Batu. Hypermart is a retail that wants to be No. 1 Multi Format 
Food Retail in Indonesia so that the majority of products sold are 
food products. In order to compete with other retailers, 
Hypermart requires a pricing strategy. Appropriate pricing is one 
of the strategies that must be implemented by the company in 
order to attract consumers to buy and realize customer 
satisfaction. This study aims to determine the effect of pricing 
strategy on purchasing decisions and customer satisfaction. The 
sample of this research is that consumers at Hypermart Lippo 
Plaza Batu have at least bought food product. The number of 
respondents selected are as 100 consumers. In this study used 
Partial Least Square (PLS) method which is an analysis 
technique to project linear relationship between variables-
observation. 

The results of this study indicate that the odd price 
variables, discounted prices, and package prices significantly 
influence purchasing decisions with the dominant influence is 
the discount price with the path value of 0.236. Then variables 
that significantly affect customer satisfaction is the odd price 
with a path value of 0.161. 
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BAB I PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 

Pada era yang serba modern seperti saat ini, banyak 
perusahaan yang berlomba-lomba untuk mempertahankan dan 
meningkatkan persaingan pasar serta memperluas jangkauan 
eksistensinya. Perusahaan yang bergerak dalam bidang yang 
sama akan selalu berusaha untuk memperebutkan pasar yang 
sama dan akan membuat konsumen untuk memilih mana yang 
terbaik. Hal ini terlihat pada banyaknya bisnis ritel di Indonesia. 
Beberapa bisnis ritel yang ada di Indonesia yaitu supermarket, 
minimarket, swalayan, hypermarket, departement store, dan 
pusat grosir lainnya. Ritel merupakan mata rantai yang penting 
dalam proses distribusi barang dan merupakan mata rantai 
terakhir suatu proses distribusi. Melalui ritel, suatu produk dapat 
bertemu langsung dengan penggunanya (Soliha, 2008). 

Sektor ritel merupakan sektor kedua terbesar dalam hal 
penyerapan tenaga kerja. Data BPS per Agustus 2011 
menunjukkan bahwa sektor ritel menyerap 23,4 juta tenaga 
kerja, atau nomor dua setelah sektor pertanian yang 
menampung 39,3 juta tenaga kerja usia di atas 15 tahun. Ritel 
menjadi industri jasa yang sangat penting dalam perekonomian 
karena kontribusinya yang sangat besar dalam pembentukan 
Gross Domestic Product (GDP). Industri jasa ini menempati 
posisi terbesar kedua setelah industri pengolahan. Kondisi inilah 
yang diyakini menjadi daya dorong pemulihan pertumbuhan 
ekonomi Indonesia paska krisis tahun 1998 (Wahyuningsih dan 
Harmadi, 2015).  

Hypermart merupakan ritel asli Indonesia yang mampu 
bersaing dengan peritel asing. Hypermart memiliki banyak 
cabang yang tersebar di Indonesia, salah satunya yaitu 
Hypermart yang berada di Lippo Plaza Batu. Produk yang dijual 
di Hypermart pun bermacam-macam, mulai dari barang 
kebutuhan sehari-hari, pakaian, peralatan rumah tangga, 
kosmetik, hingga kebutuhan bahan pangan dan kebutuhan 
rumah tangga lainnya. Hypermart ingin menjadi No. 1 Multi 
Format Food Retail di Indonesia sehingga produk yang paling 
banyak dijual adalah jenis produk pangan. Dalam melakukan 
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penjualan produk, Hypermart melakukan beberapa strategi 
terhadap harga yang ditawarkan kepada konsumen. Strategi 
harga yang digunakan oleh Hypermart yaitu strategi harga 
ganjil, harga diskon, dan harga paket. Harga ganjil merupakan 
strategi yang digunakan pada nominal harga dengan berakhiran 
angka ganjil, seperti 3, 5, 7, dan 9. Harga diskon merupakan 
harga potongan yang diberikan pada produk dalam waktu 
tertentu. Harga paket merupakan harga yang ditawarkan pada 
produk tertentu yang dalam pembeliannya akan dijadikan satu 
dengan produk lainnya. Strategi harga yang diterapkan tentunya 
akan memiliki efek pada pembelian konsumen. Kebijakan harga 
peritel adalah faktor positioning yang sangat penting yang harus 
diputuskan dalam kaitannya dengan pasar sasaran, bauran 
produk dan layanan yang diberikan, dan persaingan yang 
dihadapi (Melisa, 2012). Promosi harga dikemas agar masuk ke 
dalam alam bawah sadar dan emosional konsumen, sehingga 
konsumen tidak perlu berpikir lama untuk memutuskan membeli 
barang yang ditawarkan. Faktor emosional terkadang 
merupakan faktor yang menggerakkan konsumen untuk 
membeli sebuah produk (Rini dalam Shabariyatun dan 
Suliyanto, 2012). Hal ini menjadikan suatu strategi harga sangat 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian yang juga akan 
berefek pada kepuasan konsumen karena konsumen merasa 
terpenuhi kebutuhannya tanpa harus memikirkan harga produk 
yang terlampau mahal atau membuat boros. Strategi harga 
telah terbukti sangat berperan dalam mempengaruhi keputusan 
konsumen (Taylor dalam Siringoringo, 2007).  

Beberapa bahan baku pangan memiliki potongan harga 
atau diskon ketika dibeli dalam jumlah tertentu. Jumlah 
pembelian bahan baku yang semakin banyak dapat 
menimbulkan diskon yang semakin besar. Adanya diskon pada 
bahan baku pangan dikarenakan faktor pertimbangan masa 
kedaluarsa dari bahan itu sendiri. Seiring dengan berjalannya 
waktu, bahan baku pangan akan berkurang secara kuantitas 
maupun kualitasnya sehingga perusahaan melakukan strategi 
harga berupa potongan harga untuk memenuhi kebutuhan 
konsumen (Jaya dkk, 2012). Salah satu produk yang memiliki 
strategi harga yaitu ikan yang dijual di ritel. Ikan pada ritel dijual 
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per gram dengan harga yang sudah ditetetapkan. Semakin 
banyak kuantitas ikan yang dibeli, harga dari ikan akan semakin 
menurun dibandingkan kelipatannya. Hal ini dilakukan oleh 
perusahaan karena ikan memiliki masa bahan rusak yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan ikan olahan pabrik. Konsumen akan 
cenderung memilih untuk membeli ikan dengan kuantitas besar 
dalam satu kali beli dan harganya pun lebih hemat. Secara 
psikologi konsumen akan memikirkan tentang penghematan 
pada belanja yang dilakukan. Perbandingan harga akan 
menentukan dalam proses keputusan pembelian suatu produk 
oleh konsumen. Namun dalam penelitian ini, produk pangan 
yang diteliti adalah produk pangan olahan di mana produk 
tersebut sudah berada dalam kemasan dan bukan produk 
pangan yang masih segar dan mentah. 

Adanya strategi dalam penentuan harga suatu produk 
perlu diuji variabel-variabelnya yang dapat mempengaruhi 
keputusan pembelian dan kepuasan konsumen. Keputusan 
yang menyangkut harga merupakan keputusan bisnis yang 
langsung mempengaruhi revenue dan tingkat profitabilitas. 
Adanya kesalahan dalam menetapkan harga dapat 
menghilangkan kesempatan untuk memperoleh laba maupun 
loyalitas konsumen. Maka dari itu diperlukan suatu uji untuk 
mengetahui efektivitas dari strategi harga dan juga menguji 
variabel dari strategi harga yang digunakan. Dalam penelitian 
ini, metode yang digunakan yaitu PLS (Partian Least Square) 
yang secara teknis digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 
hubungan antarvariabel yang ada. PLS merupakan metode 
yang powerfull karena tidak didasarkan pada banyak asumsi 
misalnya data tidak harus berdistribusi normal dan sampel tidak 
harus besar. Selain itu PLS dapat menganalisis sekaligus 
konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksif dan formatif 
(Irwan dan Adam, 2015). Pada metode PLS juga akan dibentuk 
model variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian dan 
kepuasan konsumen. Dengan adanya penelitian ini, penulis 
berharap dapat membantu pihak Hypermart Lippo Plaza Batu 
untuk memahami keputusan pembelian dan kepuasan 
konsumen mengenai beberapa variabel yang akan menjadi 
pertimbangan dalam menetapkan strategi harga. 
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1.2 Rumusan Masalah  
Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu : 

1. Apakah strategi harga ganjil, harga potongan, dan harga 
paket berpengaruh terhadap keputusan pembelian dan 
kepuasan konsumen pada Hypermart Lippo Plaza Batu? 

2. Variabel manakah dalam strategi harga yang memiliki 
pengaruh paling dominan terhadap keputusan pembelian 
konsumen pada Hypermart Lippo Plaza Batu? 

3. Variabel manakah dalam strategi harga yang memiliki 
pengaruh paling dominan terhadap kepuasan konsumen 
pada Hypermart Lippo Plaza Batu? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui pengaruh variabel strategi harga ganjil, harga 
potongan, dan harga paket terhadap keputusan pembelian 
dan kepuasan konsumen pada Hypermart Lippo Plaza 
Batu. 

2. Menentukan variabel dalam strategi harga yang memiliki 
pengaruh paling dominan terhadap keputusan pembelian 
konsumen pada Hypermart Lippo Plaza Batu. 

3. Menentukan variabel dalam strategi harga yang memiliki 
pengaruh paling dominan terhadap kepuasan konsumen 
pada Hypermart Lippo Plaza Batu. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan 
manfaat bagi pihak-pihak berikut : 

1. Bagi Hypermart Lippo Plaza Batu hasil penelitian ini 
diharapkan mampu memberikan masukan kepada 
perusahaan terkait stategi harga yang dapat 
mempengaruhi keputusan pembelian. Penulis berharap 
perusahaan dapat mempertimbangkan hasil penelitian 
agar dapat diterapkan dan digunakan sebagai perbaikan 
guna meningkatkan volume penjualan perusahaan.  
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2. Bagi bidang akademik dan keilmuan adalah untuk 
mengembangkan penelitian dan ilmu dalam manajemen 
pemasaran khususnya pada strategi harga. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Pemasaran 

Pemasaran merupakan suatu proses yang menciptakan 
dan menyampaikan nilai untuk memenuhi kebutuhan konsumen 
dan mengelola hubungan yang kuat dengan konsumennya. 
Kunci kesuksesan suatu perusahaan dapat dicerminkan melalui 
kegiatan pemasarannya. Pemasaran yang dimaksud yakni 
bagaimana suatu nilai dari merek itu dibuat dan mampu diterima 
dengan baik oleh konsumen yang menjadi sasarannya. Apabila 
suatu pemasaran sudah berjalan dengan baik dan konsumen 
sudah mengetahui dan tertarik dengan merek yang dikenalkan, 
maka perusahaan dapat membangun kekuatan suatu merek. 
Dengan terbentuknya kekuatan merek pada masyarakat, maka 
perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan 
yang diperoleh juga tinggi. Bahkan dalam hal ini pengelolaan 
kekuatan merek dapat stabil dan berkelanjutan dengan baik 
(Rianto dkk, 2014).  

Bauran pemasaran merupakan salah satu konsep dalam 
teori pemasaran modern yang terdiri dari beberapa hal, seperti 
variabel harga, promosi, harga, dan tempat yang dapat 
dikendalikan oleh perusahaan. Keempat variabel tersebut 
merupakan hal yang sangat penting dan menjadi pertimbangan 
tersendiri oleh konsumen dalam mengambil keputusan 
pembelian. Keunggulan akan produk dari keempat faktor yang 
telah disebutkan dapat diketahui oleh konsumen dan membuat 
mereka menjadi tertarik untuk membeli produk tersebut. Produk 
yang dianggap baik dan bermanfaat oleh konsumen, dengan 
harga yang kompetitif dan ditunjang oleh sistem distribusi yang 
baik dan promosi yang dilakukan oleh perusahaan, akan 
memberikan implikasi pada keputusan konsumen dalam 
pembelian produk tersebut (Suarjana dkk, 2014). 

 
2.2 Harga 

Harga merupakan sejumlah uang yang ditetapkan dalam 
suatu produk atau jasa. Tujuan dari ditetapkan suatu harga 
pada produk atau jasa yaitu untuk mendapatkan keuntungan 
dan mempertahankan perusahaan untuk biaya operasional 
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perusahaan. Selain itu penentuan harga juga digunakan 
perusahaan untuk menguasai pangsa pasar dengan 
menetapkan harga yang dapat bersaing dengan perusahaan 
lain (Sinaga, 2015). Harga adalah nilai dari suatu produk atau 
jasa yang ditukarkan oleh penjual dan pembeli. Pembeli akan 
menukarkan pendapatan atau kekayaan yang dimilikinya untuk 
mendapatkan manfaat dan kepuasan dari produk yang 
diinginkannya. Harga adalah elemen yang paling fleksibel dalam 
bauran pemasaran. Hal ini karena harga dianggap dapat 
berubah dengan cepat untuk merespon dari tindakan pesaing 
(Surya dan Setiyaningrum, 2009).  

Harga bukan hanya merupakan angka pada suatu label, 
tapi harga memiliki banyak bentuk dan fungsi. Pada setiap 
tahunnya, harga mengalami perubahan besar yang disesuaikan 
dengan kondisi terkini. Perusahaan akan melawan harga yang 
cenderung rendah dan mengubah pemikiran konsumen untuk 
membeli produk dan jasa yang lebih mahal. Hal ini dilakukan 
dengan cara menggabungkan formulai produk unik yang 
melibatkan promosi pasar (Kotler dan Keller dalam Tjiptodjojo, 
2012). Harga pada produk maupun jasa merupakan faktor 
penentu dalam permintaan pasar. Harga merupakan hal yang 
sangat penting yang diperhatikan oleh konsumen dalam 
membeli produk atau jasa. Jika konsumen merasa cocok 
dengan harga yang ditawarkan, maka mereka akan cenderung 
melakukan pembelian ulang untuk produk yang sama. Dalam 
teori ekonomi disebutkan bahwa harga suatu barang dan jasa 
yang pasarnya kompetitif, maka tinggi rendahnya harga 
ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar (Anwar dan 
Satrio, 2015). Indikator yang digunakan untuk mengukur harga 
antara lain (Fure dalam Anwar dan Satrio, 2015) : 

a. Harga yang sesuai manfaat 
b. Persepsi harga dan manfaat 
c. Harga barang terjangkau 
d. Persaingan harga 
e. Kesesuaian harga dengan kualitasnya 
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2.3 Strategi Penetapan Harga 
Penetapan harga merupakan sejumlah uang yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan barang yang diinginkan serta 
pelayanannya. Prinsip manajemen dalam penetapan harga yaitu 
memfokuskan pada harga yang telah ditentukan dengan jumlah 
yang cukup untuk menutup ongkos yang digunakan dan 
menghasilkan laba. Beberapa faktor yang mempengaruhi 
tingkat harga yaitu keadaan perekonomian, penawaran dan 
permintaan, elastisitas permintaan, persaingan, biaya, tujuan 
perusahaan, dan pengawasan pemerintah (Ritawaty, 2012). 

Strategi penetapan harga sangat signifikan terhadap 
pemberian nilai ke konsumen dan mempengaruhi citra dari 
produk yang bersangkutan, serta memiliki pengaruh keputusan 
pembelian konsumen. Harga juga memiliki hubungan terhadap 
pendapatan dan mempengaruhi supply atau marketing 
channels. Namun hal yang paling penting yaitu keputusan 
dalam harga harus konsisten dengan strategi pemasaran secara 
keseluruhan (Anwar dan Satrio, 2015). Adapun beberapa faktor 
yang menjadi pertimbangan dalam penetapan harga dibedakan 
menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 
internal meliputi sasaran pemasaran, strategi bauran 
pemasaran, biaya, dan pertimbangan organisasi. Sedangkan 
faktor eksternal meliputi pasar dan permintaan, biaya harga dan 
tawaran pesaing, serta faktor eksternal lain yang timbul dari 
kondisi pasar. Strategi penentuan harga juga dapat dilakukan 
dengan cara skimming price dan penetration price. Skimming 
price merupakan penetapan harga awal yang tinggi ketika 
produk baru diluncurkan, sedangkan penetration price 
merupakan penentuan harga awal yang rendah serendah-
rendahnya atau murah dengan tujuan untuk penetrasi pasar 
dengan cepat dan membentuk loyalitas konsumen pada merek 
atau produk yang bersangkutan (Sinaga, 2015). 

 
2.3.1 Penetapan Harga Ganjil (Odd Pricing) 

Harga ganjil merupakan harga yang nominalnya sedikit di 
bawah harga yang sebenarnya. Hal ini bertujuan untuk 
mempengaruhi pembeli yang akan mengira bahwa harga 
tersebut lebih murah (Sinaga, 2015). Disisi lain, strategi harga 
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ganjil juga memiliki dampak psikologi pada konsumen. Hal ini 
dibentuk untuk mempengaruhi psikologi konsumen dan menarik 
perhatian mereka untuk membeli (Al-Salamin, 2016). 

Harga ganjil merupakan salah satu strategi penetapan 
harga yang saat ini banyak digunakan oleh pelaku bisnis dan 
hal ini dirasa cukup berhasil untuk menarik banyak konsumen 
dalam membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Suatu 
perusahaan menggunakan strategi harga ganjil karena 
beberapa riset memperlihatkan bahwa konsumen cenderung 
memproses harga dari “kiri ke kanan” dan bukan dengan 
membulatkan. Hal inilah yang sering dijadikan dasar oleh 
banyak perusahaan dalam menetapkan strategi harga ganjil. 
Saat ini banyak perusahaan cenderung lebih banyak memasang 
harga ganjil dibandingkan harga biasa. Potongan harga yang 
menggunakan strategi harga ganjil cenderung akan 
meningkatkan pilihan konsumen pada produk tersebut karena 
secara afeksi dan kognitif, informasi harga tersebut akan 
diproses dalam otak dan menghasilkan sebuah persepsi yang 
mendorong konsumen untuk berperilaku (Tjiptodjojo, 2012). 

 
2.3.2 Penetapan Harga Diskon (Discount Pricing) 

Diskon atau potongan harga adalah pengurangan harga 
dari suatu harga normal pada periode tertentu. Harga diskon 
juga merupakan salah satu strategi penjualan. Adanya strategi 
penjualan yang seperti ini digunakan untuk meningkatkan 
penjualan dengan cara merangsang dan mempertahankan 
minat pembeli terhadap suatu produk. Selain itu, tujuan dari 
strategi penjualan dengan potongan harga juga dimaksudkan 
untuk mengenalkan suatu produk baru atau gerai baru terhadap 
masyarakat (Satya dan Suprihhadi, 2013).  

Konsumen juga cenderung akan beralih ke toko tertentu 
yang menawarkan harga promosi. Disisi lain konsumen juga 
akan beralih pada merek suatu produk yang sering mengadakan 
promosi harga. Strategi harga dengan cara potongan harga 
yang diterapkan pada suatu produk dapat mendatangkan 
pelanggan baru. Potongan harga dapat mempercepat 
pembelian produk oleh konsumen dan akhirnya dapat 
memberikan kontribusi pada perusahaan untuk menghasilkan 
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keuntungan yang lebih tinggi (Al-Salamin, 2016). Terdapat 
beberapa bentuk diskon, seperti (Kotler dan Armstrong, 2010) : 

a. Diskon tunai, merupakan pengurangan harga untuk 
pembeli yang segera membayar tagihannya. 

b. Diskon kuantitas, merupakan pengurangan biaya bagi 
pembeli yang membeli dalam jumlah besar. 

c. Diskon fungsional (diskon perdagangan), merupakan 
diskon yang ditawarkan oleh produsen pada anggota 
saluran perdagangan jika mereka melakukan fungsi 
tertentu, seperti menjual, menyimpan, dan melakukan 
pencatatan. 

d. Diskon musiman, merupakan pengurangan harga untuk 
pembeli yang membeli barang atau jasa pada musim 
tertentu. 

