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ABSTRAKSI 

Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian 
Produk  Jenang  ”Teguh Raharjo”  Di  Kabupaten Ponorogo 

Oleh : Chitra Dian Zulfiana :0510223044 
Dosen Pembimbing Drs. Muhammad Syamkhin, Psy.,MM 

 
Kata Kunci: Bauran Pemasaran dan Keputusan Pembelian 

 
Jenis penelitian ini yaitu penelitian kausal komparatif (causal comparative 

research) merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan 
sebab-akibat antara dua variabel atau lebih untuk menjawab pertanyaan dan tujuan 
penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu pertama untuk menganalisis pengaruh yang 
signifikan secara simultan dari bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian 
produk jenang merk “Teguh Raharjo”. Kedua, untuk menganalisis pengaruh yang 
signifikan secara parsial dari bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian produk 
jenang merk “Teguh Raharjo”. Kedua, untuk mengetahui variabel bauran pemasaran 
apakah yang dominan berpengaruhi terhadap pengambilan keputusan untuk membeli 
jenang merk ”Teguh Raharjo”. Alat analisis data yang digunakan yaitu regresi linier 
berganda dengan uji F dan uji t. 

Berdasarkan hasil uji F (simultan) dapat diketahui bahwa variabel produk, 
harga, lokasi, promosi dan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap variabel 
dependent yaitu pengambilan keputusan pembelian Produk Jenang  “Teguh Raharjo”  
di Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai Fhitung > Ftabel (45,976 > 
2,370). Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas yang 
meliputi variabel produk, harga, lokasi, promosi dan pelayanan berpengaruh 
signifikan terhadap pengambilan keputusan pembelian Produk Jenang  “Teguh 
Raharjo”  di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan koefisien regresi masing-masing 
variabel maka dapat diketahui bahwa variabel produk mempunyai pengaruh dominan 
terhadap pengambilan keputusan pembelian Produk Jenang  “Teguh Raharjo”  di 
Kabupaten Ponorogo. 

Beberapa saran yaitu sebagai berikut: diharapkan pemilik perusahaan untuk 
selalu berusaha mengenalkan atau mempromosikan produk kepada konsumen, 
dengan harapan konsumen mengenai atas kualitas produk yang ditawarkan. Usahnya 
nyata yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan kegiatan promosi yang menarik 
sehingga konsumen memiliki minat untuk melkaukan pembelian. Diharapkan pemilik 
perusahaan selalu berusaha untuk memberikan kesan positif terhadap keberadaan 
perusahaan dan produk diharapkan pemilik perusahaan lebih memperhatikan bentuk 
dan informasi produk yang terdapat pada kemasan dan selalu memperhatikan kualitas 
kemasan dengan harapan dapat memberikan perlindungan terhadap produk secara 
maksimal. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian ini 
diharapkan untuk menyempurnakannya yaitu dengan menggunakan variabel lain 
yang berpengaruh terhadap pembelian terhadap produk jenang.    



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kondisi yang dialami perusahaan kecil yang memproduksi makanan ini 

menuntut masing-masing pengelola perusahaan untuk mempunyai suatu kiat 

atau cara untuk bertahan, dan selanjutnya mampu untuk kembali menarik 

minat konsumen pada produk yang dihasilkan. Hal ini tentu saja mengarah 

pada upaya untuk menigkatkan penjualan, demikian halnya dengan 

perusahaan makanan khas Ponorogo yaitu jenang. Sebagai makanan khas 

daerah jenang menjadi suatu komoditi wilayah Ponorogo yang keberadaannya 

sangat membantu para pemilik usaha untuk selalu berusaha mengembangkan 

usahanya kearah yang lebih baik. Kondisi tersebut secara langsung diperlukan 

suatu kebijakan yang tepat sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat 

terwujud secara maksimal yang salah satunya adalah kebijakan produk, 

terutama mengenai masalah atribut produk, di mana atribut produk merupakan 

unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan 

dasar dalam pengambilan keputusan pembelian. 

Adanya perbedaan atribut produk yang ditawarkan perusahaan secara 

langsung memberikan dampak terhadap tanggapan konsumen terhadap produk 

yang ditawarkan. Kondisi tersebut dapat membuktikan bahwa atribut produk 

merupakan faktor utama yang dipertimbangkan atau memberikan jaminan atas 

keunggulan produk yang ditawarkan oleh perusahaan, dan hal tersebut 



merupakan cara terbaik mempertahankan pelanggan secara terus-menerus 

mencari jalan untuk memberi kepuasan kepada pelanggan.  

Melalui analisis terhadap atribut produk maka dapat diketahui sejauh 

mana peranan atribut produk dalam usaha untuk mempengaruhi keinginan 

konsumen dalam menetapkan pembelian suatu produk. Kondisi tersebut 

dikarenakan atribut produk merupakan unsur-unsur yang dipandang penting 

oleh konsumen dan digunakan pertimbangan konsumen dalam menetapkan 

produk yang akan mereka beli atau konsumsi. Keputusan pembelian pada 

seorang konsumen secara umum dapat diketahui dari perilaku pembeli dalam 

pasar. Perilaku konsumen yang mempengaruhi terhadap keputusan pembelian 

dan hal tersebut dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang terdapat pada 

produk yang ditawarkan. 

Pada sisi yang lain minat konsumen merupakan suatu peluang bagi 

perusahaan untuk dapat meningkatkan produksinya guna dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen dalam usahanya dan dapat mempertahankan posisi 

pasarnya dan agar dapat bersaing dengan perusahaan yang memproduksi 

produk sejenis, maka perusahaan harus memperhatikan mengenai kebijakan 

atribut produk tersebut. Namun disisi lain perusahaan juga dihadapkan pada 

tingkat persaingan yang semakin tinggi atau semakin ketat. Untuk mengetahui 

tingkat persaingan yang terjadi pada perusahaan jenang di Kabupaten 

Ponorogo, maka pada tabel 1 berikut akan disajikan nama-nama perusahaan 

yang memproduksi jenang di wilayah Kabupaten Ponorogo. 

 



Tabel 1 

Jumlah Perusahaan Penghasil Jenang Dodol di Kabupaten 
Ponorogo  

 
No. Nama Alamat 
1. 
2. 
3. 
4. 

Perusahaan Jenang Dodol “Teguh Raharjo” 
Perusahaan Jenang Dodol “Murni” 
Perusahaan Jenang Dodol “Mirah” 
Perusahaan Jenang Dodol “Sulas” 

Jl. Wibisono 90 Kepatihan Kota 
Jl. Wilis No. 55  
Jl. Supriyadi No. 34 
Jl. Mangundimedjo No. 7 

 Sumber: Departemen Perindustrian Kabupaten Ponorogo 

Berdasarkan data jumlah perusahaan penghasil jenang di Kabupaten 

Ponorogo tersebut maka persaingan secara langsung tidak dapat dihindari, 

sehingga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup atau perkembangan 

perusahaan. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha 

industri makanan maka menjadi suatu keharusan untuk memberikan kualitas 

produk guna memenuhi selera konsumen. Hal tersebut mengingat konsumen 

dewasa ini semakin peka dan bertindak lebih selektif serta rasional dalam 

melakukan pembelian produk yang dibutuhkan. Konsumen dalam 

mengkonsumsi produk tidak hanya memandang selera tetapi juga kualitas 

produk menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi. 

Perusahaan dituntut untuk selalu peka terhadap perubahan lingkungan 

yang terjadi, secara umum perubahan tersebut terbagi atas dua bagian yaitu 

perubahan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal perusahaan yang 

termasuk di dalamnya adalah lingkungan persaingan. Perusahaan diharapkan 

mampu  untuk menyusun dan melaksanakan suatu strategi yang tepat agar 

tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Oleh karena itu perusahaan harus 

memahami bagaimana bersaing dalam bisnis yang digelutinya. Salah satu 



upaya untuk memenangkan persaingan yaitu dengan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat mengenai atribut produk yang ditawarkan. 

Perusahaan Jenang Dodol “Teguh Raharjo” adalah salah satu 

perusahaan kecil yang memproduksi makanan, dengan bahan dasar adalah 

beras dan ketan. Pada perkembangan perusahaan jenang “Teguh Raharjo” 

dalam melakukan produksi menghasilkan produk jadi dengan berbagai rasa. 

Jenang yang awalnya hanya satu atau dua jenis, kemudian dibuat dengan 

berbagai jenis bentuk dan kemasan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk lebih 

memberi banyak pilihan bagi pembeli (konsumen). Usaha tersebut dilakukan 

dalam usaha untuk menghadapi para pesaingnya dan untuk memenuhi 

permintaan konsumen. 

Dalam menjalankan usahanya perusahaan menunjukkan adanya 

perkembangan jumlah atau volume penjualan, kondisi tersebut dapat 

membuktikan bahwa produk Jenang “Teguh Raharjo” Ponorogo dapat 

diterima dengan baik oleh pasar. Pada sisi yang lain kenyataan tersebut dapat 

membuktikan bahwa produk jenang “Teguh Raharjo” Ponorogo memiliki 

keunggulan dalam hal ini terkait dengan atribut produk pada produk jenang 

tersebut. Untuk mengetahui perkembangan jumlah volume penjualan pada 

perusahaan jenang “Teguh Raharjo” pada tahun 2003 sampai 2007 untuk 

setiap tahunnya secara lengkap dapat disajikan pada tabel 2 berikut: 



Tabel 2 

Volume Penjualan Produk Jenang “Teguh Raharjo” Ponorogo 
Tahun 2003-2007 (Dalam Kwintal) 

 
Twiwulan Volume Penjualan 

2003 732 
2004 801 
2005 876 
2006 902 
2007 987 

Sumber: Perusahaan Jenang “:Teguh Raharjo” Ponorogo  
 

Dari data di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan volume 

penjualan pada Perusahaan Jenang “Teguh Raharjo” pada tahun 2003 sampai 

2007 untuk setiap periodenya. Kondisi tersebut dapat menjadi bukti nyata 

adanya kepercayaan yang cukup besar masyarakat kepada produk Jenang 

“Teguh Raharjo”, pada sisi yang lain hal tersebut juga dapat membuktikan 

bahwa adanya faktor-faktor yang mendukung atas kepercayaan konsumen 

untuk mengkonsumsi produk tersebut dalam hal ini dikaitkan dengan atribut 

produk. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

1.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan sebagi pedoman atau dasar pertimbangan 

maupun pembanding bagi peneliti, sehingga dapat memperoleh arah dan kerangka 

berpikir yang jelas. Penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang diambil 

oleh peneliti diharapkan dapat membantu dan mengarahkan.  