 
2.3.3 Penetapan Harga Paket (Bundle Pricing) 

Harga paket atau harga bundel merupakan paduan dari 
beberapa produk dalam satu kemasan yang dijual dengan harga 
tunggal suatu produk (Faith dan Edwin, 2014). Harga paket juga 
merupakan suatu harga yang ditetapkan dengan memberikan 
beberapa kombinasi produk dan pelayanan yang menyertainya 
(Subing dan Yohanes, 2015). Harga paket merupakan 
penawaran dua atau lebih produk atau jasa yang berbeda untuk 
penjualan atau obral pada satu harga. Misal pada penjualan 
pasta gigi, harga 1 unitnya yaitu RP. 8000,- sedangkan harga 
sebuah pasta gigi Rp. 3.500,-. Namun jika produk pasta gigi dan 
sikat gigi dijual dalam satu bundel maka harga yang akan 
ditawarkan yaitu Rp. 10.000,- (Salamin dan Hassan, 2016). 

Harga bundel produk merupakan strategi penetapan harga 
yang ada pada beberapa produk, layanan, atau kombinasi dari 
keduanya yang disajikan kepada konsumen sebagai satu paket 
atau satu harga tunggal (Al-Salamin, 2016). Harga paket juga 
merupakan sejumlah produk yang dijadikan dalam satu paket, 
sehingga dapat memudahkan konsumen yang kesulitan dalam 
mencari dan membeli masing-masing produk secara terpisah. 
Metode ini didasarkan pada pandangan konsumen bahwa 
konsumen lebih menghargai nilai suatu paket tertentu secara 
keseluruhan daripada nilai masing-masing item yang dijual 
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secara individu. Metode ini memberikan manfaat besar bagi 
penjual dan pembeli. Pembeli dapat menghemat biaya belanja, 
sedangkan penjual dapat menekan biaya pemasaran dan 
membuat produk yang mereka jual menjadi laku (Rahmadani, 
2015).  
 
2.4 Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen adalah pembelajaran mengenai 
bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, 
membeli, menggunakan barang dan jasa untul memuaskan 
kebutuhan dan keinginan mereka (Tjiptodjojo, 2012). Perilaku 
konsumen juga dapat diartikan sebagai tindakan yang langsung 
terlibat untuk mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan 
produk dan jasa. The American Marketing Association 
mendefinisikan perilaku konsumen yaitu interaksi dinamis antara 
afeksi dan kognisi, perilaku, dan lingkungannya dimana manusia 
melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka (Setiadi 
dalam Ilham, 2016). 

Perilaku konsumen merupakan perilaku konsumen akhir, 
baik individu maupun rumah tangga yang membeli produk untuk 
konsumsi personal. Dalam melakukan pembelian, pelanggan 
memulai dengan mengenali permasalahan yang sedang 
dihadapinya, mencari informasi solusi, melakukan evaluasi 
terhadap alternatif yang ada, dan pada akhirnya melakukan 
pembelian. Kemudian konsumen akan melakukan evaluasi 
terhadap proses pembelian tersebut. Keputusan pembelian juga 
didasarkan pada pengalaman pembelian sebelumnya sehingga 
dapat dikatakan bahwa kinerja bauran pemasaran perusahaan 
berpengaruh pada nilai pelanggan (Satya dan Suprihhadi, 
2013). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku 
pembelian konsumen, yaitu faktor budaya, sosial, kepribadian, 
dan psikologis. Pada faktor budaya yang perlu diperhatikan 
yaitu perilaku yang telah turun temurun dalam masyarakat, 
seperti perasaan bangga telah membeli barang yang sesuai 
norma budaya suatu daerah. Faktor sosial memiliki kaitan erat 
dengan lingkungan dan tempat dimana kita bergaul dan 
bersosialisasi. Faktor kepribadian berasal dari dalam diri 
konsumen, seperti pribadi santun konsumen untuk menghindari 
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pembelian barang dan jasa yang dianggap kurang pantas. 
Faktor psikologis berbicara tentang manfaat suatu pembelian 
secara psikologis bagi konsumen, seperti perasaan bangga 
memiliki barang yang langka (Kotler dan Susanto dalam Ilham, 
2016).  
 
2.4.1 Keputusan Pembelian  

Keputusan konsumen dapat diartikan sebagai suatu 
keputusan untuk melakukan pembelian barang atau 
penggunaan jasa tertentu yang didasarkan pada niatan untuk 
menggunakan barang atau jasa tersebut. Keputusan pembelian 
yang dilakukan oleh konsumen dimulai jauh sebelum terjadinya 
proses pembelian dilakukan. Hal ini membuat pemasar atau 
produsen melihat bagaimana keinginan dan kebutuhan yang 
timbul, apa dan bagaimana rasa butuh itu mengarah pada objek 
tertentu (Subianto, 2007).  

Keputusan pembelian memiliki struktur yang merupakan 
sejumlah keputusan pembeli untuk membeli suatu produk 
barang atau jasa. Terdapat beberapa komponen keputusan 
pembelian, yaitu (Rianto dkk, 2014) : 

a. Keputusan tentang jenis produk 
Keputusan untuk membeli suatu dengan tujuan lain. 

b. Keputusan tentang bentuk produk 
Keputusan untuk membeli suatu produk yang berkaitan 
dengan ukuran, desain, kualitas, dan lain sebagainya. 

c. Keputusan tentang merek 
Keputusan untuk membeli suatu produk yang berkaitan 
dengan merek yang akan dibeli. 

d. Keputusan tentang penjualnya 
Keputusan untuk membeli suatu produk yang berkaitan 
dengan dimana produk tersebut dijual. 

e. Keputusan tentang jumlah produk 
Keputusan untuk membeli suatu produk yang berkaitan 
dengan kuantitas produk yang akan dibeli. 

f. Keputusan tentang waktu pembelian 
Keputusan untuk membeli suatu produk yang berkaitan 
dengan kapan tersedianya uang untuk membeli. 
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g. Keputusan tentang cara pembayaran 

Keputusan untuk membeli suatu produk yang berkaitan 
dengan metode pembayaran yang disediakan oleh 
penjual. 

 
2.4.2 Proses Keputusan Pembelian 

Proses konsumen untuk mengambil keputusan pembelian 
harus dipahami oleh pemasar perusahaan dengan tujuan untuk 
membuat strategi yang tepat. Proses pembuatan keputusan 
konsumen dalam membeli produk tidak dapat dianggap sama. 
Hal ini dapat diartikan bahwa proses pembelian suatu produk 
berbeda dengan proses pembelian produk lain. Keputusan 
untuk membeli yang diambil oleh pembeli sebenarnya 
merupakan perkumpulan dari sejumlah keputusan. Setiap 
keputusan membeli memiliki suatu struktur sebanyak tujuh 
komponen, yaitu keputusan tentang jenis produk, bentuk 
produk, merek, penjualnya, jumlah produk, waktu pembelian, 
dan cara pembayaran (Anwar dan Satrio, 2015). 

Proses keputusan pembelian juga menyangkut pada 
perilaku konsumen. Terdapat dua perilaku konsumen dalam 
melakukan pembelian, yaitu pembelian tidak terencana dan 
pembelian kompulsif. Adapun penjabarannya sebagai berikut 
(Suarjana dkk, 2014) : 

1. Pembelian tak terencana 
Merupakan pembelian yang dilakukan di dalam toko, 

dimana pembelian berbeda dari apa yang telah 
direncanakan oleh konsumen ketika memasuki toko. 
Pembelian tidak terencana adalah suatu tindakan 
pembelian yang dibuat tanpa direncanakan sebelumnya 
atau keputusan pembelian dilakukan pada saat berada di 
dalam toko. 

2. Pembelian kompulsif 
Perilaku pembelian kompulsif diuraikan sebagai 

pembelian kronik atau repetitif yang menjadi tanggapan 
primer hingga terjadi suatu kejadian atau perasaan negatif. 
Konsumsi kompulsif didefinisikan sebagai respon terhadap 
dorongan yang tidak terkendali atau keinginan untuk 
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memperoleh, menggunakan, atau mengalami suatu 
perasaan, substansi, atau kegiatan yang menuntun 
individu secara berulangkali. Konsumen yang kompulsif 
cenderung membeli benda secara berlebihan yang tidak 
mereka perlukan, padahal terkadang mereka tidak 
sanggup untuk membeli. Pembelian kompulsif berbeda 
dengan pembelian impulsif yang mana lebih berfokus pada 
proses membeli bukan pada pembelian itu sendiri. 
Dibandingkan dengan konsumen yang lain, konsumen 
yang kompulsif memiliki percaya diri yang rendah, tetapi 
fantasi, materialisme, depresi, kegelisahan, dan obsesi 
yang tinggi. Definisi pembelian kompulsif harus 
mencangkup dua kriteria, yaitu perilaku yang berulang-
ulang dan perilaku yang harus problematik untuk individu. 
Perilaku pembelian kompulsif mengarah pada pembelian 
yang berulang, sering berlebihan, pada waktu yang 
berulang, disebabkan oleh rasa bosan, depresi, tensi, atau 
gelisah. 

 
2.5 Kepuasan Konsumen 

Pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah untuk 
menciptakan para pelanggan merasa puas. Terciptanya 
kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, 
diantaranya hubungan antar perusahaan dan pelanggannya 
menjadi harmonis, memberi dasar yang baik bagi pembelian 
ulang, dan terciptanya loyalitas konsumen. Selain itu, dengan 
memenuhi kepuasan konsumen diharapkan dapat membentuk 
suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan 
bagi perusahaan (Tjiptono dalam Sunjoto, 2011).  

Kepuasan merupakan perasaan senang atau kecewa 
seseorang yang muncul setelah membandingkan antara 
persepsi atau kesannya terhadap kinerja suatu produk dan 
harapan-harapannya. Dengan demikian kepuasan merupakan 
fungsi dari persepsi atas kinerja dan harapan. Jika kinerja 
berada di bawah harapan maka pelanggan menjadi tidak puas. 
Sebaliknya jika kinerja melebihi harapan maka pelanggan 
merasa puas. Kepuasan dan ketidakpuasan konsumen dapat 
dipengaruhi oleh faktor pengalaman mengkonsumsi produk atau 
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jasa sebelumnya. Saat ini banyak perusahaan memfokuskan 
pada kepuasan pelanggan karena pelanggan yang puas tidak 
mudah pilihannya. Kepuasan pelanggan yang tinggi dapat 
menciptakan keeratan emosional terhadap merek tertentu, 
bukan hanya kesukaan atau preferensi rasional. Sebagai 
hasilnya adalah kesetiaan (loyalitas) pelanggan yang tinggi. 
Kepuasan pelanggan menjadi dasar bagi konsep pemasaran 
dan prediktor yang baik bagi perilaku pembelian selanjutnya 
(Surya dan Setiyaningrum, 2009). 

 
2.6 Partial Least Square (PLS) 

PLS merupakan metode analisis yang powerfull karena 
tidak didasarkan pada banyaknya asumsi seperti data yang 
tidak harus berdistribusi normal dan sampel tidak harus besar. 
PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya 
hubungan antar variabel laten. PLS dapat menganalisis 
sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksif dan 
formatif. Keunggulan dari PLS yaitu sebagai berikut (Adam, 
2015) : 

1. Algoritma pada PLS tidak terbatas hanya untuk hubungan 
antar indikator dengan variabel laten yang bersifat 
refleksif, tetapi algoritma PLS juga dipakai untuk hubungan 
yang bersifat formatif. 

2. PLS dapat digunakan untuk menaksir model path dengan 
ukuran sampel yang kecil. 

3. PLS dapat digunakan untuk model yang sangat kompleks 
(terdiri atas banyak variabel laten dan manifes) tanpa 
mengalami masalah dalam estimasi data. 

4. PLS dapat digunakan ketika distribusi data sangat miring. 
PLS dapat digunakan ketika independensi antara data 
pengamatan tidak dapat dijamin sebab tidak ada asumsi 
distribusi yang dibutuhkan. 
Analisis PLS terdiri dari dua sub model yaitu model 

struktural atau sering disebut inner model dan model 
pengukuran atau sering disebut outer model. Inner model 
menunjukkan kekuatan estimasi antar konstrak, sedangkan 
outer model menunjukkan bagaimana indikator 
merepresentasikan variabel laten untuk diukur. Variabel laten 
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yang dibentuk dalam PLS indikatornya dapat berbentuk refleksif 
maupun formatif. Indikator refleksif merupakan indikator yang 
dianggap dipengaruhi oleh konstruk laten. Indikator formatif 
merupakan indikator yang dianggap mempengaruhi konstruk 
laten. Indikator formatif mengamati faktor penyebab dari variabel 
laten. Langkah-langkah dari PLS dijelaskan sebagai berikut 
(Adam, 2015) : 

1. Merancang Model Stuktural (inner model) 
Merancang model struktural yaitu merancang 

hubungan antar variabel laten pada PLS dengan 
didasarkan pada hipotesis penelitian.  

2. Merancang Model Pengukuran (outer model) 
Merancang model pengukuran yaitu merancang 

hubungan variabel laten dengan indikatornya. Pada PLS 
perancangan outer model sangat penting, refleksif atau 
formatif. 

3. Mengkonstruksikan Diagram Jalur 
Mengkonstruksi diagram jalur berdasarkan dari 

perancangan outer model dan inner model. Hasil 
perancangan outer model dan inner model dinyatakan 
dalam bentuk diagram jalur agar lebih mudah dipahami 
(Adam, 2015). Dalam mengonstruksikan diagram jalur 
terdapat beberapa ketentuan yang digunakan. Konstruk 
teoritis (theoritial constructs) yang menunjukkan suatu 
variabel laten digambar dengan bentuk oval atau 
lingkaran. Variabel terukur digambar dengan bentuk kotak. 
Hubungan tidak simetris yang menunjukkan satu arah 
digambarkan dengan panah arah tunggal. Hubungan 
simetris yang menunjukkan arah bolak balik digambarkan 
dengan panah arah dobel (Abdillah, 2015). 

4. Estimasi : Weight, Koefisien Jalur, Loading 
Pendugaan parameter dalam PLS diperoleh melalui 

proses iterasi tiga tahap dan disetiap tahap menghasilkan 
estimasi. Berikut adalah langkah-langkah estimasi 
parameter PLS : 
a. Estimasi bobot (weight estimate) 

Tahap pertama adalah menghasilkan estimasi 
bobot, digunakan untuk menciptakan skor variabel 
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laten. Estimasi bobot diperoleh melalui dua jalan, yaitu 
mode A dan mode B. Mode A dirancang untuk 
memperoleh estimasi bobot dengan tipe indikator 
refleksif, sedangkan mode B dirancang untuk 
memperoleh estimasi bobot dengan tipe indikator 
formatif. 

b. Estimasi jalur (path estimate) 
Tahap kedua yaitu menghasilkan estimasi jalur 

yang menghubungkan antar variabel laten dan 
estimasi loading antara variabel laten dengan 
indikatornya. Estimasi ini diperoleh melalui estimasi 
inner model dan outer model. 

c. Estimasi rata-rata (means) dan lokasi parameter 
(konstanta) 

Pada tahap ini, estimasi didasarkan pada matriks 
data asli dan hasil data estimasi bobot dan koefisien 
jalur pada tahap kedua. Tujuannya adalah untuk 
menghitung rata-rata dan lokasi parameter.  

5. Evaluasi Goodness of Fit 
a. Outer model 

1. Convergent Validity 
Convergent validity mengukur besarnya korelasi 

antara konstrak dengan variabel laten. Dalam evaluasi 
convergent validity dari pemeriksaan individual item 
realibility, dapat dilihat standarized loading factor. 
Standarized loading factor menggambarkan besarnya 
korelasi antar setiap item pengukuran (indikator) 
dengan konstraknya. Korelasi dapat dikatakan valid 
apabila memiliki nilai >0,7. 

2. Discriminant Validity 
Membandingkan nilai discriminant validity dan 

squareroot of average variance extracted (AVE). Model 
pengukuran dinilai berdasarkan pengukuran cross 
loading dengan konstrak. Jika korelasi konstrak 
dengan setiap indikatornya lebih besar dari pada 
ukuran konstrak lainnya, maka konstrak laten 
memprediksi indikatornya lebih baik daripada konstrak 
lainnya. Jika nilai AVE lebih tinggi daripada nilai 
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kolerasi diantara konstrak, maka discriminant validity 
yang baik tercapai. Direkomendasikan nilai AVE > 0,5. 

 
 

3. Composite Realibility 
Apabila nilai composite relibility > 0,8 dapat 

dikatakan bahwa konstrak memiliki reliabilitas yang 
tinggi atau reliabel > 0,6 dikatakan cukup reliabel. 

4. Cronbach Alpha 
Dalam PLS, uji reliabilitas diperkuat dengan 

adanya Cronbach Alpha dimana konsistensi setiap 
jawaban diujikan. Cronbach Alpha dikatakan baik 
apabila α ≥ 0,3. 

b. Inner model 
Model struktural (inner model) dievaluasi dengan 

melihat persentase varians yang dijelaskan yaitu dengan 
melihat R-square untuk konstruk laten dependen dengan 
menggunakan ukuran Stone-Geisser Q-Squaretest dan 
juga melihat besarnya koefisien jalur strukturalnya. Nilai 
Q-square > 0 menunjukkan model memiliki predictive 
relevance, sebaliknya jika nilai Q-square ≤ 0 
menunjukkan model kurang memiliki predictive 
relevance. 

6. Pengujian Hipotesis (resampling bootstrapping) 
Pengujian hipotesis (β, γ, λ) dilakukan dengan metode 

resampling bootstrap. Statistik uji yang digunakan adalah 
statistik t atau uji t, dengan hipotesis statistik sebagai 
berikut: 
a. Hipotesis statistik untuk outer model : 

H0 : λi = 0  
H1 : λi ≠ 0 

b. Hipotesis statistik untuk inner model, variabel laten 
eksogen terhadap endogen : 

H0 : γi = 0  
H1 : γi ≠ 0 

c. Penerapan metode resampling, memungkinkan 
berlakunya data terdistribusi bebas (distribution free), 



  

19 
 

tidak memerlukan asumsi distribusi normal, serta tidak 
memerlukan sampel yang besar (sampel minimum 30). 

 
2.7 Penelitian Terdahulu 

Referensi penelitian terdahulu diperlukan untuk 
mendukung penelitian tentang analisis strategi harga yang 
mempengaruhi keputusan pembelian produk pangan. Salah 
satu referensi penelitian yang dapat mendukung adalah 
penelitian Zulaicha dan Irawati (2016) yang berjudul Pengaruh 
Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen 
di Morning Bakery Batam. Variabel bebas pada penelitian ini 
yaitu produk dan harga, sedangkan variabel terikatnya yaitu 
keputusan pembelian konsumen. Tujuan dari penelitian ini salah 
satunya yaitu untuk mengetahui apakah harga memiliki 
pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen dan sejauh 
apa pengaruh tersebut terhadap keputusan pembelian yang 
dilakukan oleh konsumen. Hasil analisis dari penelitian ini 
diperoleh bahwa variabel harga memiliki pengaruh yang positif 
dan signifikan terhadap keputusan pembelian dan harga 
memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan pembelian 
konsumen. 