Hasil penelitian Purwo Adi (2004) dengan obyek yang diteliti adalah 

pengaruh marketing mix terhadap pembelian sepeda motor Suzuki Shogun di 

Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu  variabel produk (X1), harga (X2), promosi (X3) dan saluran 

distribusi  (X4). Hasil analisis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: nilai 

statistik wald untuk variabel produk (X1), harga (X2), promosi (X3) dan saluran 

distribusi (X4) lebih besar dari nilai signifikansi, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa secara parsial keempat variabel tersebut mempengaruhi terhadap 

pembelian sepeda motor Suzuki Shogun di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten 

Bojonegoro. Hasil uji kontribusi masing-masing variabel terhadap keputusan 

pembelian sepeda motor Suzuki Shogun yaitu dengan menghitung besarnya nilai 

koefisien korelasi parsial (R) atau masing-masing variabel. Adapun hasil 

perhitungan koefisien korelasi secara berturut-turut dapat diuraikan sebagai 

berikut: untuk X1 = 0,00658, X2 = 0,00285, X3 = 0,00185 dan X4 =0,00297, 

demikian dapat dikatakan bahwa variabel produk mempunyai pengaruh dominan 
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terhadap pembelian pembelian sepeda motor Suzuki Shogun di Kecamatan 

Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. 

Berdasarkan hasil penelitian Wijaya (2009), dengan judul penelitian: 

“Analisis Atribut-Atribut Produk Yang Dipertimbangkan Konsumen Dalam 

Pembelian Jenang “Teguh Raharjo” Kecamatan Kota Kabupaten Ponorogo”. Alat 

analisis data yang digunakan adalah analisis faktor. Berdasarkan hasil analisis 

faktor yang telah dilakukan maka dapat dihasilkan 7 faktor atribut produk yang 

dipertimbangkan konsumen dalam pembelian jenang “Teguh Raharjo” yaitu 

meliputi: kemasan, label, merek, kualitas, citra, jaminan dan layanan pelengkap. 

Faktor atribut produk yang memberikan kontribusi terbesar yang dipertimbangkan 

konsumen dalam pembelian jenang “Teguh Raharjo” yaitu mengenai kemasan. 

Penelitian sekarang, dengan judul penelitian: “Pengaruh bauran pemasaran 

terhadap keputusan pembelian Produk jenang “Teguh Raharjo” di Kabupaten 

Ponorogo”. Alat analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Variabel-

variabel yang diteliti adalah produk, harga, promosi, pelayanan, saluran distibusi. 

Variabel produk merupakan variabel yang paling memberikan kontribusi yang 

besar dalam pengambilan keputusan konsumen dalam melakukan pembelian 

produk jenang “Teguh Raharjo”.  

Persamaan dengan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu 

menggunakan variabel terikat (Y) adalah keputusan pembelian, data berasal dari 

wawancara dan kuesioner dan jenis penelitian : eksperimental dengan jumlah 

sampel 100 responden. 
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No Nama 
peneliti 

Judul penelitian Metode penelitian 

1.  Purwo Adi 
(2004) 
 

 

Pengaruh marketing 
mix terhadap 
pembelian sepeda 
motor Suzuki 
Shogun di 
Kecamatan 
Bojonegoro 
Kabupaten 
Bojonegoro 

• Obyek penelitian: konsumen yang 
melakukan pembelian sepeda motor 
Suzuki Shogun di Kecamatan 
Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. 

• Variabel penelitian: - variabel bebas (X) 
yang bauran pemasaran. 
-Variabel terikat (Y) yang digunakan 
adalah keputusan pembelian  

• Alat analisis : regresi linier berganda 
2. Wijaya 

(2009) 
Analisis Atribut-
Atribut Produk 
Yang 
Dipertimbangkan 
Konsumen Dalam 
Pembelian Jenang 
“Teguh Raharjo” 
Kecamatan Kota 
Kabupaten 
Ponorogo” 

• Obyek penelitian: konsumen yang 
mengkonsumsi produk jenang “Teguh 
raharjo” di Kecamatan Jetis Kabupaten 
Ponorogo. 

• Variabel penelitian: -variabel bebas (X) 
kualitas produk, merek, pengemasan, label 
dan jasa pendukung produk. 
-variabel terikat (Y) adalah keputusan 
pembelian  

• Alat analisis : analisi faktor 
 

3. Penelitian 
Sekarang 

“Pengaruh bauran 
pemasaran 
terhadap 
keputusan 
pembelian Produk 
jenang “Teguh 
Raharjo” di 
Kabupaten 
Ponorogo” 

• Obyek penelitian: konsumen yang 
mengkonsumsi produk jenang “Teguh 
Raharjo” di Kabupaten Ponorogo. 

• Variabel penelitian: -variabel bebas (X) 
Produk, Harga, Promosi, Lokasi, dan 
Pelayanan 
-variabel terikat (Y) adalah keputusan 
pembelian  

• Alat analisis : Regresi Berganda 
 

 

2.2  Perilaku Konsumen  

Menurut Schiffman dan Kanuk dalam Tjiptono (2005:40), perilaku 

konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam mencari, 

membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghentikan konsumsi produk, jasa, 

dan gagasan. 
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Sedangkan menurut Sheth dan Mittal dalam Tjiptono (2005:40), perilaku 

konsumen adalah aktivitas mental dan fisik yang dilakukan oleh pelanggan rumah 

tangga (konsumen akhir) dan pelanggan bisnis yang menghasilkan keputusan 

untuk membayar, membeli, dan menggunakan produk dan jasa tertentu. 

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan 

mempelajari perilaku konsumen dapat dilihat pengaruh-pengaruh apa saja yang 

dapat mempengaruhi seorang konsumen dalam mengambil keputusan untuk 

membeli dan juga membantu para manajer dalam mengambil keputusannya. 

 

2.3  Bauran Pemasaran (Retail Marketing Mix) 

1. Produk (Product) 

a. Definisi Produk  

Setiap perusahaan dalam proses produksi akan mendapatkan hasil akhir 

berupa produk. Produk tersebut dapat berupa barang maupun jasa, dimana produk 

diciptakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut 

Tjiptono (2005:95) “Produk adalah merupakan segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau 

dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keiginan pasar yang 

bersangkutan”.  

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2001:337) “Produk adalah 

semua yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, 

digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan 

pemakainya.  
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Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa produk 

merupakan segala sesuatu yang berupa barang atau jasa yang dihasilkan produsen 

dan ditujukan terhadap konsumen untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan 

dan keinginannya. 

b. Klasifikasi Produk 

Menurut Tjiptono (1997:99) klasifikasi produk terbagi menjadi empat 

kelompok: 

a.   Produk konveniens (convenience product) 

Produk ini umumnya dibeli dengan upaya sekecil mungkin, sering dan 

dalam jumlah yang kecil. Biasanya barang  konveniens memiliki harga 

yang murah serta tersedia diberbagai tempat penjualan. 

b.   Barang belanja (shopping goods) 

Merupakan barang konsumen yang biasanya memerlukan pertimbangan 

untuk membelinya. Konsumen melihat-lihat sekelilingnya untuk 

membandingkan ciri-ciri produk sejenis (pesaing) serta harganya sebelum 

memutuskan. 

c.   Produk Khusus (specialty products) 

Barang konsumen yang cukup penting bagi orang dan karenanya mereka 

membuat upaya khusus untuk membelinya. Dalam banyak kasus 

konsumen tidak bersedia menerima barang pengganti untuk produk yang 

disukainya. 
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d.   Barang Yang Tidak Dicari (unsought goods) 

Adalah produk yang belum dikenal oleh konsumen, atau diketahui tetapi 

mereka belum bermaksud membelinya. 

Sedangkan menurut Madura (2006: 85) menyatakan bahwa produk yang 

diproduksi untuk melayani konsumen dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Produk Konsumen 

Merupakan produk yang tersedia secara luas bagi konsumen, yang sangat 

mudah didapat dan merupakan produk yang umum dikonsumsi oleh 

konsumen. 

2. Produk belanja 

Merupakan produk yang berbeda dengan produk konsumen., karena 

produk belanja tidak sering dibeli. Ketika konsumen bersiap untuk 

membeli produk belanja, pertama mereka akan berkeliling melihat 

perbandingan kualitas dan harga dari produk pesaing. 

3. Produk spesial 

Produk tersebut merupakan suatu produk yang dimasudkan untuk 

konsumen tertentu yang spesial dan oleh karenanya memerlukan upaya 

khusus untuk membelinya. 

 

2. Harga (Price) 

 Harga merupakan salah satu variabel bauran pemasaran eceran yang perlu 

diperhatikan oleh manajemen perusahaan karena harga akan langsung 

mempengaruhi besarnya volume penjualan dan laba yang dicapai oleh 
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perusahaan. Harga yang ditetapkan harus dapat menutup semua biaya atau bahkan 

lebih dari itu, yaitu mendapat laba. Tetapi bila harga ditetapkan lebih tinggi akan 

berakibat kurang menguntungkan. Dalam hal ini pembeli akan berkurang, semua 

biaya mungkin tidak dapat ditutup dan akhirnya perusahaan bisa menderita 

kerugian. 

 Philip Kotler (2002) mendefinisikan harga sebagai jumlah uang (satuan 

moneter) dan atau aspek lain (non moneter) yang mengandung utilitas atau 

kegunaan tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan suatu produk. Faktor – 

faktor yang mendukung harga adalah : 

a. Penetapan harga 

Perusahaan harus memutuskan di mana akan memposisikan produknya 

berdasarkan kualitas dan harga. Program penetapan harga dibagi menjadi tiga, 

yaitu : 

- Penetapan Harga Penetasi (penetration pricing) 

Dalam program ini perusahaan menggunakan harga murah sebagai dasar 

utama untuk menstimulasi permintaan. Perusahaan berusaha menaikkan 

tingkat penetrasi produknya di pasar dengan menstimulasi permintaan dan 

meningkatkan pangsa pasar (mendapatkan pelanggan baru) berdasarkan faktor 

harga. 

- Penetapan Harga Patitas (parity pricing) 

Perusahaan menetapkan harga dengan tingkat yang sama atau mendekati 

tingkat harga pesaing. Implikasinya, program ini berusaha mengurangi 
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peranan harga sehingga program pemasaran lainnya yang dijadikan fokus 

utama dalam menetapkan strategi pemasaran. 

- Penetapan Premium (premium pricing) 

Program ini menetapkan harga di atas tingkat harga pesaing. 

b. Potongan harga dan diskon 

Perusahaan umunya akan memodifikasi harga pasar mereka untuk menghargai 

tindakan pelanggan seperti pembayaran awal, volume pembelian, dan pembelian 

di luar musim. Menurut Kotler (2002) potongan harga dan diskon dibagi 

menjadi : 

• Diskon tunai (cash discount) 

Merupakan potongan harga untuk pembeli yang segera membayar 

tagihannya. Diskon seperti ini biasa digunakan dalam banyak industri dan 

bertujuan untuk meningkatkan likuiditas penjual dan mengurangi biaya 

penagihan dan biaya hutang tak tertagih. 

• Diskon kuantitas (quantity discount) 

Merupakan pengurangan harga bagi pembeli yang membeli dalam jumlah 

besar. 

• Diskon fungsional (functional discount) 

Disebut juga diskon perdagangan, yaitu ditawarkan oleh produsen pada 

para anggota saluran perdagangan jika mereka melakukan fungsi – fungsi 

tertentu, seperti menjual, menyimpan, dan melakukan pencatatan. 
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• Diskon musiman (seasonal discount) 

Merupakan pengurangan harga untuk pembeli yang membeli barang atau 

jasa di luar musimnya. 

• Potongan (allowance) 

Merupakan pengurangan dari daftar harga. 

3. Promosi (promotion) 

 Merupakan arus informasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan 

seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam 

pemasaran (Swastha, 2000). Beberapa variabel yang mempengaruhi pilihan 

pemasar akan bentuk promosi antara lain : 

a. Iklan 

 Adalah segala bentuk penyajian non personal dan promosi ide, barang, atau 

jasa oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran (Kotler, 2002). 

Adapun bentuk periklanan dilihat dari tujuannya adalah : 

- Periklanan Informatif 

   Dilakukan besar – besaran pada tahap awal suatu jenis produk. Tujuannya  

adalah membentuk permintaan pertama. 

- Periklanan Persuasif 

Dilakukan pada tahap kompetitif. Tujuannya adalah membentuk permintaan 

selektif untuk suatu merek tertentu. 
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- Periklanan Pengingat 

Dipakai untuk produk yang sudah mapan. Bentuk iklan yang berhubungan 

dengan ini adalah iklan penguat yang bertujuan untuk meyakinkan pembeli 

sekarang bahwa mereka telah melakukan pemilihan yang benar. 

b. Promosi Penjualan 

 Merupakan segala bentuk penawaran atau intensif jangka pendek yang 

ditujukan bagi pembeli, pengecer, atau pedagang grosir dan dirancang untuk 

memperoleh respon spesifik dan segera (Gregorius Chandra, 2002). 

Klasifikasi promosi penjualan menurut Kotler dan Armstrong adalah sebagai 

berikut : 

- Promosi Konsumen, meliputi sampel, kupon, pengembalian uang, potongan  

harga, hadiah, percobaan gratis, demonstrasi. 

- Promosi Perdagangan, meliputi potongan harga, barang gratis, atau intensif 

lain untuk pengecer atau pedagang grosir. 

- Promosi Bisnis dan Wiraniaga, meliputi pameran perdagangan dan iklan 

khusus. 

Tujuan promosi penjualan dapat dirumuskan berdasarkan siapa targetnya 

apakah pembeli akhir, perantara, ataukah wiraniaga. Tujuan promosi penjualan 

yang diarahkan pada pembeli akhir: 

1. Menstimuli pencarian, meliputi pengembalian formulir permohonan 

informasi tentang produk atau dorongan untuk mengunjungi pameran. 

Pencarian ini dapat dilakukan dengan pemberian katalog gratis atau 

hadiah. 
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2. Mendorong percobaan produk baru serta mendorong konsumen untuk 

berpindah merek. Dilakukan dengan produk sampel gratis atau kupon. 

b. Hubungan Masyarakat 

Adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, 

mengidentifikasi kebijakan dan prosedur organisasi demi kepentingan publik 

dan melaksanakan program aksi dan komunikasi untuk membentuk 

pemahaman dan akseptansi publik. 

4. Lokasi (Location / Place) 

Lokasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendirikan sebuah unit 

usaha. Menurut Usman Thoyib (2000) para kompetitor, akses transportasi, 

kepadatan penduduk, kedekatan dengan para supplier, lalu lintas pejalan kaki 

adalah hal – hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemiliahn lokasi untuk 

pendirian sebuah unit usaha. Satu keputusan akhir tentang lokasi yang dihadapi 

para pengecer adalah apakah mereka akan menjadi free standing unit (unit yang 

berdiri sendiri) atau menjadi penyewa sebuah pusat perbelanjaan (Lamb, Hair, dan 

McDaniel, 2001). 

5. Pelayanan (people)  

Karyawan merupakan salah satu faktor marketing mix yang sangat 

menentukan keberhasilan suatu bisnis, karena karyawan terutama karyawan 

pramuniaga berhadapan langsung dengan konsumen. Peranan sikap, tingkah laku, 

dan pribadi yang ramah lebih banyak perannya dalam mensukseskan penjualan 

dibanding dengan interior dan eksterior yang terbaik sekalipun. 



20 
 

 
 

1. Menurut Lamb, Hair, dan McDaniel (2001) tenaga penjual memperoleh 

pelatihan mengenai dua teknik penjualan yang lazim, yaitu trading up 

dan suggestion selling. Trading up berarti membujuk pelanggan untuk 

membeli barang – barang yang berharga lebih mahal daripada barang 

yang awalnya ingin dibeli konsumen. Suggestion selling bertujuan 

memperluas pembelian awal konsumen dengan menawarkan barang 

yang masih ada kaitannyasial. 

2. Distribusi intensif, yaitu produsen berusaha menyediakan produknya di 

semua retail outlet. Distribusi ini biasanya digunakan oleh produsen 

barang kebutuhan sehari-hari (convinience goods) dan bahan mentah. 

3. Distribusi selektif, yaitu strategi menempatkan produk perusahaan di 

beberapa retail outlet saja dalam suatu daerah tertentu. 

Pemilihan saluran distribusi yang tepat dilakukan dengan memperhatikan 

berbagai macam pertimbangan meliputi pertimbangan pasar, produk, perantara, 

dan perusahaan. 

2.4  Definisi dan Konsep Pemasaran 

2.4.1  Definisi Pemasaran 

              Pemasaran berurusan dengan pengidentifikasian dan pemenuhan  

kebutuhan manusia dan kebutuhan sosial. Pemasaran merupakan ujung tombak 

Perusahaan dalam mempertahankan hidupnya dan bagi pertumbuhannya. Adapun 

pengertian Pemasaran dari beberapa ahli adalah sebagai berikut: 

          Definisi Pemasaran menurut Kotler (2000:9) adalah: suatu proses sosial 

yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan 



21 
 

 
 

dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.  

     Definisi Pemasaran lainnya dikemukakan oleh Stanton (2002:47), 

Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang dibuat untuk 

merencanakan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang yang 

dapat memuaskan kebutuhan konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Dari 

beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemasaran sebagai ilmu 

dan seni untuk memilih pasar sasaran serta mendapatkan, menjaga, dan 

menambah jumlah pelanggan melalui penciptaan, penyerahan, dan 

pengkomunikasian nilai pelanggan yang unggul. Pemasaran bukan hanya tugas 

dari departemen pemasaran saja, tetapi merupakan orientasi dari perusahaan 

secara keseluruhan. Oleh karena itu, selain adanya kerjasama dari fungsi 

pemasaran itu sendiri, pemasaran juga harus dirangkul oleh departemen-

departemen lain dan harus “Memikirkan” pelanggan. Organisasi harus melatih 

dan memotivasi karyawannya untuk bekerja bagi pelanggan. Melalui pemasaran 

yang terintegrasi, maka akan tercipta suatu laba melalui kepuasan pelanggan dan 

organisasi akan mendapatkan pelanggan yang loyal. Hal ini tentunya tidak hanya 

menguntungkan bagi perusahaan dalam jangka pendek saja, tetapi juga dalam 

jangka panjang. 

    Melalui beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen pemasaran ialah proses perencanaan dan pelaksanaan, pemikiran, 

penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, barang, dan jasa untuk 

mencapai tujuan secara efisien dengan cara mempengaruhi konsumen membeli 
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produk dan jasa perusahaan. Manajemen pemasaran terjadi jika sekurang-

kurangnya satu pihak pelaku pertukaran potensial berpikir tentang sarana-sarana 

untuk melaksanakan tanggapan yang diinginkan oleh pihak pertama itu dari pihak 

lain. 

2.4.2 Konsep Pemasaran 

Pada umumnya, setiap perusahaan menganut salah satu konsep atau 

filosofi pemasaran, yaitu anggapan yang diyakini perusahaan sebagai dasar dari 

setiap kegiatannya dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Perkembangan inti konsep pemasaran dapat berubah sejalan dengan semakin 

kompleksnya keinginan dan kebutuhan konsumen. 

Pemilihan dan penerapan konsep pemasaran tertentu dipengaruhi beberapa 

faktor, diantaranya nilai-nilai dan visi manajemen, lingkungan internal, dan 

lingkungan eksternal perusahaan (Tjiptono 2005:3).  

Selanjutnya menurut Kotler (2000: 9), konsep pemasaran bertujuan agar 

dapat mudah dipahami dengan mendefinisikan beberapa konsep inti yang 

bertujuan agar pemasar dapat berhasil dalam memenuhi kebutuhan konsumen. 

Lebih lanjut Kotler (2000: 9), menjelaskan inti dari konsep pemasaran 

sebagai berikut:  

a) Pasar Sasaran dan Segmentasi Pasar 

Segmentasi pasar dapat diidentifikasi dengan memeriksa perbedaan-

perbedaan demografis, psikografi, dan perilaku dikalangan pembeli. 

Selanjutnya perusahaan memutuskan segmen mana yang menjanjikan 

peluang lebih besar dengan cara yang unggul. 
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b) Kebutuhan, Keinginan, dan Permintaan 

Kebutuhan menggambarkan tuntutan besar manusia, kebutuhan itu bisa 

menjadi keinginan bila diarahkan kepada sasaran spesifik yang mungkin 

dapat memenuhi kebutuhan. Keinginan akan produk atau jasa spesifik 

yang didukung oleh kemampuan membayar akan menimbulkan ciri khas 

tersendiri, selain itu pihak perusahaan juga harus bisa memenuhi 

permintaan yang konsumen minta. 

c) Produk atau Tawaran 

Orang memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka dengan produk atau 

jasa. Produk atau jasa adalah tawaran yang dapat memuaskan kebutuhan 

dan keinginan. 

d) Nilai dan Kepuasan  

Produk atau tawaran akan berhasil jika memberikan nilai dan kepuasan 

kepada konsumen. Konsumen memilih diantara beraneka ragam tawaran 

yang dianggap memberikan nilai yang banyak. 

e) Persaingan  

Persaingan mencakup semua tawaran dari pesaing yang memiliki 

keunggulan tersendiri sehingga mungkin dapat dipertimbangkan oleh 

seorang konsumen. 