Penelitian Wanda (2015) yang berjudul Pengaruh Harga 
dan Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian di Mini Market 
Lulu Mart Samarinda. Variabel bebas dari penelitian ini yaitu 
harga dan pelayanan, sedangkan variabel terikat pada 
penelitian ini yaitu keputusan pembelian. Salah satu Tujuan 
diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
menganalisis apakah faktor harga memiliki pengaruh terhadap 
keputusan pembelian di Lulu Mart Samarinda. Hasil yang 
didapatkan dari penelitian ini yaitu harga berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian konsumen di Lulu Mart 
Samarinda.  

Penelitian Mariana (2015) yang berjudul Pengaruh 
Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian 
Produk Pada Industri UKM Amplang UD Sinar Rejeki di 
Samarinda. Variabel bebas pada penelitian ini adalah kualitas 
produk dan harga, sedangkan variabel terikatnya yaitu 
keputusan pembelian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
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mengetahui besarnya pengaruh harga terhadap keputusan 
pembelian konsumen. Hasil dari penelitian ini yaitu harga 
merupakan salah satu variabel pada marketing mix yang 
berpengaruh paling kuat pada keputusan pembelian. 

Penelitian Salamin dan Hassan (2016) yang berjudul The 
Impact of Pricing on Consumer Buying Behavior in Saudi 
Arabia: Al-Hassa case Study dengan menggunakan analisis 
deskriptif. Variabel bebas yang digunakan yakni odd even 
pricing, bundle pricing, dan discount pricing. Variabel terikat 
yakni consumer buying behavior. Tujuan dari penelitian ini yaitu 
untuk mengukur dampak dari strategi harga pada psikologi 
konsumen dan perilaku pembelian. Hasil dari penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari ood 
even pricing, bundle pricing, dan discount pricing terhadap 
consumer buying behavior. Selain itu diketahui dari ketiga 
strategi yang diterapkan ditemukan bahwa variabel odd pricing 
memiliki pengaruh yang paling dominan daripada dua strategi 
lainnya terhadap consumer buying behavior. 
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BAB III METODE PENELITIAN 
 
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Hypermart Lippo Plaza Batu. 
Penelitian dilaksanakan pada bulan April hingga Mei 2018. 
Pengolahan data dilakukan di Laboratorium Komputasi dan 
Analisis Sistem, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. 

 
3.2 Batasan Masalah 

Agar penelitian dapat lebih fokus, maka diperlukan suatu 
batasan masalah untuk menghindari terjadinya pembahasan 
yang meluas. Adapun beberapa batasan masalah yang perlu 
diperhatikan, yaitu : 

1. Responden yang menjadi objek penelitian adalah 
konsumen yang membeli produk pangan pada Hypermart. 
Produk yang diteliti adalah produk pangan karena produk 
pangan cenderung memiliki strategi harga yang bervariasi 
karena faktor ketahanan pangan dan kebutuhan 
konsumen.  

2. Responden yang menjadi objek penelitian yaitu berusia 
17-60 tahun karena berada pada usia produktif dan 
dianggap mampu serta paham untuk mengisi kuesioner. 

3. Variabel yang yang digunakan pada penelitian ini yaitu 
strategi penetapan harga yang meliputi harga ganjil, harga 
diskon, dan harga paket. 
 

3.3 Prosedur Penelitian 
Prosedur penelitian merupakan tahapan kegiatan yang 

dilakukan dalam suatu penelitian yang tersusun secara 
berurutan dan sistematis. Penelitian ini dilakukan untuk 
menganalisis strategi harga yang mempengaruhi keputusan 
pembelian para konsumen. Diagram alir prosedur penelitian 
dapat dilihat pada Gambar 3.1 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Prosedur Penelitian 
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3.3.1 Survei Pendahuluan dan Studi Literatur 
Kegiatan survei pendahuluan dilakukan di Hypermart 

Lippo Plaza Batu yang berlokasi di Lippo Plaza Batu, Jalan 
Diponegoro nomor 1, Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa 
Timur. Survei pendahuluan dilakukan dengan cara wawancara 
dan observasi langsung pada pihak Hypermart Lippo Plaza 
Batu. Tujuan dari survei pendahuluan yaitu untuk mengetahui 
dan mempelajari objek yang akan diteliti. Studi literatur 
dilakukan berdasarkan survei pendahuluan untuk mendapatkan 
informasi tambahan dan landasan teori yang digunakan sebagai 
pendukung penelitian. Literatur tersebut didapatkan dari 
berbagai sumber seperti buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, 
dan informasi dari internet yang berhubungan dengan objek 
yang akan diteliti. Data dari kepustakaan sangat diperlukan 
untuk memberikan gambaran mengenai landasan teori yang 
mendukung penelitian.  

 
3.3.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah merupakan tahap awal dalam 
melakukan penelitian. Identifikasi masalah bertujuan untuk 
mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi berkaitan 
dengan strategi penetapan harga yang mempengaruhi 
keputusan pembelian konsumen dan kepuasan konsumen pada 
Hypermart Lippo Plaza Batu. Rumusan masalah yang ada yaitu 
bagaimana pengaruh strategi harga terhadap keputusan 
pembelian konsumen, variabel manakah dalam strategi harga 
yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap keputusan 
pembelian konsumen, serta bagaimana pengaruh keputusan 
pembelian terhadap kepuasan konsumen pada Hypermart Lippo 
Plaza Batu. 
 
3.3.3 Identifikasi Metode dan Variabel 

Metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu Partial 
Least Square (PLS). Metode PLS merupakan metode yang 
powerfull, tidak sensitif terhadap variabel kolinier, menerima 
sejumlah besar variabel, memiliki tingkat prediksi yang tinggi 
dan dapat digunakan dalam jumlah sampel yang rendah antara 
20-100 (Varmuza, 2008). Variabel yang digunakan yaitu variabel 
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bebas dan variabel terikat. Variabel bebas (X) yang digunakan 
yaitu harga ganjil (X1), harga potongan (X2), dan harga paket 
(X3). Variabel terikat yang digunakan yaitu keputusan 
pembelian (Y1) dan kepuasan konsumen (Y2). Identifikasi 
masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

 
Tabel 3.1 Variabel Penelitian 
Variabel 
laten 

Definisi operasional 
variabel 

Indikator Sumber 

Harga 
ganjil (X1) 

Harga yang 
berakhiran ganjil dan 
merupakan salah satu 
bentuk harga dari 
psikologi yang 
mempengaruhi 
persepsi konsumen 
terhadap suatu 
produk. 

Image harga 
lebih murah 
(X1.1) 
 
Kesan 
Penghematan 
(X1.2) 

Rhodiah dan 
Hendrik 
(2008) 
 
Rhodiah dan 
Hendrik 
(2008) 

Harga 
diskon 
(X2) 

Salah satu jenis dari 
promosi penjualan 
dengan cara 
melakukan 
pengurangan harga 
produk dari harga 
normal pada periode 
tertentu. 

Diskon tunai 
(X2.1) 
 
Diskon 
musiman 
(X2.2) 

Kotler dan 
Amstrong 
(2010) 
 
Kotler dan 
Amstrong 
(2010) 

Harga 
paket (X3) 

Strategi harga dimana 
beberapa produk, 
jasa, atau kombinasi 
dari keduanya yang 
ditawarkan pada 
konsumen sebagai 
satu paket dalam satu 
harga. 

Paket produk 
yang sama 
(X3.1) 
 
Paket produk 
dengan 
hadiah (X3.2) 
 
Paket 
kombinasi 
dua merek 
(X3.3) 

Salamin dan 
Hasan 
(2016) 
 
Salamin dan 
Hasan 
(2016) 
 
 
Salamin dan 
Hasan 
(2016) 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018. 
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Tabel 3.1 Variabel Penelitian (Lanjutan) 
Variabel 
laten 

Definisi operasional 
variabel 

Indikator Sumber 

Keputusan 
pembelian 
(Y1) 

Proses yang terjadi 
pada konsumen ketika 
memutuskan untuk 
membeli, apa yang 
dibeli, dan bagaimana 
membelinya. 

Pertimbangan 
harga (Y1.1) 
 
Banyaknya 
promo (Y1.2) 

Resmil dan 
Wismiarsih 
(2015) 
Resmil dan 
Wismiarsih 
(2015) 

Kepuasan 
konsumen 
(Y2) 

Konsumen puas bila 
hasil evaluasi mereka 
menunjukkan bahwa 
produk yang dibeli 
berkualitas dan 
memiliki harga yang 
relatif murah. 

Harga (Y2.1) 
 
Kualitas 
produk (Y2.2) 

Griffin 
(2007) 
 
Griffin 
(2007) 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018. 

 
3.3.4 Pengembangan Model Struktural dan Hipotesis 

PLS merupakan metode yang dapat mengukur hubungan 
setiap indikator dengan konstruknya. Tujuan dari metode PLS 
adalah untuk mengestimasi dan menganalisis variabel terikat 
dari variabel-variabel bebas (Indahwati, 2014). Metode ini 
digunakan untuk menguji model dan hubungan antar variabel 
yang kompleks sekaligus memproyeksikan hubungan antara 
variabel-variabel pengamatan. Pengolahan data pada penelitian 
ini dilakukan dengan software WarpPLS 5.0. 
1. Merancang Model Struktural (Inner Model) 

Inner model merupakan gambaran hubungan antar 
variabel laten berdasarkan pada substansi teori. 
Perancangan tersebut berdasar pada rumusan masalah 
atau hipotesis pada penelitian. Perancangan model 
struktural dapat dilihat pada Gambar 3.2 
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Gambar 3.2 Model Struktural (Inner Model) 

 

2. Merancang Model Pengukuran (Outer Model) 
Outer model dapat mendefinisikan bagaimana setiap 

blok indikator berhubungan dengan variabel latennya 
(Ghozali, 2011). Perancangan model pengukuran terkait 
dengan jenis indikator bersifat reflektif atau normatif. Pada 
penelitian ini, seluruh variabel merupakan variabel reflektif 
dimana indikator dilihat sebagai efek dari variabel yang 
diamati. Model pengukuran dapat dilihat pada Gambar 3.3, 
Gambar 3.4, Gambar 3.5, Gambar 3.6, dan Gambar 3.7. 

 
Gambar 3.3 Model reflektif variabel X1 dengan indikatornya 
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Gambar 3.4 Model reflektif variabel X2 dengan indikatornya 

 

 
Gambar 3.5 Model reflektif variabel X3 dengan indikatornya 

 

 
Gambar 3.6 Model reflektif variabel Y1 dengan indikatornya 
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Gambar 3.7 Model reflektif variabel Y2 dengan indikatornya 

 
3. Mengonstruksikan dalam diagram jalur 

Hasil langkah pengukuran model dapat dikonversikan 
pada diagram jalur. Konstruksi dapat disusun berdasarkan 
dua hal, yaitu model struktural dan model pengukuran. 
Model struktural menghubungkan antar variabel laten 
sedangkan model pengukuran menghubungkan antara 
variabel laten dengan indikatornya. Diagram jalur dapat 
dilihat pada Gambar 3.8 
 

 
Gambar 3.8 Diagram Jalur 
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Hipotesis diagram jalur : 
Hipotesis 1  Variabel harga ganjil memiliki pengaruh positif 

terhadap variabel keputusan pembelian. 
Hipotesis 2  Variabel harga diskon memiliki pengaruh positif 

terhadap variabel keputusan pembelian. 
Hipotesis 3  Variabel harga paket memiliki pengaruh positif 

terhadap variabel keputusan pembelian. 
Hipotesis 4  Variabel harga ganjil memiliki pengaruh positif 

terhadap variabel kepuasan konsumen. 
Hipotesis 5  Variabel harga diskon memiliki pengaruh positif 

terhadap variabel kepuasan konsumen. 
Hipotesis 6  Variabel harga paket memiliki pengaruh positif 

terhadap variabel kepuasan konsumen. 
Hipotesis 7  Variabel keputusan pembelian memiliki pengaruh 

positif terhadap variabel kepuasan konsumen.  
Hipotesis 8  Variabel harga ganjil memiliki pengaruh positif 

terhadap variabel kepuasan konsumen melalui 
variabel keputusan pembelian. 

Hipotesis 9  Variabel harga diskon memiliki pengaruh positif 
terhadap variabel kepuasan konsumen melalui 
variabel keputusan pembelian. 

Hipotesis 
10  

Variabel harga paket memiliki pengaruh positif 
terhadap variabel kepuasan konsumen melalui 
variabel keputusan pembelian. 

4. Estimasi : Weight, Koefisien Jalur, Loading 
 Pada tahap ini terjadi pendugaan parameter dalam 
PLS melalui proses iterasi tiga tahapan. Tahap pertama 
yaitu estimasi bobot yang akan menghasilkan estimasi bobot 
dengan tipe indikator refleksif. Tahap kedua yaitu estimasi 
jalur yang akan menghasilkan estimasi jalur yang 
menghubungkan antar variabel dan estimasi loading antara 
variabel laten dengan indikatornya. Tahap ketiga yaitu 
estimasi rata-rata yang akan menghasilkan hitungan rata-
rata dan lokasi parameter. 

5. Evaluasi Goodness of Fit 
 Pada tahap ini terdapat dua model yang akan 
dievaluasi, yaitu inner model dan outer model. Pada evaluasi 
inner model akan menghasilkan nilai R-square yang akan 
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digunakan dalam rumus Q-square yang mana dapat 
menunjukkan sejauh mana model memiliki predictive 
relevance dengan syarat Q-square > 0. Kemudian pada 
evaluasi outer model akan dilakukan tiga uji, yaitu 
convergent validity yang akan menghasilkan nilai ukur 
korelasi antar konstrak dengan variabel laten, kemudian 
discriminant validity akan menghasilkan nilai korelasi antara 
indikator dengan variabel latennya, dan composite realibility 
yang akan menghasilkan nilai reliabilitas kontrak. 

6. Pengujian Hipotesis 
 Pengujian hipotesis digunakan untuk menunjukkan 
apakah hipotesis dapat terbukti sesuai dengan kondisi 
lapang atau tidak. Pada pengujian ini akan dihasilkan hasil 
analisa data yang dapat digunakan untuk melihat signifikansi 
antar variabel. Apabila antar variabel memiliki hubungan 
signifikan maka dapat dikatakan bahwa hipotesis diterima, 
namun apabilan antar variabel tidak memiliki hubungan yang 
signifikan maka hipotesis ditolak. 

 
3.3.5 Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini yaitu pembeli pada Hypermart Lippo 
Plaza Batu yang membeli minimal satu produk pangan. Pada 3 
hari selama akhir pekan didapatkan rata-rata jumlah pengunjung 
per hari yaitu sebanyak 1088 orang. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah judgement sampling atau 
purposive sampling. Metode ini menggunakan pertimbangan 
tertentu terhadap elemen populasi yang dipilih sebagai sampel 
dengan cara memilih sampel dari suatu populasi sesuai dengan 
tujuan penelitian.  

Penentuan ukuran sampel pada penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan rumus Slovin. Ukuran sampel merupakan 
perbandingan dari ukuran populasi dengan persentase 
kelonggaran ketidaktelitian, karena kesalahan dalam 
pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan 
maka taraf kesalahan yang ditetapkan adalah 10%. Rumus 
Slovin yaitu (Umar, 2008) : 
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Keterangan : 
n = ukuran sampel 
N = ukuran populasi 
e = taraf kesalahan (error) sebesar 0,1 (10%) 
Dari rumus dan data pengamatan, maka didapatkan ukuran 
sampel yaitu : 

 
 n = 91,58 

Penelitian akan menyebar kuesioner sebanyak 100 responden. 
Penentuan sampel dianggap sudah mewakili analisa dalam 
penelitian deskriptif yang biasa dilakukan untuk studi. 
3.3.6 Penyusunan Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian 
ini yaitu : 
1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan alat pengumpulan data yang 
mana data tersebut akan diolah untuk menghasilkan suatu 
informasi. Kuesioner adalah cara untuk mengumpulkan 
data melalui penyebaran beberapa pertanyaan kepada 
responden dengan harapan mereka memberikan respon. 
Instrument lembar daftar pertanyaan dapat berupa angket, 
checklist, ataupun skala (Umar, 2003). Kuesioner penelitian 
dapat dilihat pada Lampiran 1. 

2. Wawancara 
Wawancara dalam penelitian ini merupakan metode 

pendukung untuk pengambilan data. Wawancara adalah 
salah satu teknik pengumpulan yang dilakukan dengan 
cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak 
langsung (Kuswanto, 2012). Pada penelitian ini wawancara 
dilakukan dengan para pekerja yaitu pihak manajemen 
Hypermart untuk mendukung data yang diperoleh. 

3. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan paparan yang dapat 

mendukung penelitian. Metode ini dilakukan dengan cara 
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mencari, mengumpulkan, membaca, dan menyalin 
dokumen yang berhubungan dengan penelitian. 

4. Studi Literatur 
Studi literatur merupakan pencarian referensi teori 

yang relevan dengan kasus yang ditemukan. Tujuannya 
adalah untuk memperkuat permasalahan serta sebagai 
dasar teori dalam melakukan studi. Studi literatur adalah 
cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri 
sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. 
Studi literatur dapat berasal dari jurnal, buku, maupun 
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian 
untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan (Hamdi, 
2014). 

 
3.3.7 Penyusunan Kuesioner 

Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang 
disebarkan kepada konsumen yang berbelanja di Hypermart 
Lippo Plaza Batu. Terdapat tiga bagian pada kuesioner yang 
digunakan dalam penelitian, yaitu : 

1. Bagian pendahuluan yang digunakan untuk 
memberitahukan tujuan dibuat dan disebarnya kuesioner 
oleh penulis. 

2. Bagian identitas responden untuk mengetahui data diri dari 
responden sekaligus mengkualifikasi responden sebagai 
sampel yang sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh 
peneliti. 

3. Bagian pertanyaan utama yang menyangkut tentang 
keputusan dan kepuasan konsumen terhadap strategi 
harga yang diterapkan oleh Hypermart. 
Kuesioner dalam penelitian ini diukur menggunakan skala 

likert dengan 5 pilihan jawaban. Penggunaan skala likert dimulai 
dengan angka terendah sebagai jawaban negatif dan angka 
tertinggi sebagai jawaban positif. Skala likert digunakan untuk 
melakukan pengukuran terhadap sikap, pendapat, dan persepsi 
seseorang atau sekelompok orang (Sugiyono dalam Janti, 
2014). Penilaian dengan menggunakan skala likert dapat dilihat 
pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Nilai Skor Berdasarkan Skala Likert 

Pernyataan Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Ragu-ragu 3 

Tidak setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 

Sumber: Janti (2014). 