Menurut Arif Isnaini dalam Tjiptono (2005:3), dalam kegiatan pemasaran 

pada umumnya ada lima konsep yang dianut oleh perusahaan dalam memasarkan 

produknya, yaitu:  
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1. Konsep produksi: Manajemen harus berorientasi pada efisiensi produksi 

dan distribusi dengan target mendapatkan konsumen yang bersedia 

membeli produk dengan harga yang layak.  

2. Konsep produk: Konsumen menyukai produk yang berkualitas serta 

inovatif , sehingga harus dilakukan perbaikan produksi tanpa henti.  

3. Konsep penjualan: Usaha penjualan harus disertai rangsangan supaya 

konsumen bersedia untuk membeli barang, tentunya dengan upaya 

promosi yang baik sebagai sarana penunjang penjualan.  

4. Konsep pemasaran: Persaingan yang ketat serta kejenuhan yang terjadi 

pada konsumen mengharuskan perusahaan untuk lebih mementingkan 

kebutuhan dan kepentingan konsumen daripada sekedar meningkatkan 

penjualan.  

5. Konsep pemasaran sosial: Perusahaan harus menghasilkan kepuasan 

konsumen dan konsumsi jangka panjang serta kesejahteraan masyarakat 

sebagai kunci sukses untuk mencapai tujuan organisasi.  

 

2.5  Kepuasan Pelanggan  

2.5.1  Definisi Kepuasan Pelanggan 

 Dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, pada akhirnya 

akan bermuara pada nilai yang akan diberikan oleh pelanggan mengenai kepuasan 

yang dirasakan.  

  Engel, Blacwell dan Miniard (2002:273), mendefinisikan kepuasan 

sebagai evaluasi pasca konsumsi dari suatu alternatif yang dipilih setidaknya 
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memenuhi atau melebihi harapan. Kotler (2000:546) mendefinisikan kepuasan 

pelanggan sebagai suatu tingkatan dari produk yang dirasakan sesuai dengan 

harapan pembeli. Kepuasan konsumen terhadap pembelian tergantung pada 

kinerja produk yang sebenarnya, sehingga sesuai dengan harapan pembeli. 

Konsumen memiliki berbagai macam tingkatan kepuasan. Jika keberadaan suatu 

produk berada di bawah harapan pembeli, maka pembeli tidak merasa puas. Jika 

sesuai dengan harapan, maka konsumen akan merasa puas.  

  Mowen (1995) dalam Tjiptono (2005:349) merumuskan kepuasan 

pelanggan sebagai sikap keseluruhan terhadap suatu barang atau jasa setelah 

perolehan (Acquisition) dan pemakaiannya. Dengan kata lain, kepuasan pelanggan 

merupakan penilaian evaluatif yang dihasilkan dari seleksi pembelian spesifik. 

  Dari beberapa uraian definisi mengenai kepuasan, maka secara umum 

kepuasan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan antara layanan atau hasil 

yang diterima itu paling tidak harus sama dengan harapan konsumen atau bahkan 

melebihinya. Dalam era kompetisi bisnis yang ketat seperti sekarang ini, kepuasan 

pelanggan merupakan hal yang utama, pelanggan diibaratkan seorang “raja” yang 

harus dilayani, namun hal itu bukan berarti menyerahkan segala-galanya kepada 

pelanggan. Usaha memuaskan kebutuhan pelanggan harus dilakukan secara 

menguntungkan atau bersifat win-win solution yaitu keadaan dari kedua belah 

pihak yang merasa menang dan tidak ada yang dirugikan. 

   Kepuasan konsumen merupakan suatu hal yang sangat berharga demi 

mempertahankan keberadaan konsumen tersebut untuk tetap berjalannya suatu 

bisnis atau usaha. Kepuasan konsumen berkontribusi pada sejumlah aspek 
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penting, seperti terciptanya loyalitas pelanggan, meningkatkan reputasi 

perusahaan, berkurangnya elastisitas harga, berkurangnya biaya transaksi masa 

depan dan meningkatkan efisiensi serta produktifitas karyawan (Tjiptono, 

2005:348). Layanan yang diberikan kepada konsumen akan menimbulkan puas 

atau tidaknya seorang konsumen atas pelayanan yang diberikan. Beberapa 

perusahaan telah menyadari bahwa produk yang hebat tidaklah cukup untuk 

menarik pelanggan, namun yang lebih penting adalah membuat pelanggan untuk 

kembali membeli produk itu. 

Gambar 2.1 

Konsep Kepuasan Pelanggan 

 

Sumber: Fandy Tjiptono (1997:25) 
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2.5.2  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 

   Variabel-variabel yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah hal-hal 

yang menjadi penentu nilai tambah bagi pelanggan. Penentu nilai tambah bagi 

pelanggan adalah meliputi jumlah nilai bagi pelanggan (nilai produk, nilai 

pelayanan, nilai personil, nilai citra) dan jumlah biaya pelanggan (biaya moneter, 

biaya waktu, biaya tenaga, biaya pikiran). Setiap pelanggan selalu ingin 

mendapatkan suatu nilai tertinggi, dibatasi oleh biaya pencarian, pengetahuan 

yang terbatas, mobilitas dan penghasilannya. Pelanggan membentuk suatu 

harapan nilai dan kemudian bertindak atas dasar harapan nilai itu. Setelah itu 

pelanggan akan mengetahui apakah penawaran benar-benar memenuhi harapan 

nilainya. Hal ini akan sangat berpengaruh pada kepuasan pelanggan.  

 

2.5.3  Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

           Menurut Kotler (2000:38), dalam mengukur kepuasan pelanggan/konsumen 

ada empat cara yang dapat dipakai yaitu: 

1. Sistem Keluhan dan Saran 

       Perusahaan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para 

pelanggannya untuk menyampaikan saran, kritik, pendapat, dan keluhan melalui 

media berupa kotak saran, kartu komentar, saluran telepon khusus bebas pulsa, 

website, dan lain-lain. 

2. Survei Kepuasan Pelanggan  

       Perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik langsung dari 

pelanggan dan juga memberikan sinyal positif bahwa perusahaan menaruh 



28 
 

 
 

perhatian terhadap pelanggan tersebut dan pada umumnya survei dilakukan 

melalui pos, e-mail, maupun wawancara langsung. 

3. Ghost Shopping 

Perusahaan memperkerjakan beberapa orang ghost shoppers untuk 

berperan sebagai pelanggan potensial jasa perusahaan dan pesaing. Ghost 

Shoppers tersebut diminta melaporkan berbagai temuan penting berdasarkan 

pengalamannya mengenai kekuatan dan kelemahan jasa perusahaan dibandingkan 

para pesaing. 

4. Lost Customer Analysis    

Perusahaan sebaiknya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau yang telah beralih pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu 

terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan selanjutnya. 

 

2.6  Tahap – tahap Dalam Pengambilan Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler (2002:204) konsumen akan melalui lima tahap keputusan 

dalam membeli suatu barang atau jasa, yaitu: 

a. Identifikasi Masalah 

Proses membeli konsumen dimulai karena adanya suatu masalah atau 

suatu kebutuhan dan kebutuhan tersebut dapat digerakkan oleh 

rangsangan dari luar maupun dari dalam diri konsumen. Dari 

kebutuhan normal seseorang, yaitu rasa lapar atau dahaga akan 

meningkat hingga ke suatu tingkat tertentu dan berubah menjadi 

dorongan, yang biasanya ditimbulkan dari rangsangan internal. 
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Sedangkan kebutuhan yang didapat dari rangsangan eksternal, 

misalnya seseorang yang membeli mobil disebabkan karena melihat 

mobil baru tetangganya.   

b. Pencarian Informasi 

Seorang konsumen yang mulai tergugah minatnya mungkin akan atau 

mungkin tidak mencari informasi yang lebih banyak lagi. Penilaian 

sumber – sumber pembelian yang diperolehnya dari berbagai informasi 

berkaitan dengan lamanya waktu dan jumlah uang yang tersedia untuk 

membeli. Pencarian informasi dapat dilakukan melalui dua pencarian. 

Terdiri dari :  

1. Pencarian Internal (konsumen melakukan informasi secara pasif 

semata – mata hanya sebagai penerima informasi lebih lanjut) 

2. Pencarian Eksternal (konsumen mencari secara aktif guna 

memperoleh informasi yang dibutuhkan). 

c. Evaluasi Alternatif 

1. Apabila seseorang telah mendapatkan beberapa informasi tentang 

merek, maka selanjutnya adalah tahap pembelian. Adapun konsep 

dasar yang membantu proses penilaian konsumen adalah sifat 

produk, ciri – ciri yang mudah diingat, kepercayaan terhadap suatu 

merek. 

2. Dilakukan dengan cara membuat standar dan spesifikasi serta 

membandingkan produk dan merek yang berbeda. Kriteria 
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dibentuk dan dipengaruhi oleh perbedaan individual dan pengaruh 

lingkungan. 

3. Memperoleh informasi dari satu merek ke merek lainnya, 

menimbang masing – masing berdasarkan atribut paling penting. 

Hal ini digunakan sebagai dasar dari ciri – ciri yang akan 

dikembangkan. 

d. Keputusan Pembelian 

Setelah melalui tahapan di atas untuk tahap berikutnya yaitu 

mengambil keputusan untuk menentukan apakah membeli atau tidak. 

Apabila keputusan yang diambil membeli  maka akan dijumpai 

serangkaian keputusan mengenai jenis produk, merek, bentuk, dan 

kualitas produk. Sedangkan keputusan pembelian dipengaruhi oleh dua 

faktor yaitu : 

1. Sikap orang lain 

Untuk mengurangi alternatif pilihan seseorang akan tergantung 

pada intensitas sikap orang lain terhadap alternatif pilihan 

konsumen untuk menuruti orang lain tersebut. 