 
3.3.8 Pengujian Instrumen Penelitian 

Uji instrumen pada penelitian ini yaitu uji validitas, uji 
realibilitas dan uji linearitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui 
apakah suatu data yang dikumpulkan menghasilkan data yang 
benar untuk penelitian ini. Penjelasan untuk beberapa uji yang 
dilakukan, yaitu : 

1. Uji Validitas 
Uji validitas perlu dilakukan untuk sebagai jaminan 

bahwa instrumen yang digunakan telah mengukur apa 
yang hendak diukur (Muhammad, 2008). Pengujian 
instrumen dilakukan untuk menjamin bahwa terdapat 
kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang 
sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Validitas 
adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 
dan kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang 
valid atau sahih akan memiliki validitas yang tinggi 
(Sugiyono, 2010). Untuk mengetahui tingkat validitas 
digunakan rumus korelasi sebagai berikut (Ghozali, 2008) : 

r =  

Keterangan : 
 r  = koefisien relasi 
 ΣX = jumlah skor item 
 ΣY = jumlah skor total item 
 n  = jumlah responden 

Suatu variabel dikatakan valid apabila koefisien 
korelasi r hitung > r tabel. Jika nilai indikator mempunyai 
pearson correlation lebih dari 0,199 menunjukkan bahwa 
jawaban dari seluruh pertanyaan pada kuesioner tersebut 
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valid. Apabila terdapat data yang tidak valid, maka 
beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu (Malhotra, 
2007) : 
a. Melakukan perbaikan pada pertanyaan dalam 

kuesioner yang tidak valid dan membagikan ulang 
kepada responden untuk dijawab. Pertanyaan yang 
disusun ulang harus lebih baik dari sebelumnya. 
Peneliti harus memastikan responden menjawab 
pertanyaan dengan serius. 

b. Melakukan drop terhadap kuesioner yang tidak valid. 
Drop merupakan pembuangan item-item soal yang 
tidak valid setelah melakukan pengujian atau tidak 
mencantumkan nilai item kuesioner yang tidak valid 
dalam perhitungan selanjutnya. 

c. Melakukan prediksi kuesioner valid, artinya mengubah 
nilai-nilai kuesioner yang dianggap mengganggu 
dimana dapat membuat nilai kuesioner tidak valid. 
Namun, hal ini hanya untuk prediksi. Jika setelah 
diubah dan diuji item kuesioner menjadi valid, maka 
dilakukan cara pertama.  

2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas merupakan salah satu uji yang dilakukan 

dengan metode Alpha Cronbach’s. Metode tersebut 
merupakan indeks keandalan yang terkait dengan variasi 
yang dicatat dengan nilai sebenarnya dari sebuah 
konstruk. Koefisien alpha yang dihasilkan dari uji 
reliabilitas berada pada rentang 0-1. Semakin tinggi nilai 
skor maka skala yang lebih diandalkan akan dihasilkan. 
Adapun rumus yang digunakan yaitu (Santos dalam 
Pujiati, 2010): 

r  

Keterangan: 
r = reliabilitas instrumen 

Σ  = jumlah butir varians  

k = banyaknya butir pertanyaan 
σ1

2 = varians total 
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Uji instrumen pada penelitian ini dilakukan dengan 
bantuan software IBM SPSS Statistics 17. Pada uji 
reliabilitas dikatakan tidak reliabel apabila α<0,6. Jika 
suatu item pertanyaan tersebut tidak lolos pengujian 
reliabilitas, maka item pertanyaan tersebut dapat dihapus 
atau diperbaiki struktur maksud dan kalimatnya. Evaluasi 
kuesioner ini dilakukan hingga semua indikator lolos 
pengujian reliabilitas. Namun ada beberapa peneliti 
melakukan pengujian kuesioner dengan lengkap dan item-
item pertanyaan yang tidak lolos uji langsung dihapus. 
Penggunaan pengujian ini biasanya tidak sekedar 
dilakukan untuk mengevaluasi item pertanyaan dalam 
kuesioner tetapi untuk meyakinkan peneliti agar dapat 
melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan 
faktor tersebut pada variabel penelitiannya (Jaya, 2008). 

3. Uji Linieritas 
Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah antar 

variabel memiliki hubungan yang linier atau tidak secara 
signifikan. Uji linearitas biasanya digunakan sebagai 
prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linier. Data 
yang baik akan memiliki hubungan yang linier antara 
variabel prediktor (X) dengan variabel kriterium (Y) 
(Raharjo, 2010). Suatu uji yang dilakukan harus 
berpedoman pada dasar pengambilan keputusan yang 
jelas. Dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas 
dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu (Arisman, 2011) : 
a. Pertama, dengan melihat nilai signifikansi pada output 

SPSS. Jika nilai signifikansi>0,5 maka kesimpulannya 
yaitu terdapat hubungan linier secara signifikan antara 
variabel X dengan variabel Y.  

b. Kedua, dengan melihat nilai F hitung dan F tabel. Jika 
nilai F hitung < F tabel maka kesimpulannya adalah 
terdapat hubungan linier secara signifikan antara 
variabel X dengan variabel Y.  

3.3.9 Teknis Analisis Data 
3.3.9.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dapat digunakan untuk mengetahui 
karakteristik responden beserta nilai skor rata-rata jawaban 
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responden untuk masing-masing item pertanyaan. Analisis ini 
dilakukan dengan mendeskripsikan data berdasarkan 
tanggapan dan kecenderungan responden terhadap item 
pertanyaan yang berkaitan dengan variabel penelitian. Deskripsi 
tanggapan responden berfungsi untuk memaparkan 
pendapatnya tentang strategi harga yang diterapkan pada 
Hypermart Lippo Plaza Batu melalui skala likert pada kuesioner.  

Analisis deskriptif memberikan suatu gambaran yang 
dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean). Mean merupakan cara 
yang dapat digunakan untuk mengukur nilai sentral suatu 
distribusi data berdasarkan nilai rata-rata yang dihitung dengan 
cara membagi nilai hasil penjumlahan sekelompok data yang 
diteliti. Hasil dari analisis ini yaitu berupa uraian penjelasan dari 
kesatuan atas tanggapan responden terhadap suatu variabel 
yang menjadi fokus penelitian. Analisis ini juga dapat untuk 
mengetahui indikator mana yang lebih dominan mempengaruhi 
variabel.  

 
3.3.9.2 Analisis Inferensial 

Analisis inferensial digunakan untuk menjawab hipotesis 
dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini dilakukan analisis 
data dengan menggunakan metode Partial Least Square (PLS) 
dengan menggunakan software WarpPLS 5.0. Metode tersebut 
digunakan sebagai pengujian model dan hubungan antar 
variabel yang kompleks dan memproyeksikan hubungan antara 
variabel pengamatan. Beberapa uji yang dilakukan yaitu : 
1.  Evaluasi Goodness  of Fit 

Evaluasi Goodness  of Fit dilakukan untuk menguji 
kesesuaian model yang digunakan. Evaluasi dilakukan 
terhadap model pengukuran struktural (inner model) dan 
model pengukuran refleksif (outer model), yaitu : 

a. Evaluasi Model Pengukuran Struktural (Inner Model) 
Evaluasi Goodness  of Fit pada inner model diukur 

menggunakan R-square atau koefisien determinasi dari 
variabel latern dependen dengan interpretasi yang sama 
dengan regresi. R-square yang didapat merupakan nilai 
sebuah model konstruk yang harus diukur lagi 
menggunakan Q-square predictive relevance. Hal ini 
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untuk mengukur seberapa baik nilai observasi yang 
dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. 
Apabila nilai Q-square > 0 maka menunjukkan bahwa ode 
memiliki predictive relevance (Ghozali, 2011). 

b. Evaluasi Model Pengukuran Refleksif (Outer Model) 
Model refleksif bertujuan untuk mengetahui atau 

mengukur skor yang dinilai berdasarkan korelasi. Pada 
tahapan model pengukuran refleksif digunakan untuk 
pemodelan struktural dengan indikator bersifat konstruk 
formatif. Pengujian indikator refleksif dapat dihitung 
dengan : 

• Convergent validity 
Digunakan untuk mengetahui validitas setiap indikator 

yang digunakan dalam penelitian. Nilai pada convergent 
validity yang rendah menunjukkan bahwa indikatornya 
tidak cukup baik untuk mewakili variabel. Nilai loading 
faktor indikator yang dianggap baik minimal 0,5 untuk 
indikator antara 3 hingga 7. 

• Discriminant validity 
Digunakan pada indikator yang bersifat refleksif 

didasarkan pada nilai cross loading indikator dengan nilai 
variabel latennya harus lebih besar dibandingkan korelasi 
terhadap variabel laten yang lain. Variabel dianggap 
sudah menjadi pembanding yang baik untuk model jika 
nilai validitas diskriminannya lebih dari 0,5. 

• Composite reliability 
Digunakan untuk menunjukkan tingkat konsistensi alat 

pengukur yang dapat dipercaya untuk diandalkan. 
Instrumen penelitian bersifat konsisten apabila nilai 
composite realibility lebih besar atau sama dengan 0,7. 
Composite realibility merupakan uji realibilitas dalam PLS 
dimana menunjukkan akurasi, konsistensi dari ketepatan 
suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran. 

 
2.  Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis merupakan kesimpulan sementara 
yang harus dibuktikan kebenarannya. Hasil pengujian 
hipotesis dilihat dari nilai path coefficients dan P values. 
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Hipotesis dapat dikatakan signifikan apabila memenuhi 
syarat yakni P values ≤0,01 yang menunjukkan highly 
significant, ≤0,05 significant, dan ≤0,10 weakly significant. 
Nilai path coefficient digunakan untuk menunjukkan arah 
dari pengaruh antar variabel, dimana variabel tersebut akan 
bersifat memperkuat apabila nilai path coefficients bernilai 
positif dan sebaliknya akan bersifat memperlemah apabila 
nilai path coefficients bernilai negatif. Hipotesis penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 
1. Variabel harga ganjil terhadap variabel keputusan 

pembelian 
H0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel harga ganjil terhadap variabel keputusan 
pembelian 

H1 : terdapat pengaruh yang signifikan antara 
variabel harga ganjil terhadap variabel keputusan 
pembelian 

2. Variabel harga diskon terhadap variabel keputusan 
pembelian 
H0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel harga diskon terhadap variabel 
keputusan pembelian 

H1 : terdapat pengaruh yang signifikan antara 
variabel harga diskon terhadap variabel 
keputusan pembelian 

3. Variabel harga paket terhadap variabel keputusan 
pembelian 
H0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel harga paket terhadap variabel keputusan 
pembelian 

H1 : terdapat pengaruh yang signifikan antara 
variabel harga paket terhadap variabel keputusan 
pembelian 

4. Variabel harga ganjil terhadap variabel kepuasan 
konsumen 
H0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel harga ganjil terhadap variabel kepuasan 
konsumen 
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H1 : terdapat pengaruh yang signifikan antara 
variabel harga ganjil terhadap variabel kepuasan 
konsumen 

5. Variabel harga diskon terhadap variabel kepuasan 
konsumen 
H0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel harga diskon terhadap variabel 
kepuasan konsumen 

H1 : terdapat pengaruh yang signifikan antara 
variabel harga diskon terhadap variabel 
kepuasan konsumen 

6. Variabel harga paket terhadap variabel kepuasan 
konsumen 
H0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel harga paket terhadap variabel kepuasan 
konsumen 

H1 : terdapat pengaruh yang signifikan antara 
variabel harga paket terhadap variabel kepuasan 
konsumen 

7. Variabel keputusan pembelian terhadap variabel 
kepuasan konsumen 
H0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel keputusan pembelian terhadap variabel 
kepuasan konsumen 

H1 : terdapat pengaruh yang signifikan antara 
variabel keputusan pembelian terhadap variabel 
kepuasan konsumen 

8. Variabel harga ganjil terhadap variabel kepuasan 
konsumen melalui variabel keputusan pembelian 
H0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel harga ganjil terhadap variabel kepuasan 
konsumen melalui variabel 
  keputusan pembelian 

H1 : terdapat pengaruh yang signifikan antara 
variabel harga ganjil terhadap variabel kepuasan 
konsumen melalui variabel keputusan pembelian 

9. Variabel harga diskon terhadap variabel kepuasan 
konsumen melalui variabel keputusan pembelian 
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H0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 
variabel harga diskon terhadap variabel 
kepuasan konsumen melalui variabel keputusan 
pembelian 

H1 : terdapat pengaruh yang signifikan antara 
variabel harga diskon terhadap variabel 
kepuasan konsumen melalui variabel keputusan 
pembelian 

10. Variabel harga paket terhadap variabel kepuasan 
konsumen melalui variabel keputusan pembelian 
H0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel harga paket terhadap variabel kepuasan 
konsumen melalui variabel keputusan pembelian 

H1 : terdapat pengaruh yang signifikan antara 
variabel harga paket terhadap variabel kepuasan 
konsumen melalui variabel keputusan pembelian 

 
3.3.10 Hasil Pembahasan 

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan 
menggunakan metode Partial Least Square. Hasil pengolahan 
data kemudian diinterpretasikan ke dalam pembahasan. 
Interpretasi harus relevan dengan hal-hal yang akan dibahas. Isi 
dari pembahasan berupa data olahan untuk mengetahui 
pengaruh strategi penetapan harga terhadap keputusan 
pembelian produk pangan dan kepuasan konsumen terhadap 
Hypermart Lippo Plaza Batu. 

 
3.3.11 Kesimpulan dan Saran 

Bagian akhir dari penelitian adalah kesimpulan dan 
saran. Kesimpulan dan saran dalam penelitian harus memberi 
jawaban sesuai dengan perumusan masalah. Saran yang 
diberikan kepada perusahaan diperoleh dari hasil penelitian 
yang didapatkan. Saran dapat digunakan oleh perusahaan 
untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Hypermart merupakan salah satu jaringan hypermarket di 

Indonesia. Hypermart adalah salah satu unit bisnis dari PT 
Matahari Putra Prima tbk yang merupakan bagian dari Lippo 
Group. Hypermart mulai berdiri pada tahun 2004. Hypermart 
pertama didirikan di WTC Serpong oleh Mochtar Riady dan 
anaknya James T. Riady pada tanggal 22 April 2004. Hingga 
tahun 2016, tercatat banyaknya gerai Hypermart di Indonesia 
yaitu 112 gerai, dengan rincian jumlah gerai di pulau Jawa 
sebanyak 60 gerai dan di luar Jawa sebanyak 52 gerai. Salah 
satu gerai Hypermart yang didirikan yaitu berada di Lippo Plaza 
Batu yang berada di Jalan Diponegoro No.1, Sisir, Kecamatan 
Batu, Kota Batu, Jawa Timur.  

Bagi suatu perusahaan, memiliki suatu visi merupakan hal 
yang sangat penting untuk keberlanjutan jalannya perusahaan. 
Visi dari Hypermart adalah “menjadi pilihan utama konsumen di 
bidang retil”, yang menjadikan Hypermart semakin gigih untuk 
mengembangkan usaha dan memperluas pembukaan gerai di 
seluruh Indonesia. Hypermart ingin dikenal sebagai retil pangan 
di Indonesia sehingga produk yang paling banyak dijual adalah 
jenis produk pangan. Hypermart juga memiliki moto “Low Price 
and More”, hal ini menandakan bahwa Hypermart mampu 
menawarkan produk mereka dengan harga yang bersaing 
dengan retil lainnya.  

Produk yang ditawarkan oleh Hypermart merupakan 
produk yang menjadi kebutuhan sehari-hari yang terdiri dari 
produk pangan dan produk non-pangan. Produk pangan terdiri 
dari beberapa jenis seperti produk mentah dan produk olahan 
yang siap untuk dikonsumsi. Produk pangan yang ditawarkan 
oleh Hypermart memiliki beberapa strategi penjualan, salah 
satunya yaitu dari segi harga. Salah satu strategi harga yang 
diterapkan oleh Hypermart adalah potongan harga yang 
ditawarkan kepada konsumen. Terdapat beberapa produk 
pangan yang ditawarkan dengan potongan harga oleh 
Hypermart, yaitu seperti kacang Mayasi yang semula dijual 
dengan harga Rp. 7.200,- lalu dijual menjadi Rp. 5.700,-, 
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kemudian untuk susu HILO School yang semula dijual dengan 
harga Rp. 38.275,- menjadi Rp. 33.275,-, selanjutnya susu 
BATITA yang semula dijual seharga Rp. 79.475,- dijual menjadi 
Rp. 78.900,-. 
 
4.2 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden merupakan gambaran dari 
keadaan responden berdasarkan sampel yang telah ditetapkan. 
Pada penelitian ini, karakteristik responden dikelompokkan 
berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, 
pendapatan, dan kedatangan dalam waktu satu bulan terakhir. 
Hasil kaakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan 
rekapitulasi identitas responden dapat dilihat pada Lampiran 2. 
 
Tabel 4.1 Karakteristik Responden 

No Karakteristik Responden Jumlah 

Responden Persentase 
(%) 

1. Jenis Kelamin   
 a. Laki-laki 25 25 
 b. Perempuan 75 75 
2. Usia   
 a. 17-26 tahun 79 79 
 b. 27-38 tahun 18 18 
 c. 39-49 tahun 3 3 
 d. 50-60 tahun - - 
3. Pendidikan Terakhir   
 a. SD - - 
 b. SMP 1 1 
 c. SMA/sederajat 66 66 
 d. Sarjana 30 30 
 e. Lainnya 3 3 
4. Pekerjaan   
 a. Pelajar/Mahasiswa 63 63 
 b. Pegawai Negeri 2 2 
 c. Pegawai Swasta 21 21 
 d. Wiraswasta 4 4 
 e. Lainnya 10 10 

Sumber : Data Primer Diolah (2018). 
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Tabel 4.1 Karakteristik Responden (Lanjutan) 

No Karakteristik Responden Jumlah 

Responden Persentase 
(%) 

5. Pendapatan   
 a. < Rp. 500.000 14 14 
 b. Rp. 500.000 s.d Rp. 

1.000.000 
26 26 

 c. Rp. 1.000.001 s.d Rp. 
2.000.000 

36 36 

 d. Rp. 2.000.001 s.d Rp. 
3.000.000 

14 14 

 e. > Rp. 3.000.000 10 10 
6. Kedatangan dalam sebulan 

terakhir 
  

 a. 2 kali 75 75 
 b. 3 kali 8 8 
 c. 4 kali 9 9 
 d. 5 kali - - 
 e. > 5 kali 8 8 

 Total 100 100 

Sumber : Data Primer Diolah (2018). 

 
Berdasarkan Tabel 4.1, mayoritas responden yang 

membeli produk pangan di Hypermart Lippo Plaza Batu adalah 
wanita dengan jumlah sebanyak 75 responden. Jumlah wanita 
lebih banyak daripada laki-laki dikarenakan kebiasaan wanita 
yang melakukan kegiatan belanja untuk kebutuhan sehari-hari. 
Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya 
dalam Rasyid (2017), bahwa wanita lebih terpengaruh untuk 
berbelanja dan secara umum wanita lebih cenderung berbelanja 
kebutuhan rumah tangga sehari-hari, selain itu wanita juga 
cenderung memiliki kesenangan dalam berbelanja.  

Berdasarkan rentang usia responden, mayoritas 
responden berusia pada rentang 17-26 tahun dengan jumlah 
sebanyak 79 responden. Pada rentang usia ini, responden lebih 
memiliki jiwa konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
Responden pada rentang usia ini masuk pada tahap remaja 
awal hingga remaja akhir, sehingga mayoritas produk yang 
dibeli adalah makanan dan minuman ringan maupun kebutuhan 
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bahan pokok yang ringan pula. Menurut Loudon dan Bitta dalam 
Suminar dan Meiyutari (2015), remaja merupakan salah satu 
contoh yang paling mudah terpengaruh dengan pola konsumsi 
yang berlebihan, memiliki orientasi yang kuat untuk 
mengonsumsi suatu produk tanpa berpikir hemat. Pada rentang 
usia tersebut, mayoritas responden merupakan remaja yang 
memang memiliki tingkat kebutuhan dan keinginan tinggi untuk 
berbelanja. Pada penelitian ini, mayoritas responden juga 
menyatakan bahwa mereka akan berbelanja pada tempat yang 
nyaman dan mudah dalam melakukan proses perbelanjaan, 
seperti yang diterapkan oleh Hypermart. 

Berdasarkan pendidikan terakhir, mayoritas responden 
memiliki pendidikan terakhir yaitu SMA/sedejarat dengan jumlah 
sebanyak 66 responden. Menurut Kottler dalam Niken dan 
Widianingtanti (2014), pengambilan keputusan membeli meliputi 
lima tahap yang pada nomor pertama adalah saat konsumen 
mampu mengenali kebutuhannya sendiri. Pada penelitian ini, 
mayoritas responden dengan pendidikan sekolah tingkat akhir 
sudah dapat dianggap mengenali kebutuhan hidupnya sendiri. 
Selain itu, pada usia tersebut responden memerlukan barang-
barang demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga 
responden pada usia yang telah menyelesaikan sekolah 
menganggap bahwa berbelanja merupakan suatu kebutuhan 
dasar untuk bertahap hidup. 

Berdasarkan pekerjaan responden, mayoritas responden 
merupakan pelajar/mahasiswa dengan jumlah sebanyak 63 
responden. Menurut Arikunto dalam Aprilia dan Hartoyo (2014), 
tingkat pendidikan adalah suatu proses yang berkesinambungan 
untuk meningkatkan taraf hidup seseorang. Dengan hal tersebut 
maka memungkinkan bahwa mahasiswa yang memiliki orang 
tua dengan penghasilan dan pendidikan tinggi dapat memicu 
sifat konsumtif yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan 
bahwa responden yang berstatus sebagai mahasiswa/pelajar 
memiliki tingkat konsumtif yang memang tinggi yang dapat 
terjadi karena kebutuhan, lingkungan, dan kemampuan orang 
tua dalam hal finansial. 

Berdasarkan pendapatan responden, mayoritas responden 
memiliki pendapatan pada rentang Rp. 1.000.001 s.d. Rp. 
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2.000.000 tiap bulannya dengan jumlah sebanyak 36 
responden. Menurut Badan Pusat Statistik dalam Indrawati 
(2015), penggolongan pendapatan penduduk di Indonesia 
terbagi menjadi 4 kelas seperti yang ditunjukkan pada Tabel 
4.2. Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa Hypermart lebih 
membidik responden yang berada pada kalangan sedang atau 
rendah di Kota Batu dan sekitarnya. Hypermart menyesuaikan 
harga produk yang dijual dengan pendapatan mayoritas dari 
responden yang berada di daerah Kota Batu. Dengan harga 
yang telah disesuaikan, konsumen akan merasa bahwa 
Hypermart memiliki penawaran harga yang terjangkau untuk 
dibeli. 

Berdasarkan jumlah kedatangan responden dalam satu 
bulan terakhir,  mayoritas responden datang sebanyak 2 kali 
dalam satu bulannya dengan jumlah sebanyak 75 responden. 
Menurut Dasipah dkk (2010), belanja konsumen dilakukan 
secara rutin untuk memenuhi kebutuhan. Selebihnya konsumen 
melakukan pembelian jika memang ada keperluan. Sesuai hasil 
yang didapatkan mengenai frekuensi belanja konsumen, hal ini 
menunjukkan bahwa selain untuk memenuhi kebutuhan rutin 
responden juga melakukan pembelian di luar kebutuhan 
mendesak. 

 
Tabel 4.2 Penggolongan Pendapatan Penduduk 

Pendapatan/bulan Keterangan 

>Rp. 3.500.000 Sangat tinggi 
Rp. 2.500.000 – Rp. 3.500.000 Tinggi 
Rp. 1.500.000 – Rp. 2.500.000  Sedang 
<Rp. 1.500.000 Rendah 

Sumber: Indrawati (2015). 

 
4.3 Pengujian Instrumen Penelitian 
4.3.1 Uji Validitas  

Pada penelitian ini, nilai rtabel yaitu 0,196 (α=0,05; n=100). 
Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa seluruh indikator telah 
memenuhi syarat yaitu rhitung ≥ rtabel, maka semua indikator 
dikatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa indikator yang 
digunakan sudah tepat digunakan untuk mengukur sesuatu 
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yang akan diukur. Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada 
Tabel 4.3, sedangkan output dari pengujian validitas dapat 
dilihat pada Lampiran 4. 

 
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas 

Variabel Indikator rhitung rtabel Keterangan 

Harga Ganjil (X1) X1.1 0,922 0,196 Valid 
 X1.2 0,900 0,196 Valid 
Harga Diskon (X2) X2.1 0,852 0,196 Valid 
 X2.2 0,873 0,196 Valid 
Harga Paket (X3) X3.1 0,640 0,196 Valid 
 X3.2 0,856 0,196 Valid 
 X3.3 0,809 0,196 Valid 
Keputusan Pembelian 
(Y1) 

Y1.1 0,823 0,196 Valid 

 Y1.2 0,891 0,196 Valid 
Kepuasan Konsumen 
(Y2) 

Y2.1 0,871 0,196 Valid 

 Y2.2 0,870 0,196 Valid 

Sumber: Data Primer (2018). 

 
4.3.2 Uji Reliabilitas 

Berdasarkan hasil pengujian, nilai Cronbach’s Alpha 
berada di atas 0,6. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil 
pengukuran memiliki reliabilitas yang baik dan menandakan 
bahwa jawaban dari kuesioner mengenai strategi harga relatif 
konsisten meski diukur sebanyak 100 kali pengulangan. Hasil uji 
reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.4, sedangkan output uji 
reliabilitas dapat dilihat pada Lampiran 4. 
Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Nilai 
Cronbach’s 

Alpha 

Syarat Keterangan 

Harga Ganjil (X1) 0,798 0,600 Reliabel 
Harga Diskon (X2) 0,654 0,600 Reliabel 
Harga Paket (X3) 0,662 0,600 Reliabel 
Keputusan Pembelian 
(Y1) 

0,632 0,600 Reliabel 

Kepuasan Konsumen (Y2) 0,682 0,600 Reliabel 

Sumber: Data Primer (2018). 
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4.3.3 Uji Linieritas 
Berdasarkan hasil pengujian, nilai probabilitas signifikansi 

pada seluruh variabel memiliki nilai probabilitas signifikansi lebih 
besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa semua 
variabel memiliki hubungan yang linier. Hasil uji linieritas dapat 
dilihat pada Tabel 4.5, sedangkan output uji linieritas dapat 
dilihat pada Lampiran 5. 
 
Tabel 4.5 Hasil Uji Linieritas 

Variabel Nilai 
Probabilitas 

Sig. 

Keterangan 

X1 → Y1 0,217 Linier 
X2 → Y1 0,268 Linier 
X3 → Y1 0,958 Linier 
X1 → Y2 0,260 Linier 
X2 → Y2 0,972 Linier 
X3 → Y2 0,065 Linier 

Sumber: Data Primer (2018). 

 
4.4 Deskripsi Tanggapan Responden 

Deskripsi tanggapan responden berfungsi untuk 
mengetahui tanggapan konsumen mengenai strategi harga 
yang diterapkan oleh Hypermart melalui skala likert pada 
kuesioner. Hasil dari tanggapan responden akan 
menggambarkan seberapa besar tingkat kesetujuan dari 
responden terhadap isi kuesioner. Rekapitulasi hasil tanggapan 
responden dapat dilihat pada Lampiran 3. Kemudian dilakukan 
olah data terhadap tanggapan responden. Kriteria untuk 
menentukan tanggapan responden dalam skala 1 sampai 5 
terhadap jawaban pertanyaan dapat menggunakan rumus 
(Jonathan, 2014) :  
Interval kelas  = (nilai tertinggi skala – nilai terendah skala) / 

banyaknya skala 
= (5 – 1) / 5 = 0,8 

Berdasarkan rumus di atas, interval kelas yang didapatkan yaitu 
0,8, sehingga : 

Nilai mean 1 – 1.8  : sangat tidak sesuai 
Nilai mean 1.8 – 2.6  : tidak sesuai 
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Nilai mean 2.6 – 3.4  : cukup 
Nilai mean 3.4 – 4.2  : sesuai 
Nilai mean 4.2 – 5  : sangat sesuai 

Pada pembagian penyataan kelas interval di atas, kategori 
sangat tidak sesuai dapat diartikan bahwa responden sangat 
tidak setuju dengan variabel yang dijadikan butir pertanyaan 
pada kuesioner dengan artian bahwa responden tidak pernah 
melakukan pembelian berdasarkan alasan yang ditujukan. Pada 
kategori tidak sesuai dapat diartikan bahwa responden pernah 
melakukan pembelian dengan alasan yang ditujukan dalam 
kuesioner, namun masih sangat jarang dilakukan. Pada kategori 
cukup dapat diartikan bahwa responden kadang-kadang 
melakukan pembelian produk berdasarkan alasan yang 
ditujukan sesuai kuesioner. Pada kategori sesuai dapat diartikan 
bahwa responden sering melakukan pembelian dengan alasan 
yang sesuai pada pertanyaan di kuesioner. Pada kategori 
sangat sesuai dapat diartikan bahwa responden sangat sering 
dan hampir selalu melakukan pembelian berdasarkan alasan 
yang sesuai pada pertanyaan di kuesioner.  

 
1. Harga Ganjil 

Pada variabel harga ganjil terdapat dua indikator, yaitu 
image harga lebih murah (X1.1) dan kesan penghematan 
(X1.2). Hasil tabulasi dari jawaban responden dapat dilihat pada 
Tabel 4.6. 

 
Tabel 4.6 Deskripsi Tanggapan Responden terhadap Harga Ganjil 

Indikator Jumlah (%) Rata-rata 
Indikator 

Rata-
rata 
Variabel 

SS S N TS STS 

Image harga lebih 
murah (X1.1) 

6 31 44 19 6 3,24  

Kesan 
penghematan  
(X1.2) 

1 39 43 17 1 3,24 3,24 

Sumber: Data Primer (2018). 
 

Dari tabel yang disajikan dapat dilihat bahwa rata-rata 
variabel harga ganjil yaitu 3,24. Hal tersebut menunjukkan 
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bahwa strategi harga ganjil yang diterapkan oleh Hypermart 
sudah cukup sesuai. Pada tabel dapat dilihat bahwa indikator 
image harga lebih murah (X1.1) dan kesan penghematan (X1.2) 
memiliki nilai rata-rata yang sama, yaitu 3,24. Hal ini 
menunjukkan bahwa responden menyatakan cukup setuju jika 
harga ganjil yang diterapkan oleh Hypermart dapat memberikan 
kesan lebih murah dan hemat untuk mereka. Hasil dari 
penelitian telah sesuai dengan pernyataan Sinaga (2015), 
bahwa harga ganjil dapat memengaruhi pembeli saat 
memperkirakan harga dari suatu produk dan pembeli akan 
mengira bahwa harga tersebut lebih murah. 

 
2.  Harga Diskon  
 Pada variabel harga potongan terdapat dua indikator, yaitu 
diskon tunai (X2.1) dan diskon musiman (X2.2). Hasil tabulasi 
dari jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.7. 
 
Tabel 4.7 Deskripsi Tanggapan Responden terhadap Harga Diskon 

Indikator Jumlah (%) Rata-rata 
Indikator 

Rata-
rata 
Variabel 

SS S N TS STS 

Diskon tunai  
(X2.1) 

41 57 2 0 0 4,39  

Diskon 
musiman 
(X2.2) 

24 66 10 0 0 4,14 4,26 

Sumber: Data Primer (2018). 
 

Dari tabel yang disajikan dapat dilihat bahwa indikator harga 
potongan memiliki rata-rata sebesar 4,26. Hal ini menunjukan 
bahwa strategi harga potongan yang diterapkan oleh Hypermart 
sudah sangat sesuai. Pada rata-rata indikator, dapat dilihat 
bahwa indikator diskon tunai (X2.1) memiliki nilai lebih besar 
daripada indikator diskon musiman (X2.2). Hal ini menunjukkan 
bahwa responden sangat setuju bahwa diskon tunai akan 
memberikan keuntungan yang lebih besar daripada diskon 
musiman. Responden menganggap rentang waktu adanya 
diskon tunai lebih sering daripada diskon musiman sehingga 
mereka dapat melakukan penghematan lebih sering. Sesuai 
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dengan pernyataan Al-Salamin (2016), bahwa konsumen akan 
beralih pada merek suatu produk yang sering mengadakan 
promosi harga. Potongan harga dapat mempercepat pembelian 
produk oleh konsumen. 

 
2. Harga Paket 
 Pada variabel harga paket terdapat tiga indikator, yaitu paket 
produk yang sama (X3.1), paket produk dengan hadiah (X3.2), 
dan paket kombinasi dua merek (X3.3). Hasil tabulasi dari 
jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.8. 
 
Tabel 4.8 Deskripsi Tanggapan Responden terhadap Harga Paket 

Indikator Jumlah (%) Rata-rata 
Indikator 

Rata-
rata 
Variabel 

SS S N TS STS 

Paket produk 
yang sama 
(X3.1) 

26 54 20 0 0 4,06  

Paket produk 
dengan hadiah 
(X3.2) 

21 43 31 5 0 3,80  

Paket kombinasi 
dua merek 
(X3.3) 

25 52 21 2 0 4,00 3,95 

Sumber: Data Primer (2018). 
 

Dari tabel yang telah disajikan, dapat dilihat bahwa rata-rata 
dari variabel harga paket yaitu sebesar 3,95. Hal ini 
menunjukkan bahwa strategi harga paket yang diterapkan oleh 
Hypermart sudah sesuai. Pada tabel tersebut, rata-rata indikator 
memiliki nilai yang berbeda. Indikator paket produk yang sama 
(X3.1) memiliki nilai lebih besar daripada indikator lainnya. 
Kemudian indikator paket kombinasi dua merek (X3.3) 
menempati urutan kedua, sedangkan paket produk dengan 
hadiah menempati urutan terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa 
responden setuju bahwa kombinasi produk yang sama lebih 
menarik untuk dibeli. Pada keadaan ini responden akan memilih 
paket produk yang sama karena dirasa lebih mudah untuk 
berbelanja dalam jumlah tertentu dengan harga yang lebih 



  

51 
 

murah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rahmadani (2015), 
bahwa konsumen akan lebih menghargai nilai suatu paket 
tertentu secara keseluruhan daripada nilai masing-masing item 
yang dijual secara individu. 
 
3. Keputusan Pembelian 

Pada variabel keputusan pembelian terdapat dua indikator, 
yaitu pertimbangan harga (Y1.1) dan banyaknya promo (Y1.2). 
Hasil tabulasi dari jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 
4.9. 

 
Tabel 4.9 Deskripsi Tanggapan Responden terhadap Keputusan 
Pembelian 

Indikator Jumlah (%) Rata-rata 
Indikator 

Rata-
rata 
Variabel 

SS S N TS STS 

Pertimbangan 
harga (Y1.1) 

35 48 15 2 0 4,16  

Banyaknya 
promo (Y1.2) 

26 40 24 10 0 3,82 3,99 

Sumber: Data Primer (2018). 

 
Pada tabel dapat dilihat bahwa rata-rata variabel keputusan 

pembelian yaitu 3,99. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh 
strategi harga yang diterapkan oleh Hypermart terhadap 
keputusan pembelian responden sudah sesuai, artinya 
responden setuju dengan strategi harga yang diterapkan oleh 
Hypermart telah sesuai dengan minat konsumen. Pada variabel 
keputusan pembelian, indikator pertimbangan harga memiliki 
nilai rata-rata lebih besar daripada indikator banyaknya promo. 
Hal ini menunjukkan bahwa harga menjadi tolok ukur yang lebih 
dipertimbangkan oleh responden dalam memutuskan pembelian 
suatu produk. Responden akan lebih mempertimbangkan 
apakah harga yang diterapkan pada produk tertentu sudah 
sesuai dan memiliki daya saing atau terlihat lebih murah atau 
tidak jika dibandingkan dengan tempat lain. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan Nandiroh (2013), bahwa konsumen akan 
membandingkan harga produk dengan toko lain yang ada. 
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Apabila konsumen telah menemukan kesesuaian seperti yang 
dikehendaki, maka keputusan pembelian akan terjadi.  

 
4. Kepuasan Konsumen 

Pada variabel kepuasan konsumen terdapat dua indikator, 
yaitu harga (Y2.1) dan kualitas produk (Y2.2). Hasil tabulasi dari 
jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

 
Tabel 4.10 Deskripsi Tanggapan Responden terhadap Kepuasan 
Konsumen 

Indikator Jumlah (%) Rata-rata 
Indikator 

Rata-
rata 
Variabel 

SS S N TS STS 

Harga  
(Y2.1) 

6 23 65 6 0 3,29  

Kualitas 
produk (Y2.2) 

12 53 34 1 0 3,76 3,52 

Sumber: Data Primer (2018). 

 
Pada tabel dapat dilihat bahwa nilai rata-rata dari variabel 

kepuasan konsumen yaitu 3,52. Hal ini menunjukkan bahwa 
pengaruh strategi harga yang diterapkan oleh Hypermart 
terhadap kepuasan konsumen sudah sesuai, artinya strategi 
harga yang diterapkan oleh Hypermart telah memenuhi 
kepuasan konsumen. Hasil dari nilai rata-rata indikator 
menunjukkan bahwa indikator harga memiliki nilai yang lebih 
kecil daripada indikator kualitas produk. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa kepuasan konsumen dapat digambarkan 
dengan baiknya kualitas produk daripada harga yang 
ditawarkan. Responden merasa bahwa semakin tinggi suatu 
harga produk maka semakin tinggi pula kualitas dari produk 
tersebut. Meskipun responden tetap mempertimbangkan harga, 
namun kualitas menjadi hal yang utama bagi mereka. Hal ini 
sesuai dengan pernyataan Surya dan Setiyaningrum (2009), 
bahwa kepuasan konsumen dipengaruhi oleh pengalamannya 
dengan produk tertentu. Jika produk telah sesuai dengan 
harapan konsumen, maka konsumen akan merasa puas dengan 
produk yang diperolehnya.  
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4.5 Hasil Analisis Inferensial 
4.5.1 Evaluasi Goodness of Fit 
1. Evaluasi Goodness of Fit (Inner Model) 

Goodness of fit inner model dilakukan dengan melihat nilai 
koefisien determinasi (R-square) terhadap variabel terikat yang 
diteliti. Hasil pengujian goodness of fit dari inner model dapat 
dilihat pada Tabel 4.11 dan pada Lampiran 6. 

 
Tabel 4.11 Uji Koefisien Determinasi (R-square) 

Variabel R-square 

Keputusan Pembelian (Y1) 0,212 
Kepuasan Konsumen (Y2) 0,060 

Sumber: Data Diolah (2018). 

 
Variabel keputusan pembelian memiliki nilai R-square 

sebesar 0,212. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebesar 
21,2% faktor keputusan pembelian dipengaruhi oleh harga 
ganjil, harga diskon, dan harga paket, sedangkan pengaruh 
keputusan pembelian sebesar 78,8% disebabkan oleh faktor 
lain. Adapun beberapa faktor yang diperhatikan oleh responden 
dalam membeli produk yaitu faktor motivasi atau kebutuhan, 
kedekatan dengan tempat tinggal, kualitas dari produk, dan 
banyaknya varian yang ditawarkan. 