2. Keadaan yang tidak terduga 

Konsumen yang bertindak untuk memutuskan pembelian pada 

suatu barang dan jasa, faktor keadaan yang tidak terduga 

kemungkinan timbul sehingga akan mengubah tujuan pembelian 

tersebut. 
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e. Perilaku Pasca Pembelian 

Setelah melakukan pembelian, konsumen akan mengalami beberapa 

tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Mereka juga akan melakukan 

beberapa kegiatan, seperti tindakan pasca pembelian. Dilihat dari tahap 

– tahap dalam proses keputusan pembelian tersebut, seorang konsumen 

yang merasa puas cenderung akan melakukan tindakan positif dan 

mengatakan hal – hal yang baik. Dan sebaliknya konsumen yang 

merasa tidak puas akan berusaha mengurangi ketidakpuasan tersebut. 

Untuk mengurangi ketidakpuasan tersebut konsumen dapat melakukan 

tindakan – tindakan sebagai berikut : 

1. Mengambil tindakan, baik dilakukan secara individu maupun 

tindakan yang dilakukan secara bersama – sama. 

2. Tidak mengambil tindakan sama sekali. 

Secara lebih jelas model lima tahap proses pembelian oleh konsumen dapat 

ditunjukkan pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 
 

Gambar  2.2 

Model Pembelian  Lima Tahap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber : Philip Kotler, 2002 

2.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen  

Kotler dalam Amirullah (2002: 33) mengungkapkan pentingnya mempelajari 

keinginan, persepsi, preferensi, dan perilaku belanja pelanggan saran mereka. 

Sehubungan dengan perilaku konsumen, kotler membagi faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen ke dalam 4 (empat) kelompok besar, yaitu: 

budaya, sosial, kepribadian dan kejiwaan. Berikut gambar rincian bentuk faktor-

faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen : 

 

Pencarian 
Informasi 

Keputusan 
Pembelian 

Prilaku pasca 
Pembelian 

Evaluasi 
alternatif 

Identifikasi 
Masalah 
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Gambar 2.3 
Faktor-faktor yang mempengaruhi Perilaku konsumen 
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KEPRIBADIAN  
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Usia dan tingkat 
Kehidupan  

KEJIWAAN  

Keluarga  Jabatan  Motivasi  
 
Kelas Sosial  

Kondisi Ekonomi  Pandangan  
Peranan dan 
Status  

Gaya Hidup  Belajar  

  Kepribadian dan 
konsep diri  

Kepercayaan dan 
Sikap  

Sumber : Amirullah: Perilaku Konsumen, 2002: 33 

 

1. Faktor Budaya  

Faktor-faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam 

terhadap perilaku konsumen.  

a. Kultur 

Kultur (kebudayaan) adalah determinan paling fundamental dari keinginan dan 

perilaku seseorang.   

b. Sub Kultur  

Setiap kultur terdiri dari sub-sub kultur yang lebih kecil yang memberikan 

identifikasi dan sosialisasi anggotanya yang lebih spesifik. Sub kultur 

mencakup kebangsaan, agama, kelompok ras dan daerah geografis. Banyak sub 

kultur membentuk segmen pasar yang penting dan para pemasar sering 

merancang produk dan program pemasaran yang khusus dibuat untuk 

kebutuhan mereka.  
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c. Kelas sosial  

Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relative homogen dan tetap dalam suatu 

masyarakat, yang tersusun secara hirarkis dan anggota-anggotanya memiliki 

tata nilai, minat dan perilaku yang mirip. Kelas-kelas sosial memiliki beberapa 

karakteeristik. Pertama, orang-orang di dalam masing-masing kelas social 

cenderung untuk berperilaku yang lebih mirip daripada orang-orang dari dua 

kelas sosial yang berbeda. Kedua, orang-orang dipandang mempunyai posisi 

yang lebih tinggi atau rendah menurut kelas social mereka. Ketiga, kelas sosial 

seseorang ditandakan oleh sejumlah variabel seprti pekerjaan, penghasilan, 

kekayaan, pendidikan dan orientasi nilai dan bukan oleh salah satu variabel 

tunggal tertentu. Keempat, individu-individu dapat bergerak dari satu kelas 

sosial ke yang lain (naik atau turun) selama hidup mereka. 

2. Faktor Sosial  

Perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh factor-faktor sosial seperti 

kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial. 

a. Kelompok acuan  

Kelompok Acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang mempunyai 

pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung terhadap pendirian atau 

perilaku seseorang. Kelompok Acuan menghubungkan seorang individu 

dengan perilaku dan gaya hidup baru dan kelompok acuan menciptakan 

tekanan untuk keseragaman yang mungkin mempengaruhi pilihan produk 

dan merek seseorang.  
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b. Keluarga  

Anggota keluarga merupakan kelompok primer yang paling berpengaruh. 

Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam 

masyarakat dan telah diriset secara ekstensif.  

c. Peran dan Status  

Seseorang berpartisispasi dalam banyak kelompok sepanjang hidupnya 

(keluarga, klub, organisasi). Posisi orang tersebut dalam setiap kelompok 

dapat didefinisikan dalam istilah peran dan status.  

3. Faktor Pribadi  

Keputusasn seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik, pribadi, yaitu 

usia pembeli dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomis, gaya hidup 

serta kepribadian dan konsep pribadi pembeli.  

a. Usia dan Tahap Siklus Hidup  

Orang-orang membeli barang dan jasa yang berbeda sepanjang hidupnya. 

Selera orang dalam berpakaian, perabot dan rekereasi juga berhubungan 

dengan usia.  

b. Pekerjaan  

Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya. Para pemasar 

berusaha untuk mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang mempunyai 

minat lebih dari rata-rata pda produk dan jasa mereka. Sebuah perusahaan 

bahkan dapat mengkhususkan produk mereka hanya untuk kelompok 

pekerjaan tertentu.  
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c. Keadaan ekonomi  

Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang. 

Keadaan ekonomi meliputi pendapatan yang dapat dibelanjakan (tingat 

pendapatan, stabilitas dan pola waktunya), tabungan dan kekayaan (termasuk 

presentase yang likuid), hutang, kekuatan untuk meminjam dan pendirian 

teerhadap bealnja dan menabung.  

d. Gaya Hidup  

Orang-orang yang berasal dari sub kultur, kelas sosial, dan pekerjaan yang 

sama mungkin saja mempunyai gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup 

seseorang adalah pola hidup seseorang di dunia yang diungkapkan dalam 

kegiatan, minat dan pendapat sesorang.  

e. Kepribadian dan konsep pribadi 

Kepribadian adalah karakteristik psikologis yang berbeda dari seseorang 

yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan tetap terhadap 

lingkungannya. Kepribadian biasanya dijelaskan dengan ciri-ciri bawaan 

seperti kepercayaan diri, dominasi, otonomi, perbedaan, kondisi sosial, 

keadaan pembelaan diri dan kemampuan beradaptasi.  

4. Faktor Psikologis 

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi lagi oleh empat faktor psikologis 

utama yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan serta kepercayaan dan pendirian.  

a. Motivasi  

Seseorang mempunyai banyak kebutuhan pada setiap waktu tertentu. 

Sebagian kebutuhan bersifat biogenik. Kebutuhan yang demikian berasal dari 
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keadaan psikologis mengenai ketegangan seperti rasa lapar, haus, tidak enak. 

Kebutuhan yang lain bersifat psikogenik. Kebutuhan yang demikian berasal 

dari keadaan psikologis mengenai ketegangan seperti kebutuhan akan 

pengakuan, penghargaan atau kepemilikan.  

b. Persepsi  

Persepsi didefinisikan sebagai proses bagaimana seseorang menyeleksi, 

mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk 

menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Persepsi tidak hanya 

tergantung pada stimuli fisik tetapi juga pada stimuli yang berhubungan 

dengan lingkungan sekitar (ide Gestalt) dan keadaan individu tersebut.  

c. Pengetahuan  

Ketika orang-orang bertindak, mereka belajar. Pengetahuan menjelaskan 

perubahan dalam perilaku suatu individu yang berasal dari pengalaman. 

Kebanyakan perilaku manusia dipelajari. Ahli teori pengetahuan mengatakan 

bahwa pengetahuan seseorang dihasilkan melalui suatu proses yang saling 

mempengaruhi dari dorongan, stimuli, petunjuk, tanggapan dan penguatan.     

d. Kepercayaan dan Sikap Pendirian  

Kepercayaan adalah pikiran deskriprif yang dianut seseorang mengenai suatu 

hal. Kepercayaan ini mungkin berdasarkan pengetahuan, pendapat atau 

keyakinan. Kepercayaan ini mungkin ada ataumungkin tidak mengandung 

unsur emosional.  
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2.8 Hubungan Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian 

Untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dari segmen pasar yang 

dituju digunakan bauran pemasaran. Oleh karena itu manajemen harus dapat 

menyesuaikan antara bauran pemasaran dan keinginan konsumen. Karena 

dengan memberikan kepuasan yang lebih pada konsumen dibandingkan 

pesaing, maka perusahaan akan dapat menarik lebih banyak konsumen 

potensial dan mempertahankan pelanggan. Selain dari itu, dengan 

berpedoman pada pengamat terhadap perilaku pembeli perusahaan hendaknya 

membuat sedemikian rupa marketing mix yang dimilikinya sehingga dapat 

mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Oleh karena 

itu, cara memahami perilaku pembelian konsumen adalah dengan 

mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendorong bagi seseorang serta 

respons mereka terhadap faktor tersebut. 

Variabel produk, harga, promosi dan saluran distribusi mempunyai 

pengaruh dengan pilihan merek, hal ini logis karena secara teori ataupun 

kenyataan keempat variabel bebas tersebut, secara umum menjadi hal yang 

senantiasa mendapat perhatian dari manajemen perusahaan, agar dapat 

dicapai keberhasilan dalam pengelolaan tujuan dan sasaran perusahaan.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Swastha dan Handoko (2000 : 124) 

yang menyatakan bahwa : Bila perusahaan menginginkan untuk memperoleh 

keberhasilan dalam mempengaruhi tanggapan konsumen di segmen pasar 

tertentu, maka perusahaan harus merumuskan kombinasi aspek-aspek strategi 

pemasaran yang sesuai denganperilaku konsumennya. Oleh sebab itu 
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perumusan strategi marketing mix sangat ditentukan karakteristik segmen 

pasarnya, yaitu menyangkut perilaku konsumen dan proses pembeliannya. 