Variabel kepuasan konsumen memiliki nilai R-square 
sebesar 0,060. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebesar 6% 
faktor kepuasan konsumen dipengaruhi oleh harga ganjil, harga 
diskon, dan harga paket, sedangkan pengaruh kepuasan 
konsumen sebesar 94% dipengaruhi oleh faktor lain, seperti 
kualitas produk, kesesuaian harga dengan volume produk, 
kenyamanan saat melakukan pembelian, dan pelayanan dari 
petugas Hypermart. Nilai R-square pada variabel ini tergolong 
lemah. Hal ini dapat terjadi karena kepuasan konsumen 
terhadap suatu produk lebih memperhatikan tentang kondisi dari 
produk tersebut dan tempat dari penjualan produk yang 
bersangkutan. Di sisi lain, terkadang konsumen membeli produk 
karena memang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari yang tak 
dapat dihindari.  
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Pemeriksaan goodness of fit lainnya dapat menggunakan 
koefisien determinasi total (Q2 predictive relevance) yang 
menunjukkan model struktural yang terbentuk mampu mewakili 
data yang ada. Hasil perhitungan dari Q2 predictive relevance 
adalah sebagai berikut : 

 
Q2 = 1 – {(1 – 0,212)(1 – 0,060)} 

  = 1 – 0,7407 
  = 0,2593 
  = 25,93% 

Hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa nilai dari Q2 
predictive relevance yaitu sebesar 0,2593, artinya model 
struktural dapat menjelaskan sebesar 25,93% informasi yang 
terkandung di dalam data. Menurut Saloha dan Salamah dalam 
Rasyid (2017), syarat dari nilai Q2 predictive relevance yaitu >0. 
Apabila Q2 > 0, maka variabel independen baik sebagai variabel 
penjelas yang dapat memprediksi variabel dependen. Nilai dari 
Q2 berada pada rentang 0-1, semakin mendekati angka 1 maka 
model yang dibentuk semakin baik.  
 
2. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

Pada tahap ini dilakukan perancangan model struktural 
dan model pengukuran sebelum dilakukan analisis data. Hal ini 
digunakan untuk menggambarkan bagaimana hubungan antar 
vadiabel dalam suatu model. Penggambaran model merujuk 
pada BAB III yang ditunjukkan oleh Gambar 3.2, Gambar 3.3, 
Gambar 3.4, Gambar 3.5, Gambar 3.6, dan Gambar 3.7. 

 
    a. Convergent Validity 

Berdasarkan hasil output, semua nilai loading factor 
dinyatakan valid karena telah memenuhi syarat yaitu di atas 0,5. 
Hal ini menunjukkan bahwa indikator – indikator pada variabel 
harga ganjil, harga diskon, harga paket, keputusan pembelian, 
dan kepuasan konsumen tidak ada yang dikeluarkan dari 
konstruk karena telah sesuai dengan teori yang ada. Hasil dari 
convergent validity dapat dilihat pada Tabel 4.12 dengan output 
yang dapat dilihat pada Lampiran 6. 
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Tabel 4.12 Hasil Uji Convergent Validity 

Indikator 
Harga 
Ganjil 
(X1) 

Harga 
Diskon 

(X2) 

Harga 
Paket 
(X3) 

Keputusan 
Pembelian 

(Y1) 

Kepuasan 
Konsumen 

(Y2) 

X1.1 0,911 0,023 0,038 -0,066 0,038 
X1.2 0,911 -0,023 -0,038 0,066 -0,038 
X2.1 -0,009 0,862 -0,058 0,068 0,056 
X2.2 0,009 0,862 0,058 -0,068 -0,056 
X3.1 0,163 0,392 0,588 0,034 -0,202 
X3.2 -0,094 -0,194 0,867 0,060 0,026 
X3.3 -0,017 -0,121 0,839 -0,086 0,115 
Y1.1 -0,060 0,107 -0,194 0,859 0,047 
Y1.2 0,060 -0,107 0,194 0,859 -0,047 
Y2.1 0,176 -0,168 0,041 -0,036 0,871 
Y2.2 -0,176 0,168 -0,041 0,036 0,871 

Sumber: Data Diolah (2018). 

 
    b. Discriminant Validity 

Berdasarkan hasil output, seluruh variabel yang digunakan 
memiliki discriminant validity yang baik. Pada uji ini, discriminant 
validity ditunjukkan oleh nilai cross loading. Pada tabel dapat 
dilihat bahwa nilai cross loading dari masing-masing variabel 
dengan indikatornya memiliki nilai lebih besar dari nilai korelasi 
dengan variabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-
indikator yang bersangkutan dapat menjelaskan variabel 
latennya dengan baik dan variabel tersebut tidak mengukur 
pada variabel laten lainnya yang tidak memiliki korelasi dengan 
indikator yang bersangkutan. Hasil dari discriminant validity 
dapat dilihat pada Tabel 4.13 dengan output dapat dilihat pada 
Lampiran 6.  
Tabel 4.13 Hasil Uji Discriminant Validity 

Indikator 
Harga 
Ganjil 
(X1) 

Harga 
Diskon 

(X2) 

Harga 
Paket 
(X3) 

Keputusan 
Pembelian 

(Y1) 

Kepuasan 
Konsumen 

(Y2) 

X1 0,911 0,413 0,286 0,197 0,280 
X2 0,413 0,862 0,364 0,313 0,261 
X3 0,286 0,364 0,775 0,331 0,198 
Y1 0,197 0,313 0,331 0,859 0,092 
Y2 0,280 0,261 0,198 0,092 0,871 

Sumber: Data Diolah (2018). 
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    c. Composite Realibility 
Berdasarkan hasil output, hasil yang diperoleh yaitu nilai 

composite realibility dan cronbach’s alpha pada seluruh variabel 
memiliki nilai lebih dari 0,6. Variabel dikatakan reliabel jika nilai 
composite realibility dan cronbach’s alpha lebih dari 0,6. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa variabel harga ganjil, harga 
diskon, harga paket, keputusan pembelian, dan kepuasan 
konsumen memiliki tingkat konsistensi yang baik meskipun 
diukur dengan pengulangan sebanyak 100 responden. Hasil 
dari composite realibility dapat dilihat pada Tabel 4.14 dengan 
output yang dapat dilihat pada Lampiran 6.  

 
Tabel 4.14 Hasil Uji Composite Reliability 

Variabel 
Composite 
Reliability 

Cronbach’s Alpha 

Harga Ganjil (X1) 0,908 0,796 
Harga Diskon (X2) 0,853 0,655 
Harga Paket (X3) 0,814 0,654 
Keputusan Pembelian 
(Y1) 

0,849 0,643 

Kepuasan Konsumen (Y2) 0,863 0,682 

Sumber: Data Diolah (2018). 

 
4.5.2 Evaluasi Model Pengukuran  

Evaluasi model pengukuran merupakan metode 
pendugaan parameter yang dilakukan terhadap variabel 
dependen dan variabel independen. Pendugaan ini dilihat dari 
nilai loading factor yang dibandingkan dengan nilai mean dari 
masing-masing indikator. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 
indikator manakah yang dominan dalam satu variabel. 
Perbandingan nilai loading factor dan nilai mean dapat dilihat 
pada Tabel 4.15. 
Tabel 4.15 Model Pengukuran Variabel 

Variabel Indikator 
Loading 
Factor 

Mean 

Harga Ganjil 
(X1) 

X1.1 0,911 3,24 

X1.2 0,911 3,24 

Sumber: Data Diolah (2018). 
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Tabel 4.15 Model Pengukuran Variabel (Lanjutan) 

Variabel Indikator 
Loading 
Factor 

Mean 

Harga Diskon 
(X2) 

X2.1 0,862 4,39 

X2.2 0,862 4,14 

Harga Paket 
(X3) 

X3.1 0,588 4,06 

X3.2 0,867 3,80 

X3.3 0,839 4,00 

Keputusan 
Pembelian 
(Y1) 

Y1.1 0,859 4,16 

Y1.2 0,859 3,82 

Kepuasan 
Konsumen 
(Y2) 

Y2.1 0,871 3,29 

Y2.2 0,871 3,76 

Sumber: Data Diolah (2018). 

 
Berdasarkan hasil pendugaan parameter dapat diketahui 

bahwa nilai loading factor pada indikator image harga lebih 
murah (X1.1) dan kesan penghematan (X1.2) memiliki nilai yang 
sama yaitu 0,911. Hal ini menunjukkan bahwa kedua indikator 
tersebut dapat menjelaskan variabel harga ganjil. Pada kondisi 
riil, nilai mean pada kedua indikator juga memiliki nilai yang 
sama yaitu 3,24, yang artinya konsumen beranggapan bahwa 
dengan adanya harga ganjil maka produk yang ditawarkan oleh 
pihak Hypermart terkesan lebih murah dan konsumen dapat 
melakukan penghematan. Menurut Fitriani dalam Rasyid (2017), 
semakin tinggi nilai loading factor suatu indikator, maka semakin 
kuat pengaruh indikator tersebut terhadap variabelnya. Fungsi 
dari loading factor dan mean adalah untuk melihat hubungan 
yang paling dominan dan membandingkan pendugaan 
parameter dengan kondisi riil. Pada variabel harga ganjil, kedua 
indikator memiliki nilai loading factor dan mean yang sama 
besarnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendugaan parameter 
telah sesuai dengan kondisi riil yang dirasakan oleh konsumen. 
Hasil dari penelitian telah sesuai dengan pernyataan Sinaga 
(2015), bahwa harga ganjil dapat memengaruhi pembeli saat 
memperkirakan harga dari suatu produk dan pembeli akan 
mengira bahwa harga tersebut lebih murah. 
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Pada variabel harga diskon dapat diketahui nilai loading 
factor pada indikator diskon tunai (X2.1) dan diskon musiman 
(X2.2) memiliki nilai yang sama besar yaitu 0,862. Hal ini 
menunjukkan bahwa kedua indikator tersebut dapat 
menjelaskan variabel harga diskon. Pada kondisi riil, nilai mean 
tertinggi berada pada indikator diskon tunai yaitu 4,39, yang 
artinya konsumen lebih senang dengan adanya diskon tunai 
(X2.1) atau diskon yang selalu ada. Hal ini menunjukkan bahwa 
rata-rata responden menganggap bahwa diskon tunai lebih 
menarik minat beli konsumen daripada diskon musiman pada 
bulan-bulan tertentu. Hasil dari penelitian telah sesuai dengan 
pernyataan Sinaga (2015), bahwa harga ganjil dapat 
memengaruhi pembeli saat memperkirakan harga dari suatu 
produk dan pembeli akan mengira bahwa harga tersebut lebih 
murah. Sehinga potongan harga yang dilakukan dengan 
penawaran lebih sering akan lebih menarik minat beli 
konsumen. 

Pada variabel harga paket dapat diketahui bahwa nilai 
loading factor terbesar terdapat pada indikator paket produk 
dengan hadiah (X3.2) yaitu 0,867. Hal ini menunjukkan bahwa 
pendugaan pada variabel harga paket lebih dipengaruhi oleh 
indikator paket produk dengan hadiah. Pada kondisi riil, nilai 
mean tertinggi berada pada indikator paket produk yang sama 
(X3.1) yaitu 4,06, artinya responden lebih suka membeli paket 
dengan produk yang sama. Pada variabel harga paket, nilai 
tertinggi dari loading factor dan mean berada pada indikator 
yang berbeda. Hal ini berarti pada kenyataannya rata-rata 
responden lebih memilih untuk membeli paket dengan produk 
yang sama karena dianggap lebih murah dibandingkan harga 
satuan dengan jumlah tertentu. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Rahmadani (2015), bahwa konsumen akan lebih 
menghargai nilai suatu paket tertentu secara keseluruhan 
daripada nilai masing-masing item yang dijual secara individu. 
Sehingga konsumen tidak perlu lagi membeli produk secara 
individu yang memberikan kesan lebih mahal. 

Pada variabel keputusan pembelian dapat diketahui nilai 
loading factor pada indikator pertimbangan harga (Y1.1) dan 
banyaknya promo (Y1.2) memiliki nilai yang sama yaitu 0,859. 
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Hal ini menunjukkan bahwa kedua indikator dapat menjelaskan 
variabel keputusan pembelian. Pada kondisi riil, nilai mean 
tertinggi terdapat pada indikator pertimbangan harga (Y1.1) 
yaitu 4,16, yang artinya responden memutuskan untuk membeli 
suatu produk dengan mempertimbangkan harga dari produk 
yang ditawarkan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 
responden akan lebih mempertimbangkan harga dari produk 
yang ditawarkan oleh Hypermart daripada banyaknya promo 
yang disediakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nandiroh 
(2013), bahwa konsumen akan membandingkan harga produk 
dengan toko lain yang ada. Apabila konsumen telah 
menemukan kesesuaian seperti yang dikehendaki, maka 
keputusan pembelian akan terjadi.  

Pada variabel kepuasan konsumen dapat diketahui bahwa 
nilai loading factor pada indikator harga (Y2.1) dan kualitas 
produk (Y2.2) memiliki nilai yang sama yaitu 0,871. Hal ini 
menunjukkan bahwa kedua indikator tersebut dapat 
menjelaskan variabel kepuasan konsumen. Pada kondisi riil, 
nilai mean tertinggi terdapat pada indikator kualitas produk 
(Y2.2) yaitu 3,76, yang artinya responden akan merasa puas 
jika produk yang dibeli memiliki kualitas yang baik. Hal ini 
menunjukkan bahwa rata-rata responden lebih puas saat produk 
yang dibeli berkualitas tinggi meskipun harga yang ditawarkan 
juga cukup tinggi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Surya dan 
Setiyaningrum (2009), bahwa kepuasan konsumen dipengaruhi 
oleh pengalamannya dengan produk tertentu. Jika produk telah 
sesuai dengan harapan konsumen, maka konsumen akan 
merasa puas dengan produk yang diperolehnya.  
 
4.5.3 Evaluasi Model Struktural 

Evaluasi model struktural merupakan pengujian hipotesis 
yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel 
mediasi secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada 
hipotesis ini, nilai yang perlu diperhatikan yaitu path coefficient 
dan p-value. Semakin besar nilai path coefficient maka akan 
semakin bagus dalam memberikan analisis mengenai pengaruh 
antarvariabel, sedangkan semakin rendah p-value maka 
kesalahan yang terjadi dapat diminimalisir. Hasil tersebut dapat 
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dilihat pada Gambar 4.1, sedangkan untuk hasil pengujian 
hipotesis secara langsung dapat dilihat pada Tabel 4.16 dan 
Lampiran 6, dan untuk hasil pengujian hipotesis dengan 
mediasi dapat dilihat pada Tabel 4.17 dan Lampiran 6. 

 
Gambar 4.1 Nilai Koefisien Jalur Structural Model 

 
Tabel 4.16 Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Secara Langsung 
antar Variabel 

Hubungan 
antar Variabel 

Path 
coefficient 

P Values Keterangan 

X1 → Y1 0,177 0,033 Signifikan 
X2 → Y1 0,236 0,007 Signifikan 
X3 → Y1 0,230 0,008 Signifikan 
X1 → Y2 0,161 0,048 Signifikan 
X2 → Y2 0,139 0,076 Signifikan 
X3 → Y2 0,143 0,070 Signifikan 
Y1 → Y2 -0,206 0,016 Signifikan 

Sumber: Data Diolah (2018). 

 
Hipotesis 1.  Pengaruh Harga Ganjil (X1) Terhadap 
Keputusan Pembelian (Y1)  

Berdasarkan hasil pengujian, dapat dikatakan bahwa antar 
variabel X1 dan Y1 memiliki hubungan yang signifikan, sehingga 
H1 diterima dan H0 ditolak dan dapat diketahui bahwa terdapat 
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pengaruh yang signifikan antara variabel harga ganjil terhadap 
variabel keputusan pembelian. Hal ini menandakan bahwa 
adanya strategi harga ganjil yang ditawarkan oleh Hypermart 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian yang dilakukan 
oleh konsumen. Variabel harga ganjil memiliki dua indikator 
yang mendukung dalam strategi harga yang diterapkan oleh 
Hypermart, yaitu image harga lebih murah dan terdapat kesan 
penghematan. Sesuai dengan jawaban beberapa responden 
bahwa dengan adanya harga ganjil memberikan kesan lebih 
murah daripada harga biasanya. Selain itu, harga ganjil juga 
memberikan efek bahwa belanja responden lebih hemat. Dalam 
berbelanja, responden akan membandingkan harga dari satu 
toko ke toko lainnya. Sehingga adanya strategi harga ganjil ini 
akan memengaruhi dan lebih mendukung responden untuk 
melakukan keputusan pembelian terhadap suatu produk. Salah 
satu contoh produk yang ditawarkan dengan harga ganjil yaitu 
minuman Minute Maid Homestyle yang awalnya dijual dengan 
harga Rp. 6.400,- menjadi Rp. 5.145,-. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Tjiptodjojo (2012), bahwa potongan harga yang 
menggunakan strategi harga ganjil cenderung akan 
meningkatkan pilihan konsumen pada produk tersebut karena 
secara afeksi dan kognitif, informasi harga tersebut akan 
diproses dalam otak dan menghasilkan sebuah persepsi yang 
mendorong konsumen untuk berperilaku. 
 
Hipotesis 2.  Pengaruh Harga Diskon (X2) Terhadap 
Keputusan Pembelian (Y1)  

Berdasarkan hasil pengujian, dapat dikatakan bahwa antar 
variabel X1 dan Y1 memiliki hubungan yang signifikan, sehingga 
H1 diterima dan H0 ditolak dan dapat diketahui bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan antara variabel harga diskon terhadap 
variabel keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa 
harga diskon yang ditawarkan oleh Hypermart memiliki 
pengaruh terhadap keputusan pembelian dari responden. 
Variabel harga diskon memiliki dua indikator yang mendukung, 
yaitu diskon tunai dan diskon musiman. Dalam hal ini, 
Hypermart menyediakan beberapa produk pangan dengan 
diskon tunai atau potongan harga yang ditawarkan untuk lebih 
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mengenalkan produk atau agar lebih menarik perhatian 
konsumen. Sedangkan diskon musiman diberikan pada musim 
tertentu di mana konsumen akan membeli produk pangan 
tertentu untuk memenuhi kebutuhan, misalnya pada saat hari 
raya Idul Fitri, Natal, Hari Kasih Sayang, bulan Ramadhan, dan 
tahun baru konsumen akan cenderung membeli beberapa 
produk pangan dan pada saat itu Hypermart juga akan 
menawarkan potongan harga pada beberapa produk yang telah 
disediakan. Salah satu contoh produk dengan diskon tunai yang 
diberikan yaitu pada produk susu Batita dengan diskon 
sebanyak 40%, sedangkan untuk diskon musiman pada bulan 
Ramadhan salah satu contoh produknya yaitu kopi Kapal Api, 
TOP, Good Day, dan ABC ditawarkan dengan diskon 20%. 
Mayoritas diskon pada produk pangan yang ditawarkan oleh 
Hypermart berbentu diskon persen yang dapat menarik minat 
konsumen dengan banyaknya diskon daripada mencantumkan 
banyaknya potongan harga. Hal ini sejalan dengan penelitian 
Gunawan dalam Putra dkk (2016), bahwa diskon berpengaruh 
terhadap minat beli dan konsumen membentuk penilaian tidak 
hanya pada informasi yang diberikan terhadap konsumen, 
namun juga interpretasi konsumen atas informasi yang telah 
didapatkan. 
 
Hipotesis 3.  Pengaruh Harga Paket (X3) Terhadap 
Keputusan Pembelian (Y1)  

Berdasarkan hasil pengujian, dapat dikatakan bahwa antar 
variabel X1 dan Y1 memiliki hubungan yang signifikan, sehingga 
H1 diterima dan H0 ditolak dan dapat diketahui bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan antara variabel harga paket terhadap 
variabel keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa 
harga paket yang ditawarkan oleh Hypermart memiliki pengaruh 
terhadap keputusan pembelian yang dilakukan oleh responden. 
Variabel harga paket memiliki tiga variabel yang mendukung, 
yaitu paket produk yang sama, paket produk dengan hadiah, 
dan paket kombinasi dua merek. Adanya harga paket dengan 
tiga macam kombinasi merupakan strategi Hypermart untuk 
menarik perhatian konsumen. Salah satu contoh harga paket 
dengan produk yang sama yaitu susu Nestle Bear Brand. Harga 
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susu per satuan yaitu Rp. 8.300,-, penawaran harga paket pada 
1 box susu Bear Brand berisi 10 kaleng dijual sebesar Rp. 
82.975,-. Kemudian untuk harga paket produk dengan hadiah 
yaitu pada susu Zee, jika konsumen membeli sebanyak 2 kotak 
susu Zee yang dapat dibeli seharga Rp. 56.300,-, maka akan 
mendapatkan produk gratis sirup Marjan. Pada penawaran 
produk paket kombinasi dua merek, salah satu contohnya yaitu 
pada sambal Indofood dan bumbu Racik Tumis yang ditawarkan 
dengan harga Rp. 12.150,-. Berdasarkan hasil yang telah 
ditemukan, maka hal ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Arora dalam Rasyid (2017), yang menyatakan 
bahwa penetapan harga paket dalam strategi harga merupakan 
hal yang penting. Bagi konsumen, pembelian dengan 
penawaran harga paket dapat mengurangi biaya pengeluaran 
bila dibandingkan dengan pembelian produk secara terpisah. 
Hipotesis 4.  Pengaruh Harga Ganjil (X1) Terhadap 
Kepuasan Konsumen (Y2)  

Berdasarkan hasil pengujian, dapat dikatakan bahwa antar 
variabel X1 dan Y1 memiliki hubungan yang signifikan, sehingga 
H1 diterima dan H0 ditolak dan dapat diketahui bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan antara variabel harga ganjil terhadap 
variabel kepuasan konsumen. Hal ini menunjukkan harga ganjil 
yang ditawarkan oleh Hypermart memiliki pengaruh terhadap 
kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. Dengan adanya hal 
itu, konsumen merasa puas dengan strategi harga ganjil yang 
telah ditawarkan oleh Hypermart karena konsumen merasa 
dengan adanya harga ganjil memberikan kesan harga lebih 
murah dan belanja dapat lebih hemat terhadap konsumen. Hasil 
hipotesis pada variabel harga ganjil dengan kepuasan 
konsumen memiliki nilai path coefficient yang positif, hal ini 
menunjukkan bahwa semakin banyak harga ganjil yang 
ditawarkan oleh Hypermart maka kepuasan konsumen pun juga 
ikut meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian Asamoah dan 
Chovancova (2011) yang menyatakan bahwa konsumen 
memiliki persepsi bahwa harga ganjil lebih murah daripada 
harga genap, terutama pada produk pangan. Selain merasa 
puas atas produk yang sudah dibeli, konsumen juga merasa 
puas terhadap harga yang ditawarkan oleh penjual. 



  

64 
 

Hipotesis 5.  Pengaruh Harga Diskon (X2) Terhadap 
Kepuasan Konsumen (Y2)  

Berdasarkan hasil pengujian, dapat dikatakan bahwa antar 
variabel X1 dan Y1 memiliki hubungan yang signifikan, sehingga 
H1 diterima dan H0 ditolak dan dapat diketahui bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan antara variabel harga diskon terhadap 
variabel kepuasan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa 
harga diskon yang ditawarkan oleh Hypermart memiliki 
pengaruh terhadap kepuasan konsumen. Variabel harga diskon 
dengan indikator diskon tunai dan diskon musiman menjadi 
tawaran menarik bagi konsumen. Hasil hipotesis pada variabel 
harga diskon dengan kepuasan konsumen memiliki nilai path 
coefficient yang positif, hal ini menunjukkan bahwa semakin 
banyak potongan harga yang ditawarkan maka akan semakin 
meningkat pula kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. 
Sehingga dengan adanya potongan harga yang ditawarkan, 
maka konsumen akan merasa puas karena mereka dapat 
menghemat uang mereka pada saat berbelanja. Menurut 
Tjiptono dalam Dewi dan Kusumawati (2018), diskon 
merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada 
pembeli sebagai penghargaan atas aktivitas dari pembeli yang 
menyenangkan bagi penjual. Hal ini sejalan dengan penelitian 
Dewi dan Kusumawati, bahwa saat penjual dapat memberikan 
sesuai dengan harapan konsumen maka konsumen akan 
merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan. 
Hipotesis 6.  Pengaruh Harga Paket (X3) Terhadap 
Kepuasan Konsumen (Y2)  

Berdasarkan hasil pengujian, dapat dikatakan bahwa antar 
variabel X1 dan Y1 memiliki hubungan yang signifikan, sehingga 
H1 diterima dan H0 ditolak dan dapat diketahui bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan antara variabel harga paket terhadap 
variabel kepuasan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa 
harga paket yang ditawarkan oleh Hypermart memiliki pengaruh 
terhadap kepuasan konsumen. Adanya berbagai macam paket 
produk yang ditawarkan seperti paket produk yang sama, paket 
produk dengan hadiah, dan paket kombinasi dua merek, 
membuat responden lebih tertarik untuk membeli. Sesuai 
dengan tanggapan konsumen bahwa adanya paket produk 
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memberikan kesan bahwa terdapat potongan harga dari produk 
tersebut. Hasil hipotesis pada variabel harga paket dengan 
kepuasan konsumen memiliki nilai path coefficient yang positif, 
hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak paket produk yang 
ditawarkan maka semakin meningkat pula kepuasan yang 
dirasakan oleh konsumen. Hal ini sesuai dengan penelitian 
Fang dkk (2018), yang menyatakan bahwa produk paket adalah 
strategi yang efisien untuk mempromosikan suatu produk bagi 
peritel karena dapat lebih menarik konsumen dengan harga 
yang rendah. Dengan begitu, maka konsumen akan berpikiran 
bahwa harga yang ditawarkan dapat menghemat biaya 
pembelian dan memberikan kepuasan terhadap diri mereka. 
Hipotesis 7.  Pengaruh Keputusan Pembelian (Y1) 
Terhadap Kepuasan Konsumen (Y2)  

Berdasarkan hasil pengujian, dapat dikatakan bahwa antar 
variabel X1 dan Y1 memiliki hubungan yang signifikan, sehingga 
H1 diterima dan H0 ditolak dan dapat diketahui bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan antara variabel keputusan pembelian 
terhadap variabel kepuasan konsumen. Hal ini menunjukkan 
bahwa keputusan pembelian yang dilakukan oleh responden 
memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen. Variabel 
keputusan pembelian memiliki indikator yang mendukung, yaitu 
pertimbangan harga dan banyaknya promo. Adanya strategi 
harga serta banyaknya promo yang ditawarkan oleh Hypermart 
membuat konsumen lebih tertarik untuk membeli di sana. Hasil 
hipotesis pada variabel keputusan konsumen dengan kepuasan 
konsumen memiliki nilai path coefficient yang negatif, hal ini 
menandakan bahwa semakin banyak konsumen membeli 
produk maka semakin berkurang rasa puas yang mereka 
dapatkan. Sesuai pendapat dari responden bahwa mereka 
membeli barang-barang hanya untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari, bukan untuk memenuhi kepuasan dalam membeli 
barang yang diinginkan. Selain itu, mayoritas responden yang 
melakukan pembelian di Hypermart Lippo Plaza Batu berumur 
17-26 tahun yang mana barang-barang yang dibeli mayoritas 
hanya makanan dan minuman ringan. Sehingga pembelian 
yang dilakukan bukan untuk barang yang memiliki sifat 
berkelanjutan, namun hanya untuk memenuhi kebutuhan saat 
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itu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hariyadi (2016) bahwa 
konsumen akan mengharapkan dampak dari pembelian yang 
telah mereka lakukan. Saat harapan-harapan itu terpenuhi, 
maka kepuasan dalam diri mereka akan muncul. Saat harapan-
harapan itu terpenuhi, menentukan konsumen puas atau tidak 
puas dapat dilihat melalui respon setelah melakukan kegiatan 
belanja. Pada penelitian Martey (2015) dia menyimpulkan 
bahwa kepuasan konsumen saja tidak cukup untuk 
mempertahankan pelanggan. Hal ini didukung dengan beberapa 
pernyataan dari Kotler (2003) bahwa kepuasan pelanggan dan 
loyalitas konsumen dalam membeli suatu produk tidak memiliki 
hubungan langsung di antara mereka, artinya hubungan 
tersebut tidak proporsional. Kepuasan pelanggan umumnya 
tidak terkait dengan pembelian konsumen dan ini didukung oleh 
Oechsli dan Matt (2000). Dalam pandangan mereka, pelanggan 
puas tidak menjamin kesetiaannya. Selain itu puas juga tidak 
menjamin hubungan yang berkelanjutan. Dalam sebuah 
penelitian yang dilakukan oleh Hokanson (1995) menyatakan 
bahwa pelanggan sangat puas bukan berarti pelanggan tersebut 
setia dan akan membeli produk tersebut. Selain itu, Rambat dan 
Hamdani (2001) juga menyatakan bahwa selain harga terdapat 
beberapa faktor yang memengaruhi kepuasan konsumen, yaitu 
kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, dan biaya 
tambahan. 
 
Tabel 4.17 Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Secara Tidak 
Langsung (Mediasi) 

Hubungan 
antar Variabel 

Path 
coefficient 

P-value Keterangan 

X1 → Y1 →Y2 -0,036 0,302 Tidak Signifikan 
X2 → Y1 →Y2 -0,049 0,244 Tidak Signifikan 
X3 → Y1 →Y2 -0,047 0,249 Tidak Signifikan 

Sumber: Data Diolah (2018). 
 

Hipotesis 8.  Pengaruh Variabel Harga Ganjil (X1) Terhadap 
Kepuasan Konsumen (Y2) melalui Keputusan Pembelian 
(Y1) 

Berdasarkan hasil pengujian, dapat diketahui bahwa antar 
variabel X1 ke Y2 melewati Y1 memiliki hubungan yang tidak 
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signifikan, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak dan dapat 
diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 
variabel harga ganjil terhadap variabel kepuasan konsumen 
melalui variabel keputusan pembelian. Nilai jalur pada hipotesis 
ini yaitu sebesar -0,036, artinya setiap kenaikan harga ganjil 
(X1) maka keputusan pembelian (Y1) akan menurun dan diikuti 
dengan menurunnya kepuasan konsumen (Y2). Nilai negatif ini 
disebabkan karena pangaruh keputusan pembelian terhadap 
kepuasan konsumen bernilai negatif. Menurut Sholihin dan 
Ratmono (2013), jika nilai koefisien jalur mediasi lebih rendah 
dari pada jalur langsung dan hasilnya menjadi tidak signifikan, 
maka bentuk mediasi adalah mediasi penuh (full mediation). 
Sehingga pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
keputusan pembelian sudah tepat bila diletakkan sebagai 
variabel mediasi antara harga ganjil dengan kepuasan 
konsumen. Hal ini berarti harga ganjil pada suatu produk dapat 
mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen apabila 
dimediasikan dengan keputusan pembelian terhadap produk 
yang ditawarkan oleh Hypermart. 
 
Hipotesis 9.  Pengaruh Variabel Harga Diskon (X2) 
Terhadap Kepuasan Konsumen (Y2) melalui Keputusan 
Pembelian (Y1) 

Berdasarkan hasil pengujian, dapat diketahui bahwa antar 
variabel X2 ke Y2 melewati Y1 memiliki hubungan yang tidak 
signifikan, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak dan dapat 
diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 
variabel harga diskon terhadap variabel kepuasan konsumen 
melalui variabel keputusan pembelian. Nilai jalur pada hipotesis 
ini yaitu sebesar -0,049, artinya setiap kenaikan harga diskon 
(X2) maka keputusan pembelian (Y1) akan menurun dan diikuti 
dengan menurunnya kepuasan konsumen (Y2). Nilai negatif ini 
disebabkan karena pangaruh keputusan pembelian terhadap 
kepuasan konsumen bernilai negatif. Menurut Sholihin dan 
Ratmono (2013), jika nilai koefisien jalur mediasi lebih rendah 
dari pada jalur langsung dan hasilnya menjadi tidak signifikan, 
maka bentuk mediasi adalah mediasi penuh (full mediation). 
Sehingga pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
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keputusan pembelian sudah tepat bila diletakkan sebagai 
variabel mediasi antara harga diskon dengan kepuasan 
konsumen. Hal ini berarti harga diskon pada suatu produk dapat 
mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen apabila 
dimediasikan dengan keputusan pembelian terhadap produk 
yang ditawarkan oleh Hypermart. 
 
Hipotesis 10.  Pengaruh Variabel Harga Paket (X3) Terhadap 
Kepuasan Konsumen (Y2) melalui Keputusan Pembelian 
(Y1) 

Berdasarkan hasil pengujian, dapat diketahui bahwa antar 
variabel X3 ke Y2 melewati Y1 memiliki hubungan yang tidak 
signifikan, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak dan dapat 
diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 
variabel harga paket terhadap variabel kepuasan konsumen 
melalui variabel keputusan pembelian. Nilai jalur pada hipotesis 
ini yaitu sebesar -0,047, artinya setiap kenaikan harga paket 
(X3) maka keputusan pembelian (Y1) akan menurun dan diikuti 
dengan menurunnya kepuasan konsumen (Y2). Nilai negatif ini 
disebabkan karena pangaruh keputusan pembelian terhadap 
kepuasan konsumen bernilai negatif. Menurut Sholihin dan 
Ratmono (2013), jika nilai koefisien jalur mediasi lebih rendah 
dari pada jalur langsung dan hasilnya menjadi tidak signifikan, 
maka bentuk mediasi adalah mediasi penuh (full mediation). 
Sehingga pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
keputusan pembelian sudah tepat bila diletakkan sebagai 
variabel mediasi antara harga paket dengan kepuasan 
konsumen. Hal ini berarti bentuk harga paket pada beberapa 
produk dapat mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen 
apabila dimediasikan dengan keputusan pembelian terhadap 
paket produk yang ditawarkan oleh Hypermart. 
 
4.5.4 Pengaruh Dominan 

Berdasarkan tabel Path Coefficient dapat diketahui 
variabel independen manakah yang berpengaruh paling 
dominan terhadap variabel dependen. Dapat diketahui bahwa 
pengaruh dominan terhadap keputusan pembelian adalah harga 
diskon dengan nilai 0,236. Harga diskon menjadi pengaruh 
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dominan karena responden merasa harga produk tersebut lebih 
murah daripada biasanya dan juga sesuai dengan keuangan 
responden. Sedangkan pengaruh dominan terhadap kepuasan 
konsumen adalah harga ganjil dengan nilai 0,161. Harga ganjil 
menjadi pengaruh dominan karena harga tersebut dianggap 
lebih murah dan responden dapat lebih menghemat 
pengeluaran pada saat berbelanja. 
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BAB V PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Hypermart 

Lippo Plaza Batu, diperoleh hasil yang dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Strategi harga yang meliputi harga ganjil, harga diskon, dan 

harga paket memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
keputusan pembelian dan kepuasan konsumen di 
Hypermart Lippo Plaza Batu. 

2. Variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap 
keputusan pembelian produk pangan di Hypermart Lippo 
Plaza Batu adalah harga diskon. 

3. Variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap 
kepuasan konsumen pada produk pangan di Hypermart 
Lippo Plaza Batu adalah harga ganjil.  

 
5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka beberapa saran yang 
dapat diberikan antara lain :  
1. Sebaiknya perusahaan lebih menonjolkan penawaran 

dengan harga diskon pada produk pangan di Hypermart 
Lippo Plaza Batu karena konsumen lebih tertarik dengan 
penawaran harga diskon daripada harga ganjil dan harga 
paket. 

2. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas 
pembahasan seperti penambahan indikator pada variabel 
yang digunakan misalnya lebih praktis dalam melakukan 
pembelian, dan penambahan variabel pada variabel 
dependen misalnya layanan karyawan, maupun pada 
variabel independen misalnya loyalitas konsumen, 
sehingga dapat menambah wawasan dan keilmuan 
khususnya di bidang pemasaran. 
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mengetahui pengaruhnya terhdap kepuasan konsumen pada 
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Nama  : 
Jenis kelamin : 
Jawablah dengan memberi tanda ceklis (√) pada pilihan 
jawaban yang paling sesuai dengan jawaban Anda. 

1. Apakah Anda pernah membeli produk pangan di 
Hypermart Lippo Plaza Batu? 

 Ya 

 Tidak (berhenti sampai disini, terimakasih) 

 
2. Apakah Anda puas dengan produk pangan yang dijual di 

Hypermart Lippo Plaza Batu? 

 Ya 

 Tidak (berhenti sampai disini, terimakasih) 

 

IDENTITAS RESPONDEN 
Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang tersedia dan 
sesuai dengan kondisi Anda. 

1. Berapakah usia Anda saat ini? 
a. 17-26 tahun c. 39-49 tahun 
b. 27-38 tahun d. 50-60 tahun 

2. Apa pendidikan terakhir Anda? 
a. SD  c. SMA/sederajat e. Lainnya 
b. SMP d. Sarjana 

3. Apa pekerjaan Anda saat ini? 
a. Pelajar/Mahasiswa c. Pegawai Swasta 

 e. Lainnya 
b. Pegawai Negeri  d. Wiraswasta 

4. Berapakah pendapatan/uang saku Anda setiap 
bulan? 
a. < Rp. 500.000 
b. Rp. 500.000 s.d. Rp. 1.000.000 
c. Rp. 1.000.001 s.d. Rp. 2.000.000 
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d. Rp. 2.000.001 s.d. Rp. 3.000.000 
e. > Rp. 3.000.000 

5. Berapa kali Anda membeli produk pangan di 
Hypermart Lippo Plaza Batu dalam satu bulan terakhir? 
a. 2 kali c. 4 kali e. > 5 kali 
b. 3 kali d. 5 kali 

PERTANYAAN TERTUTUP 

Petunjuk pengisian kuesioner adalah sebagai berikut : 
1. Pilihlah jawaban pernyataan di bawah ini 

yang sesuai dengan kondisi yang Anda rasakan 
sebenarnya. 

2. Anda dapat memberikan tanda ceklis (√) 
pada salah satu jawaban di kolom yang telah 
disediakan. 

Keterangan : 
 SS = Sangat Setuju 
 S = Setuju 
 N = Netral 
 TS = Tidak Setuju 
 STS = Sangat Tidak Setuju 
Harga Ganjil 

No. Atribut 
Penilaian 

SS S N TS STS 

1. 

Produk pangan dengan harga 
berakhiran ganjil memiliki 
kesan bahwa harga tersebut 
tergolong lebih murah 

     

2. 
Produk pangan dengan harga 
ganjil dapat memberi kesan 
lebih hemat 

     

 

Harga Potongan 

No. Atribut 
Penilaian 

SS S N TS STS 

1. Produk pangan dengan promo      
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dalam bentuk potongan harga 
atau diskon lebih menarik 
untuk dibeli 

2. 
Produk pangan dengan 
potongan harga pada bulan 
tertentu menarik untuk dibeli 

     

 

Harga Paket 

No. Atribut 
Penilaian 

SS S N TS STS 

1. 