 

2.9 Kerangka Pikir 

Gambar  2.4 

Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

Perusahaan Jenang “Teguh 
Raharjo” 

Keputusan konsumen membeli 
jenang merk “Teguh Raharjo” 

Ponorogo 

Marketing Mix (X) : 
 Produk (X1) 
 Harga (X2) 
 Lokasi (X3) 
 Promosi (X4) 
 Pelayanan (X5) 

Landasan Teori 

Analisis Kualitatif Analisis Kuantitatif 
• Uji Validitas 
• Uji Reliabilitas 
• Uji Asumsi Klasik 
• Regresi Linier Berganda 
• Uji F 
• Uji t 

Hasil Penelitian 



40 
 

 
 

2.10 Hipotesis 

Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Diduga terdapat pengaruh signifikan secara parsial maupun simultan 

anatar variabel marketing mix (produk, harga, tempat, promosi, dan 

pelayanan) terhadap keputusan  konsumen membeli produk jenang 

merek“Teguh Raharjo” Ponorogo. 

b. Diduga variabel produk berpengaruh dominan terhadap keputusan 

konsumen membeli produk jenang merek “Teguh Raharjo”Ponorogo. 

 

2.11 Kerangka Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiono 2005:70). 

Dari model konsep penelitian tersebut maka dapat diturunkan menjadi 

model. Hipotesis yang secara lengkap dapat disajikan pada gambar berikut: 
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Gambar 2.5 

Kerangka Hipotesis 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

Dalam setiap penelitian, keberadaan metode penelitian merupakan suatu 

pedoman atau landasan mulai dari pengumpulan data sampai dilakukannya analisa 

data. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas dalam 

pembahasan hasil penelitian. Selanjutnya agar dapat memberikan arah diperlukan 

adanya uraian komponen penelitian sebagai berikut: 

 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian yang dilakukan sebaiknya diberikan batasan-batasan dalam 

pembahasannya. Hal ini dimaksudkan agar hasil yang didapat pada akhirnya tidak 

melenceng dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini 

dibatasi pada: 

1. Bidang pemasaran, yaitu pengaruh marketing mix secara simultan maupun 

parsial terhadap keputusan konsumen membeli produk jenang merk “Teguh 

Raharjo” Ponorogo. 

2. Dari variabel-variabel marketing mix yang diketahui, akan diteliti lebih lanjut 

variabel apakah yang dominan berpengaruh terhadap keputusan konsumen 

membeli produk jenang merk “Teguh Raharjo” Ponorogo.    
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3.2 Jenis Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan adanya hipotesis 

yang hendak diuji, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif. 

Pengertian dari penelitian kausal komparatif sendiri menurut Indriantoro dan 

Supomo (2002: 27) adalah: 

“Penelitian kausal komparatif (causal comparative research) merupakan tipe 

penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua 

variabel atau lebih”. 

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat mengidentifikasi suatu fakta sebagai 

variabel yang dipengaruhi (variable dependent) dan melakukan penyelidikan 

terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi (variable independent). Dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini nantinya akan membicarakan tentang hubungan 

kausal antara variabel-variabel penelitian (marketing mix) terhadap keputusan 

konsumen membeli produk jenang merk “Teguh Raharjo”. dan menguji hipotesa 

yang telah dirumuskan.  

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah berada di perusahaan jenang ”Teguh Raharjo” 

jalan Wibisono 90 Kepatihan Kota Kabupaten Ponorogo. 
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3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari obyek sebagai sasaran penelitian 

yang biasa disebut populasi. Menurut Arikunto (2002: 108) “Populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen 

yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian 

populasi”. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menetapkan populasi 

penelitian adalah konsumen yang telah mengkonsumsi atau membeli produk 

jenang merk “Teguh Raharjo”. 

3.4.2 Sampel 

Pengertian sampel menurut Arikunto (2002: 109), adalah: “Sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti.” 

Dengan meneliti sebagian populasi ini diharapkan diperoleh hasil yang 

dapat menggambarkan sifat dan keadaan populasi secara keseluruhan.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability 

sampling (penarikan sampel secara tidak acak). Dalam penggunaan non 

probability sampling ini, pengetahuan, kepercayaan, dan pengalaman seseorang 

dijadikan pertimbangan untuk menentukan anggota populasi yang dipilih sebagai 

sampel. Prosedur non probability sampling yang digunakan adalah accidental 

sampling dimana menurut Widayat (2002:54) dalam accidental sampling yang 

diambil sebagai anggota sampel adalah orang – orang yang mudah ditemui atau 

yang berada pada waktu yang tepat, mudah ditemui, dan dijangkau.  
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Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para konsumen 

produk jenang “Teguh Raharjo” di Kabupaten Ponorogo sangat banyak. Maka, 

menurut (Indriantoro dan Supomo, 2006:155) Pengambilan sampel tersebut 

dilakukan bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sesuai sebagai 

sumber data. Adapun jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu 

sebesar 100 responden, yang menjadi landasan atau dasar dari jumlah 

pengambilan sampel adalah pendapat Roscoe dalam Indriantoro dan Supomo 

(2006:140) menyatakan bahwa: “Pada setiap penelitian, ukuran sampel harus 

berkisar antara 30 sampai 500”. Dan Menurut Fraenkel dan Wallen dalam 

Widayat (2004:67) mengatakan bahwa: “Besarnya sampel minimum untuk 

penelitian yang bersifat deskriptif yaitu sebanyak 100 sampel.”  

 

3.5      Jenis Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh dari obyek yang kita teliti secara 

langsung. Dalam penelitian ini, data Primer didapat langsung dari responden 

dalam penelitian ini, yang berasal dari kuesioner dan wawancara langsung 

kepada konsumen yang telah membeli atau mengkonsumsi produk jenang 

“Teguh Raharjo”.  
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2.  Data Sekunder 

    Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari luar obyek yang kita 

teliti akan tetapi memiliki hubungan dengan data yang telah kita kumpulkan 

baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Data sekunder 

digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran 

pelengkap ataupun untuk diproses lebih lanjut. Data sekunder didapat dari 

Departeman Perindustrian Kabupaten Ponorogo. 

 

3.6    Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data relevan yang menunjang tercapainya tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Yaitu melakukan tanya jawab langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan. 

Wawancara dilakukan secara langsung dengan responden guna mendapatkan 

data dan keterangan yang menunjang dalam penelitian. 

b. Kuisioner 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan serangkaian pertanyaan 

yang dianjurkan pada pihak responden dalam hal ini adalah konsumen 

perusahaan jenang “Teguh Raharjo”. Data yang dihasilkan dari metode 

kuisioner ini akan menjadi data primer dan yang dihasilkan dari teknik 

pengumpulan data yang lain akan menjadi informasi tambahan. 
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c.  Dokumentasi / Kepustakaan 

Dokumentasi adalah mempelajari dasar-dasar teori maupun data praktis dari 

perpustakaan sehubungan dengan judul atau pokok bahasan yang diteliti 

dalam penelitian ini. Dalam melakukan dokumentasi, penulis menggunakan 

sarana perpustakaan dan teman untuk mendapatkan buku-buku atau teori-teori 

yang dibutuhkan. 

 

3.7 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.7.1 Variabel Bebas/Independent 

Variabel independen adalah variabel tak terduga sebagai penyebab atau 

pendahulu variabel lain, dalam hal ini yang merupakan variabel independen yaitu 

bauran pemasaran. Adapun variabel-variabel bauran pemasaran antara lain:  

1. Produk (X1) 

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar yang 

dapat memberikan kepuasan terhadap konsumen. Variabel ini dapat 

diukur dengan indikator sebagai berikut: 

a. Pilihan produk (X1.1) 

Terkait dengan banyaknya pilihan produk yang ditawarkan oleh 

Perusahaan jenang ”Teguh Raharjo”. 

b. Kualitas produk (X1.2) 

Terkait dengan mutu produk. 
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c. Kemasan Produk (X1.3) 

Terkait dengan nama, symbol, gambar kemasan yang menarik dan 

menimbulkan kesan sehingga produk tersebut mudah untuk 

diingat. 

2. Harga (X2) 

Merupakan kemampuan konsumen untuk membayar agar dapat 

memperoleh dan menikmati produk yang ditawarkan. Variabel ini 

dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: 

a. Harga  produk yang ditawarkan lebih murah dari perusahaan 

jenang yang lain ( X2.1) 

b. Harga produk sesuai dengan kualitas produk (X2.2) 

Terkait dengan kepuasan yang diperoleh konsumen sesuai dengan 

pengorbanan yang dilakukan konsumen. 

c. Kesamaan harga dengan tempat lain (X2.3) 

3. Lokasi (X3) 

Merupakan dasar pendirian perusahaan melakukan aktivitasnya untuk 

menyuplai konsumen. Variabel ini dapat diukur dengan indikator 

sebagai berikut : 

a. Lokasi perusahaan yang strategis (X3.1) 

b. Kemudahan sarana transportasi (X3.2) 

c. Kondisi lingkungan sekitar perusahaan yang aman dan nyaman 

(X3.3) 

d. Lahan parkir yang luas (X3.4) 
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4. Promosi (X4) 

Merupakan bagaimana cara  menawarkan atau berkomunikasi dengan 

konsumen yang ada. Variabel ini bisa diukur dengan indikator sebagai 

berikut : 

a. Promosi yang dilakukan sponsorship pada acara-acara tertentu 

(X4.1) 

b. Menggunakan media periklanan (brosur, spanduk, koran, radio) 

(X4.2) 

c. Penawaran hadiah untuk pembelian dalam jumlah tertentu.(X4.3) 

d. Pembagian kalender yang berisi tentang produk-produk yang 

ditawarkan (X4,4) 

5. Pelayanan (X5) 

Adalah bagaimana wiraniaga perusahaan dalam melayani 

konsumennya. Variabel ini bisa diukur dengan indikator sebagai 

berikut : 

a. Penampilan karyawan yang rapi dan sopan (X5.1) 

b. Penyampaian informasi yang jelas dan mudah dimengerti (X5.2) 

c. Ketanggapan dan kecepatan wiraniaga melayani konsumen (X5.3) 

3.7.2 Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen merupakan variabel yang diduga sebagai akibat atau 

yang dipengaruhi oleh variabel yang mendahuluinya. Dalam penelitian ini yang 

termasuk dalam variabel dependen adalah keputusan pembelian (Y). indicator dari 
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variabel dependen adalah sikap terhadap bauran pemasaran (produk, harga, lokasi, 

promosi, pelayanan). 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel  

Konsep Variabel  Item  

Bauran 
Pemasaran 

Produk (X1) X1.1 : Pilihan rasa produk. 
X1.2 : Kualitas produk  
X1.3 :Kemasan produk 

Harga (X2) 
 

X2.1 : Harga produk yang murah dibanding tempat 
lain. 