Produk pangan dengan 
penawaran beli produk gratis 
produk dengan merek sama, 
menarik untuk dibeli 

     

2. 
Produk pangan dengan 
penawaran beli produk dapat 
hadiah, menarik untuk dibeli 

     

3. 
Produk pangan dengan 
penawaran beli produk gratis 
produk lain, menarik untuk dibeli 

     

 

Keputusan Pembelian 

No. Atribut 
Penilaian 

SS S N TS STS 

1. 
Saya melakukan pembelian 
produk pangan berdasarkan 
pertimbangan harga 

     

2. 

Saya melakukan pembelian 
produk pangan berdasarkan 
banyaknya promo yang 
ditawarkan 
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Kepuasan Konsumen 

No. Atribut 
Penilaian 

SS S N TS STS 

1. 
Saya puas karena harga produk 
pangan di Hypermart tergolong 
murah dan terjangkau 

     

2. 
Saya puas karena produk 
pangan yang dijual di Hypermart 
berkualitas 

     

 

PERTANYAAN TERBUKA 

1. Mengapa Anda melakukan pembelian produk 
pangan di Hypermart Lippo Plaza Batu? 
........................................................................................... 

2. Bagaimana kesan Anda dengan harga 
berakhiran angka ganjil pada produk pangan yang dijual di 
Hypermart Lippo Plaza Batu? 
........................................................................................... 

3. Apakah produk pangan dengan harga potongan 
atau diskon yang ditawarkan di Hypermart Lippo Plaza Batu 
sudah memuaskan? 
........................................................................................... 

4. Apakah produk pangan dengan harga paket 
yang ditawarkan di Hypermart Lippo Plaza Batu sudah 
memuaskan? 
........................................................................................... 

5. Mengapa Anda melakukan pembelian berulang 
di Hypermart Lippo Plaza Batu? 
........................................................................................... 

 

 

 

TERIMAKASIH 
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Lampiran 2 Rekapitulasi Identitas Responden 
No. Nama JK Usia Pendidikan Pekerjaan Pendapatan (Rp.) Kunjungan (Kali)

1 Abel P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 3 kali

2 Agnes RW P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali

3 Ahmad S L 17-26 Sarjana Pelajar/Mahasiswa Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali

4 Ahsan F L 17-26 Sarjana Pegawai Swasta Rp. 2.000.001 s.d. Rp. 3.000.000 2 kali

5 Ais L 17-26 Sarjana Pelajar/Mahasiswa Rp. 500.000 s.d. Rp. 1.000.000 2 kali

6 Almirzaqy L 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali

7 Anggreni RH P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 500.000 s.d. Rp. 1.000.000 2 kali

8 Anik P 17-26 SMA/sederajat Pegawai Swasta Rp. 2.000.001 s.d. Rp. 3.000.000 > 5 kali

9 Anisa DR P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa < Rp. 500.000 2 kali

10 Annisa F P 17-26 Sarjana Pelajar/Mahasiswa < Rp. 500.000 2 kali

11 Apik KM L 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali

12 Ardindari S P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa > Rp. 3.000.000 2 kali

13 Arin P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 2.000.001 s.d. Rp. 3.000.000 2 kali

14 Atik DF P 27-38 Sarjana Pegawai Swasta Rp. 2.000.001 s.d. Rp. 3.000.000 > 5 kali

15 Aulia F. P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 2.000.001 s.d. Rp. 3.000.000 2 kali

16 Brigita R P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali

17 Danish N P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa < Rp. 500.000 4 kali

18 Dea R P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 500.000 s.d. Rp. 1.000.000 2 kali

19 Deddy L 39-49 Sarjana Pegawai Swasta > Rp. 3.000.000 4 kali

20 Dendy F L 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali

21 Devi AP P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 500.000 s.d. Rp. 1.000.000 3 kali

22 Devi K P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa < Rp. 500.000 2 kali

23 Devi P P 17-26 SMA/sederajat Pegawai Swasta Rp. 2.000.001 s.d. Rp. 3.000.000 4 kali

24 Devita K P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa < Rp. 500.000 3 kali

25 Dhienda P 27-38 Sarjana Pegawai Swasta Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali

26 Dhimas W L 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali

27 Dian AP P 17-26 Lainnya Pelajar/Mahasiswa Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali

28 Diana P P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali

29 Diona P 17-26 Sarjana Wiraswasta Rp. 2.000.001 s.d. Rp. 3.000.000 2 kali

30 Eca A P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa < Rp. 500.000 2 kali

31 Edi S L 27-38 SMP Wiraswasta Rp. 500.000 s.d. Rp. 1.000.000 4 kali

32 Eka PR P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali

33 Ella P P 17-26 Sarjana Lainnya Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali

34 Emil H P 27-38 Sarjana Lainnya Rp. 2.000.001 s.d. Rp. 3.000.000 2 kali

35 Exista P 17-26 SMA/sederajat Pegawai Swasta > Rp. 3.000.000 2 kali

36 Fazar DA L 17-26 Lainnya Pelajar/Mahasiswa Rp. 500.000 s.d. Rp. 1.000.000 2 kali

37 Febi IR P 17-26 SMA/sederajat Pegawai Swasta Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 > 5 kali

38 Feny P 27-38 Sarjana Lainnya Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali

39 Fikar R L 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali

40 Fita A P 27-38 Sarjana Pegawai Negeri Rp. 2.000.001 s.d. Rp. 3.000.000 4 kali

41 Fitra S L 27-38 Sarjana Pegawai Swasta > Rp. 3.000.000 2 kali

42 Ganis L 27-38 Sarjana Pegawai Swasta > Rp. 3.000.000 2 kali

43 Hana M P 17-26 SMA/sederajat Pegawai Swasta Rp. 500.000 s.d. Rp. 1.000.000 > 5 kali

44 Hegi L 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 500.000 s.d. Rp. 1.000.000 2 kali

45 Hendri L 27-38 Lainnya Pegawai Swasta > Rp. 3.000.000 4 kali

46 Ika P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 500.000 s.d. Rp. 1.000.000 > 5 kali

47 Ika S P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 500.000 s.d. Rp. 1.000.000 2 kali

48 Indah MF P 27-38 Sarjana Lainnya Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali

49 Indah R P 27-38 Sarjana Lainnya Rp. 500.000 s.d. Rp. 1.000.000 2 kali

50 Ita P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali

Sumber: Data Primer Diolah (2018). 
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Lampiran 2 Rekapitulasi Identitas Responden (Lanjutan) 

No. Nama JK Usia Pendidikan Pekerjaan Pendapatan (Rp.) Kunjungan (Kali)

51 Iva F P 27-38 Sarjana Lainnya > Rp. 3.000.000 2 kali

52 Joko TR L 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 500.000 s.d. Rp. 1.000.000 2 kali

53 Kinan P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali

54 Kurnia N P 27-38 Sarjana Pegawai Swasta Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali

55 Lili U P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 500.000 s.d. Rp. 1.000.000 2 kali

56 Manfuhah P 27-38 SMA/sederajat Wiraswasta Rp. 500.000 s.d. Rp. 1.000.000 3 kali

57 Mario L 17-26 Sarjana Pelajar/Mahasiswa Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali

58 Marisah P 17-26 Sarjana Pelajar/Mahasiswa Rp. 500.000 s.d. Rp. 1.000.000 2 kali

59 Maya F P 27-38 Sarjana Pegawai Negeri > Rp. 3.000.000 2 kali

60 Melika TU P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali

61 Mervy P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 500.000 s.d. Rp. 1.000.000 2 kali

62 Meylla C P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali

63 Milla P 17-26 SMA/sederajat Pegawai Swasta Rp. 2.000.001 s.d. Rp. 3.000.000 > 5 kali

64 M Atho MRA L 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali

65 M Naufal R L 17-26 Sarjana Pegawai Swasta Rp. 2.000.001 s.d. Rp. 3.000.000 2 kali

66 M Fadhil R L 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 500.000 s.d. Rp. 1.000.000 2 kali

67 Novemi IR P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa < Rp. 500.000 3 kali

68 Novita A P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali

69 Nurayuni R P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 500.000 s.d. Rp. 1.000.000 4 kali

70 Nurjihan P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali

71 Nurul L P 27-38 Sarjana Pegawai Swasta Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali

72 Oksi P 17-26 SMA/sederajat Lainnya Rp. 500.000 s.d. Rp. 1.000.000 2 kali

73 Puni P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa < Rp. 500.000 2 kali

74 Putri A P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali

75 Ramadhana L 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali

76 Rayhan L 17-26 Sarjana Pelajar/Mahasiswa Rp. 500.000 s.d. Rp. 1.000.000 2 kali

77 Regilia N P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa < Rp. 500.000 2 kali

78 Reni P 17-26 SMA/sederajat Pegawai Swasta Rp. 2.000.001 s.d. Rp. 3.000.000 3 kali

79 Retno P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 3 kali

80 Ria P 27-38 SMA/sederajat Wiraswasta < Rp. 500.000 2 kali

81 Rico I L 17-26 Sarjana Pegawai Swasta Rp. 2.000.001 s.d. Rp. 3.000.000 4 kali

82 Rifa WJ L 17-26 Sarjana Pelajar/Mahasiswa < Rp. 500.000 2 kali

83 Rike DS P 17-26 SMA/sederajat Pegawai Swasta < Rp. 500.000 > 5 kali

84 Rizka OP P 17-26 Sarjana Pelajar/Mahasiswa Rp. 2.000.001 s.d. Rp. 3.000.000 2 kali

85 Syafira VF P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa < Rp. 500.000 3 kali

86 Sylvia W P 39-49 Sarjana Lainnya > Rp. 3.000.000 4 kali

87 Tanto L 27-38 Sarjana Pegawai Swasta > Rp. 3.000.000 2 kali

88 Tia P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali

89 Tika P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 500.000 s.d. Rp. 1.000.000 2 kali

90 Tina P 17-26 Sarjana Pelajar/Mahasiswa Rp. 500.000 s.d. Rp. 1.000.000 2 kali

91 Tina S P 17-26 SMA/sederajat Pegawai Swasta Rp. 500.000 s.d. Rp. 1.000.000 > 5 kali

92 Ukik P 39-49 SMA/sederajat Lainnya Rp. 500.000 s.d. Rp. 1.000.000 2 kali

93 Vana P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali

94 Vivi A P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 500.000 s.d. Rp. 1.000.000 2 kali

95 Wahyu S P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa < Rp. 500.000 2 kali

96 Wulan P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 500.000 s.d. Rp. 1.000.000 2 kali

97 Yayank U P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali

98 Yessa P P 17-26 SMA/sederajat Lainnya Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali

99 Yola AR P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali

100 Zainta AW P 17-26 SMA/sederajat Pelajar/Mahasiswa Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 2 kali  
Sumber: Data Primer Diolah (2018). 
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Lampiran 3 Rekapitulasi Hasil Kuesioner 

No. Nama X1.1 X1.2 X2.1 X2.2 X3.1 X3.2 X3.3 Y1.1 Y1.2 Y2.1 Y2.2

1 Abel 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4

2 Agnes RW 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4

3 Ahmad S 3 3 5 4 4 5 3 3 4 3 4

4 Ahsan F 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4

5 Ais 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3

6 Almirzaqy 2 2 4 4 3 4 5 2 2 3 4

7 Anggreni RH 3 3 5 4 4 3 4 3 2 3 5

8 Anik 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4

9 Anisa DR 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4

10 Annisa F 3 3 5 5 4 4 4 4 5 3 4

11 Apik KM 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4

12 Ardindari S 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3

13 Arin 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 4

14 Atik DF 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 4

15 Aulia F. 3 3 5 4 4 2 4 5 2 4 5

16 Brigita R 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4

17 Danish N 2 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4

18 Dea R 3 3 5 5 5 4 5 5 5 3 4

19 Deddy 2 2 3 4 3 3 4 4 4 2 3

20 Dendy F 3 3 4 4 5 5 5 5 5 3 3

21 Devi AP 3 3 4 3 4 5 5 4 3 4 3

22 Devi K 4 4 4 4 5 5 5 3 4 3 3

23 Devi P 3 4 5 3 3 5 5 4 5 3 4

24 Devita K 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3

25 Dhienda 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4

26 Dhimas W 4 4 5 5 5 3 4 5 3 5 5

27 Dian AP 4 4 5 5 3 3 4 4 4 5 5

28 Diana P 4 2 5 4 4 5 5 5 2 3 3

29 Diona 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4

30 Eca A 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4

31 Edi S 4 3 5 4 4 4 4 4 5 5 5

32 Eka PR 3 3 4 4 4 2 3 4 3 4 4

33 Ella P 4 4 5 3 5 3 3 5 5 3 3

34 Emil H 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3

35 Exista 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3

36 Fazar DA 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 4

37 Febi IR 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5

38 Feny 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3

39 Fikar R 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3

40 Fita A 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

41 Fitra S 2 2 4 4 4 4 3 4 2 3 3

42 Ganis 2 2 3 3 4 4 4 3 2 3 3

43 Hana M 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4

44 Hegi 3 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4

45 Hendri 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3

46 Ika 2 2 4 4 4 5 5 4 4 3 4

47 Ika S 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 4

48 Indah MF 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

49 Indah R 3 3 4 4 3 4 4 5 5 3 4

50 Ita 2 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3  
Sumber: Data Primer Diolah (2018). 
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Lampiran 3 Rekapitulasi Hasil Kuesioner (Lanjutan) 
No. Nama X1.1 X1.2 X2.1 X2.2 X3.1 X3.2 X3.3 Y1.1 Y1.2 Y2.1 Y2.2

1 Abel 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4

2 Agnes RW 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4

3 Ahmad S 3 3 5 4 4 5 3 3 4 3 4

4 Ahsan F 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4

5 Ais 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3

6 Almirzaqy 2 2 4 4 3 4 5 2 2 3 4

7 Anggreni RH 3 3 5 4 4 3 4 3 2 3 5

8 Anik 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4

9 Anisa DR 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4

10 Annisa F 3 3 5 5 4 4 4 4 5 3 4

11 Apik KM 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4

12 Ardindari S 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3

13 Arin 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 4

14 Atik DF 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 4

15 Aulia F. 3 3 5 4 4 2 4 5 2 4 5

16 Brigita R 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4

17 Danish N 2 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4

18 Dea R 3 3 5 5 5 4 5 5 5 3 4

19 Deddy 2 2 3 4 3 3 4 4 4 2 3

20 Dendy F 3 3 4 4 5 5 5 5 5 3 3

21 Devi AP 3 3 4 3 4 5 5 4 3 4 3

22 Devi K 4 4 4 4 5 5 5 3 4 3 3

23 Devi P 3 4 5 3 3 5 5 4 5 3 4

24 Devita K 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3

25 Dhienda 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4

26 Dhimas W 4 4 5 5 5 3 4 5 3 5 5

27 Dian AP 4 4 5 5 3 3 4 4 4 5 5

28 Diana P 4 2 5 4 4 5 5 5 2 3 3

29 Diona 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4

30 Eca A 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4

31 Edi S 4 3 5 4 4 4 4 4 5 5 5

32 Eka PR 3 3 4 4 4 2 3 4 3 4 4

33 Ella P 4 4 5 3 5 3 3 5 5 3 3

34 Emil H 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3

35 Exista 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3

36 Fazar DA 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 4

37 Febi IR 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5

38 Feny 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3

39 Fikar R 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3

40 Fita A 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

41 Fitra S 2 2 4 4 4 4 3 4 2 3 3

42 Ganis 2 2 3 3 4 4 4 3 2 3 3

43 Hana M 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4

44 Hegi 3 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4

45 Hendri 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3

46 Ika 2 2 4 4 4 5 5 4 4 3 4

47 Ika S 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 4

48 Indah MF 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

49 Indah R 3 3 4 4 3 4 4 5 5 3 4

50 Ita 2 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3  
Sumber: Data Primer Diolah (2018). 
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Lampiran 4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

- Harga Ganjil (X1) 

 

 
- Harga Diskon (X2) 
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Lampiran 4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (Lanjutan) 

- Harga Paket (X3) 

 

 
- Keputusan Pembelian (Y1) 
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Lampiran 4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (Lanjutan) 

- Kepuasan Konsumen (Y2) 
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Lampiran 5 Hasil Uji Linieritas 
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Lampiran 6 Hasil Uji WarpPLS 
 
Hasil Uji R-square 
* Latent variable coefficients * 
R-squared coefficients 
---------------------- 
X1 X2 X3 Y1 Y2 
      0.212 0.060 
 
Hasil Pengujian Convergent Validity 

* Combined loadings and cross-loadings * 
 
  X1 X2 X3 Y1 Y2 Type (a SE
 P value 
X1.1 0.911 0.023 0.038 -0.066 0.038 Reflect 
 0.078 <0.001 
X1.2 0.911 -0.023 -0.038 0.066 -0.038 Reflect 
 0.078 <0.001 
X2.1 -0.009 0.862 -0.058 0.068 0.056 Reflect 
 0.079 <0.001 
X2.2 0.009 0.862 0.058 -0.068 -0.056 Reflect 
 0.079 <0.001 
X3.1 0.163 0.392 0.588 0.034 -0.202 Reflect 
 0.085 <0.001 
X3.2 -0.094 -0.149 0.867 0.060 0.026 Reflect 
 0.079 <0.001 
X3.3 -0.017 -0.121 0.839 -0.086 0.115 Reflect 
 0.080 <0.001 
Y1.1 -0.060 0.107 -0.194 0.859 0.047 Reflect 
 0.079 <0.001 
Y1.2 0.060 -0.107 0.194 0.859 -0.047 Reflect 
 0.079 <0.001 
Y2.1 0.176 -0.168 0.041 -0.036 0.871 Reflect 
 0.079 <0.001 
Y2.2 -0.176 0.168 -0.041 0.036 0.871 Reflect 
 0.079 <0.001 
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Lampiran 6 Hasil Uji WarpPLS (Lanjutan) 
 
Hasil Uji Discriminant Validity 

* Ccorrelations among latent variables and errors * 
Correlations among l.vs. with sq. rts. of AVEs 
---------------------------------------------- 
  X1 X2 X3 Y1 Y2 
X1 0.911 0.413 0.286 0.197 0.280 
X2 0.413 0.862 0.364 0.313 0.261 
X3 0.286 0.364 0.775 0.331 0.198 
Y1 0.197 0.313 0.331 0.859 0.092 
Y2 0.280 0.261 0.198 0.092 0.871 
 
Hasil Uji Composite Realibility 

* Latent variable coefficients * 
Composite reliability coefficients 
---------------------------------- 
X1 X2 X3 Y1 Y2 
0.908 0.853 0.814 0.849 0.863 
 
Cronbach's alpha coefficients 
--------------------------- 
X1 X2 X3 Y1 Y2 
0.796 0.655 0.654 0.643 0.682 
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Lampiran 6 Hasil Uji WarpPLS (Lanjutan) 
 
Hasil Output Pengaruh secara Langsung Antar Variabel 

Path coefficients 
 X1 X2 X3 Y1 Y2 
X1      
X2      
X3      
Y1 0.177 0.236 0.230   
Y2 0.161 0.139 0.143 -0.206  
 
P values 
 X1 X2 X3 Y1 Y2 
X1      
X2      
X3      
Y1 0.033 0.007 0.008   
Y2 0.048 0.076 0.070 0.016  
 
Hasil Output Keputusan Pembelian sebagai Mediasi 

Indirect effects for paths with 2 segments 
 X1 X2 X3 Y1 Y2 
X1      
X2      
X3      
Y1      
Y2 -0.036 -0.049 -0.047   
 
P values of indirect effects for paths with 2 segments 
 X1 X2 X3 Y1 Y2 
X1      
X2      
X3      
Y1      
Y2 0.302 0.244 0.249  
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