X2.2 :Harga produk sesuai dengan kualitas produk. 
Lokasi (X3) X3.1:Lokasi perusahaan atau toko yang strategis dan 

kemudahan sarana transportasi/ angkutan 
umum. 

X3.2 : Kondisi lingkungan sekitar toko/perusahaan 
yang aman dan nyaman 

X3.3 : Lahan parkir yang luas 

Promosi(X4) X4.1 :  promosi yang dilakukan melalui sponsorship 
pada acara-acar tertentu  

X4.2 :  Menggunakan media periklanan (brosur, 
spanduk, radio, koran) 

  X4.3 : Penawaran hadiah untuk pembelian dalam 
jumlah tertentu 

X4.4  : Pembagian kalender yang berisi tentang 
produk-produk yang ditawarkan 

Pelayanan 
(X5) 

X5.1 : Penampilan karyawan yang rapi dan sopan. 
X5.2 : Penyampaian informasi yang jelas dan mudah 

dimengerti. 
X5.3 : Bahasa yang digunakan wiraniaga mudah 

dipahami konsumen 
 Keputusan 

pembelian 
(Y) 

Y : keinginan melakukan pembelian kembali, 
menginformasikan kepada orang lain dan puas 
terhadap produk. 

Sumber: data primer diolah 2009 
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3.8 Metode Pengukuran Data 

 Pada penelitian ini menggunakan pengukuran skala nominal. Skala 

nominal merupakan ukuran paling sederhana karena fungsinya hanya untuk 

membedakan atau memberi label suatu objek atau kategori. Objek yang diteliti 

dikelompokkan menjadi beberapa kategori dan untuk masing – masing kategori 

diberi kode dengan angka semaunya, namun tidak boleh tumpang tindih atau sama 

(Danim,2000:101). Selanjutnya, agar jawaban dari responden dapat diukur, maka 

jawaban responden diberi skor. Pemberian skor ini menggunakan skala Likert, 

dimana skala Likert menurut Effendi (dalam Singarimbun, 1995:111) adalah suatu 

cara yang lebih sistematis untuk memberi skor pada indeks. Seorang responden 

diberikan pertanyaan dan kemudian diminta menjawab dengan pilihan jawaban 

sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Keterangan Skor Jawaban Skala Likert 

No Pilihan Jawaban Skor Jawaban 

1 Sangat Setuju 5 

2 Setuju 4 

3 Netral 3 

4 Tidak Setuju 2 

5 Sangat tidak setuju 1 
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3.9       Pengujian Instrumen 

Suatu intrumen dapat dikatakan baik apabila telah memenuhi dua 

persyaratan, yaitu valid dan reliable. Berikut ini adalah pembahasan tentang uji 

validitas dan reabilitas dari instrument-instrumen yang ada: 

1. Uji Validitas 

 Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur untuk mengukur apa 

yang diukur (Ancok, 1995 dalam Singarimbun dan Efendi, 1995: 122). Valid 

tidaknya suatu item instrumen dapat diketahui dengan membandingkan indeks 

korelasi product moment Pearson dengan level signifikansi 5% dengan nilai 

kritisnya, dimana r dapat digunakan rumus (Arikunto, 2002): 

 rxy  = 
( )( )

( )( ) ( )( )∑ ∑∑ ∑
∑∑ ∑

−−

−
2222 YYNXXN

YXXYN   

 

Keterangan: 

r   =  koefisien korelasi 

n = banyaknya sampel 

X =  skor item X 

Y =  skor item Y 

 Bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka dinyatakan 

valid dan sebaliknya dinyatakan tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Ancok dalam Singarimbun, 
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1995:140). Pengujian secara reliabilitas instrumen dilakukan dengan menguji skor 

antar item dengan menggunakan rumus alpha cronbach (Arikunto, 2002:171) 

yaitu: 

11r  =  ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
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−
∑

2

2

1
1 t

b

k
k

σ
σ

   

Di mana: 

11r  =  reliabilitas instrumen 

k =  banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

σb
2 =  jumlah varians butir 

σt
2 =  varians total 

 Instrumen dapat dikatakan andal (reliable) bila memiliki koefisien 

keandalan reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih (Arikunto, 2002). Bila alpha lebih 

kecil dari 0,6 maka dinyatakan tidak reliabel dan sebaliknya dinyatakan reliabel. 

3. Uji Asumsi Klasik 

 Dalam penelitian ini peneiti menggunakan uji dasar klasik untuk model 

persamaan regresi berganda agar persamaan yang dihasilkan tidak bias dan yang 

terbaik (Best Linier Unbias Estimator/BLUE). Uji asumsi klasik ada 4 yaitu : uji 

Normalitas, uji Heteroskedastisitas, uji Multikolinieritas dan uji Autokorelasi. 

Dalam penelitian ini tidak digunakan uji Autokorelasi karena uji Autokorelasi 

digunakan pada regresi yang datanya adalah time series atau berdasarkan waktu 

berkala seperti bulanan, tahunan dan seterusnya (Singgih Santoso, 2000:216). 

 Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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a. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varian residual dari sutu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap maka disebut  homoskedastisitas. Dan jika 

varian berbeda, disebut hereroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Menurut santoso (2000:210) untuk mendeteksi adanya 

heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatterplot, dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, 

dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di 

Studentized. 

Dasar pengambilan keputusan sebagi berikut : 

• Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola 

tertentu secara teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit). 

Berarti terjadi heteroskedatisitas. 

• Jika tidak ada pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. 

b. Uji multikolinier 

Uji multikolinier digunakan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel indepenen. Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan terdapat problem Multikolinieritas. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 
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independen. Multikolinier diuji dengan menghitung nilai VIF (Variance 

Inflating Factor). Bila nilai VIF lebih keciil dari 5 maka tidak terjadi 

multikolinier atau non multikolinier (Singgih Santoso, 1999). 

Semua penggujian dilakukan dengan bantuan komputer (software) 

program SPSS 10.0 for windows.  

 

3.10 Metode Analisis Data 

Analisi data sangat berperan penting dalam usaha agar data-data tersebut 

dapat dimengerti dan mudah untuk difahami fungsinya. Adapun dalam 

menganalisis data yang diperoleh selama melakukan penelitian, peneliti 

menggunakan analisis sebagai berikut : 

1. Metode Kualitatif 

Adalah metode pengolahan data dari penggolongan data, dimana data 

keterangan diolah sebagaimana adanya serta uraian yang diperlukan. 

2. Metode Kuantitatif  

 Adalah analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, 

mengolah, menyajikan dan menginterprestasikan data yang berbentuk 

angka-angka (data kuantitatif) untuk mengetahui hubungan antara variable 

independen (faktor-faktor bauran pemasaran) terhadapa variable dependen 

(keputusan konsumen dalam melakukan pembelian produk jenang “Teguh 

Raharjo”). 
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3.11 Alat Analisis Data 

1. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda adalah alat uji statistik yang digunakan untuk 

melakukan estimasi mengenai bagaimana perolehan nilai variable terikat jika 

nilai variable bebas dinaikkan atau diturunkan. Anto Dajan (1995:366) 

mengungkapkan bahwa bahwa pada dasarnya, masalah hubngan antara variable 

X dan Y umumnya berkisar pada 2 hal. Pertama, pencarian bentuk persamaan 

yang sesuai guna meramal rata-rata Y bagi X yang tertentu atau rata-rata X 

bagi Y.  

Adapun perhitungan persamaan persamaan Regresi berganda (Multiple 

Regression) ditunjukan sebagai berikut : 

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

 Keterangan : 

Y = Variabel dependen (terikat) yakni keputusan konsumen memilih produk 

jenang “Teguh Raharjo”. 

a = Konstanta  persamaan regresi.  

bi = Koefisien regresi dari variabel indepeden ke- i. 

Xi =  Variabel independen ke-i, terdiri dari: 

 X1 : Produk 

 X2 : Harga 

 X3 : Lokasi 

 X4 : Promosi 

 X5 : Pelayanan 
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e = Eror term, ini merupakan symbol tidak ada kesalahan praktis 

dalam perhitungan (residual/predicition error). 

2. Uji F 

Untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel-variabel bauran 

pemasaran yang terdiri dari produk, harga, lokasi, promosi, pelayanan secara 

bersama-sama terhadap keputusan pembelian produk jenang “Teguh raharjo”, 

maka digunakan uji F seperti dibawah ini: 

F =           JKreg/k 
          JKres/(n – k – 1)  
 
Dimana :  
 
JKreg  = Jumlah kuadrat regresi 

JKres  = Jumlah kuadrat residu 

k   = Banyaknya variabel bebas 

n  = Banyaknya subyek 

apabila nilai F hitung > F table maka ha diterima. 

3. Uji t 

Untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel-variabel bauran 

pemasaran (produk, harga, lokasi, promosi, pelayanan) yang ada secara parsial 

terhadap keputusan pembelian produk jenang “Teguh Raharjo”, dapat 

digunakan uji t seperti dibawah ini : 

bi 
 t =     
           sbi 

 
 Keterangan : 

 bi = koefisien regresi 
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 sbi = Standart error regresi 

 apabila nilai t hitung > t table maka ha diterima.  

Semua perhitungan dilakukan dengan bantuan computer (software) program 

SPSS 10.0 for windows  

4. Analisis korelasi  

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antar 

variabel yaitu dengan menggunakan nilai dari koefisien korelasi tersebut. 

Penelitian ini menggunakan analisis korelasi. Menurut Sugiyono (2001:149) 

tujuan dari analisis korelasi berganda adalah untuk mengukur atau menguji 

hipotesis tentang hubungan dua variabel independen atau lebih secara bersama-

sama dengan satu variabel independen. Korelasi berganda dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut : 

 

 

5. Analisis regresi parsial 

Metode analisis data ini bertujuan untuk melihat atau menentukan variabel-

variabel yang paling dominan dalam bauran promosi dengan pengaruhnya 

terhadap keputusan pemilihan produk. Regresi dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sbb : 

r
rr 2
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Sedangkan koefisien parsialnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 
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)3(12
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Untuk memudahkan proses penghitungan dan menyingkat waktu 

penghitungan penulis menggunakan program penghitungan statistik SPSS 11.0. 

6. Uji Dominan  

Jika dari hasil uji t dijumpai lebih dari satu variabel yang signifikan, maka 

variabel yang paling dominan pengaruhnya adalah variabel yang memiliki nilai 

Beta yang distandardisasi (StandardizedBeta) terbesar. Koefisien beta yang 

digunakan untuk melihat pentingnya masing-masing variabel independent secra 

relative dan tidak ada multikolinearitas antar variabel independent (Ghozhali 

2006:88). 

Sritua Arief (1993:10) untuk menentukan variabel bebas yang paling 

menentukan dalam mempengaruhi nilai variabel dependen dalam suatu model 

regresi linier maka digunakanlah koefisien beta. Untuk menentukan  nilai 

koefisien beta kita melakukan regresi linier dimana setiap variabel bebas 

mengalami proses normalized, yaitu di transformasikan sehingga dapat 

dibandingkan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Perusahaan Jenang “Teguh Raharjo” Ponorogo 

Perusahaan jenang “Teguh Raharjo” Ponorogo awal berdirinya tahun 

1985 dengan pemrakarsa adalah Bapak Teguh Raharjo. Awal berdirinya 

industri ini hanya memproduksi satu jenis jenang dengan bahan baku utama 

yaitu beras ketan. Hasil produksinya hanya dijual atau pemasarannya hanya 

disekitar wilayah Ponorogo. Pada tahun 1991 pemilik Perusahaan jenang 

“Teguh Raharjo” Ponorogo mulai melakukan penambahan produksi yaitu 

dengan melakukan penambahan jenis produksi.  

Pada tahun 1994 Perusahaan jenang “Teguh Raharjo” Ponorogo sempat 

mengalami pemberhentian dikarenakan adanya keterbatasan modal dan 

naiknya harga-harga bahan baku. Namun demikian kondisi tersebut tidak 

membuat pemilik putus asa, berkat kerja keras serta usaha dari para pemilik 

perusahaan jenang maka industri kecil ini mulai melakukan proses produksi 

tepatnya pada akhir tahun 1995. Seiring dengan perkembangan perusahaan 

jenang maka pada tahun 2001 daerah pemasarannya sudah meluas sampai ke 

Surabaya, Jember, Banyuwangi, Pasuruan dan daerah lainnya. Tepatnya pada 

tanggal 26 Februari 2004 Perusahaan jenang “Teguh Raharjo” Ponorogo ini 

mendapat Depkes: 038/35.79/04. 
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4.1.2 Lokasi Industri Kecil 

Lokasi di Kecamatan Jetis Desa Josari Ponorogo, mengingat pada 

wilayah tersebut banyak terdapat sumber bahan baku. Selain itu wilayah di 

Kecamatan Jetis Desa Josari Ponorogo merupakan wilayah yang strategis yang 

merupakan jalur utama di Kabupaten Ponorogo sehingga memudahkan dalam 

proses pemasaran dan pada wilayah tersebut tersedia bahan baku utama yang 

digunakan dalam memproduksi produk. 

 

4.1.3 Saluran Distribusi 

Saluran distribusi yang digunakan para produsen industri kecil makanan 

ringan dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut: 

Gambar 4.1 

Saluran Distribusi  Perusahaan Jenang “Teguh Raharjo” Ponorogo 

 

 

 

 

 

Sumber: Perusahaan jenang “Teguh Raharjo” Ponorogo 

Dengan melihat bagan di atas maka dapat diartikan bahwa saluran 

distribusi berawal dari hasil produksi yang telah dihasilkan dapat disalurkan 

kepada  konsumen akhir melalui pedagang tengkulak dan untuk konsumen 

dapat membeli secara langsung kepada produsen. 

 

Produsen 

Pedagang Tengkulak Konsumen Akhir 

Konsumen Langsung 
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4.1.4 Daerah Pemasaran 

Daerah pemasaran atau penjualan dari Perusahaan jenang “Teguh 

Raharjo” Ponorogo yaitu meliputi seluruh wilayah Malang, Surabaya, Jember, 

Banyuwangi, Pasuruan dan daerah lainnya. 

 

4.2  Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada responden yaitu 

dengan melakukan penyebaran kuesioner terhadap 100 responden yaitu para 

pembeli jenang “Teguh Raharjo” Ponorogo yang ditemui di lokasi penelitian, 

maka dapat diperoleh gambaran mengenai jenis kelamin, pekerjaan, 

pendapatan per bulan, usia, pendidikan terakhir dan maksud pembelian 

sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut ini:   

1. Jenis Kelamin Responden 

Untuk mengetahui perbandingan jumlah jenis kelamin para responden, 

yaitu konsumen yang membeli dan mengkonsumsi produk jenang, secara 

lengkap dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 
 

Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin 
 

Usia Jumlah Responden Prosentase 

Laki-Laki 

Perempuan 

32 

68 

32% 

68% 

Jumlah 100 100% 

  Sumber: Data Primer Diolah 
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Dari tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa sebagaian besar responden 

dalam penelitian ini adalah perempuan. Hasil tersebut dapat dilihat dari jumlah 

responden perempuan yaitu sebanyak 68 responden atau 68% dan sebanyak 32 

responden atau 32% adalah laki-laki. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat 

membuktikan bahwa mayoritas kelompok responden yang melakukan 

pembelian terhadap produk jenang “Teguh Raharjo” yaitu perempuan. Hal 

tersebut dapat membuktikan bahwa kelompok responden perempuan 

merupakan kelompok responden yang dominan dalam pengambil keputusan 

pembelian, dalam hal ini adalah produk jenang.  

 

2. Jenis Pekerjaan Responden 

Dilihat dari jenis pekerjaan responden, maka secara lengkap dapat 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.2 
 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 
 

Jenis Pekerjaan Jumlah Responden Prosentase 

Pelajar/ Mahasiswa 

Pegawai/PNS 

Karyawan Swasta 

Wiraswasta 

Petani 

ABRI 

Lain-lain 

- 

5 

19 

46 

28 

2 

- 

- 

5% 

19% 

46% 

28% 

2% 

- 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Primer Diolah 
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Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden bekerja sebagai wiraswasta yaitu sebesar 46 atau 46%. 

Selanjutnya jumlah responden dengan pekerjaan sebagai pegawai/ PNS yaitu 

sebanyak 5 atau 5%, responden yang mempunyai pekerjaan sebagai 

karyawan swasta sebanyak 19 atau 19%, sebagai petani sebanyak 28 

responden atau 28% dan sebagai ABRI sebanyak 2 orang atau 2%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa responden yang bekerja sebagai wiraswasta 

merupakan kelompok responden yang paling banyak melakukan pembelian 

dan mengkonsumsi produk jenang “Teguh Raharjo” yaitu perempuan. Hasil 

tersebut dapat membuktikan pekerjaan para responden secara langsung 

mempengaruhi kemampuan daya beli yang dimiliki oleh konsumen, hal 

tersebut terkait dengan jumlah pendapatan yang berasal dari pekerjaan yang 

dilakukan tersebut. 

3. Tingkat Pendapatan Per Bulan Responden 

Untuk mengetahui tingkat pendapatan per bulan yang dimiliki oleh 

responden yaitu para pembeli jenang “Teguh Raharjo” Ponorogo yang 

ditemui di lokasi penelitian dan jumlah pada masing-masing tingkat 

pendapatan per bulan responden dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah: 
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Tabel 4.3 
 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan Per Bulan 
 

Tingkat Pendapatan Jumlah Responden Prosentase 

≤ Rp. 500.000,- 

≥ Rp. 500.000,- – Rp. 1.000.000,- 

≥ Rp. 1.000.000,- – Rp. 1.500.000,- 

≥ Rp. 1.500.000,- – Rp. 2.000.000,- 

≥ Rp. 2.000.000,- 

- 

56 

34 

8 

2 

- 

56% 

34% 

8% 

2% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan tabel 4.3, dari 100 responden yaitu para pembeli jenang 

“Teguh Raharjo” Ponorogo yang ditemui di lokasi penelitian yang paling 

banyak adalah mempunyai tingkat pendapatan per bulan Rp. 500.000,- – Rp. 

1.000.000,- yaitu sebanyak 56 responden atau 56%. Berdasarkan hasil tersebut 

maka dapat membuktikan bahwa tingkat pendapatan pada kelompok responden 

tersebut secara langsung juga akan berpengaruh terhadap kemampuan dalam 

daya beli masing-masing konsumen dalam hal ini adalah melakukan pembelian 

produk jenang “Teguh Raharjo”. Dengan adanya pendapatan yang diterima dari 

pekerjaan yang telah dihasilkan tersebut maka secara langsung konsumen dapat 

melakukan pembelian atas produk yang mereka inginkan. 

4. Tingkat Usia Responden 

Tingkat usia responden yaitu para pembeli jenang “Teguh Raharjo” 

Ponorogo yang ditemui di lokasi penelitian, secara lengkap dapat dilihat pada 

tabel 4.4 di bawah ini: 
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Tabel 4.4 
 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
 

Usia Jumlah Responden Prosentase 

21 – 30 tahun 

31 – 40 tahun 

41 – 50 tahun 

56 

28 

16 

56% 

28% 

16% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan tabel 4.4, dari 100 responden yaitu para pembeli jenang 

“Teguh Raharjo” Ponorogo yang ditemui di lokasi penelitian dapat diketahui 

bahwa usia 21 – 30 tahun merupakan usia yang paling banyak melakukan 

pembelian produk jenang “Teguh Raharjo” yaitu sebesar 56 responden atau 

56%. Berdasarkan hasil tersebut dapat membuktikan bahwa pada kelompok 

usia tersebut merupakan kelompok responden yang menyukai atas produk 

jenang, dimana produk tersebut merupakan salah satu produk jajanan. 

5. Tingkat Pendidikan Responden 

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki responden, 

dapat diperoleh data sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Jumlah Responden Prosentase 

Tamatan SD 

Tamatan SLTP 

Tamatan SMA/STM/Kejuruan 

Diploma (D1, D2 dan D3) 

Sarjana S1 

S2 dan S3 

11 

27 

52 

1 

9 

- 

11% 

27% 

52% 

1% 

9% 

- 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Primer Diolah 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diuraikan bahwa jumlah responden yang 

tamatan Sekolah Dasar yaitu sebanyak 11 atau 11% responden, responden 

yang tamatan SLTP yaitu sebanyak 27 atau 27%. Jumlah responden yang 

tamatan SMA/STM/Kejuruan yaitu sebanyak 52 atau 52%, sebanyak 1 atau 

1% adalah diploma (D1, D2 dan D3) dan sebanyak 9 atau 9% adalah sarjana 

S1. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu 

para pembeli jenang “Teguh Raharjo” Ponorogo yang ditemui di lokasi 

penelitian mempunyai tingkat pendidikan terakhir tamatan 

SMU/STM/Kejuruan yaitu sebanyak 52 atau 52%. Berdasarkan hasil tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa dengan demikian tingkat pendidikan 

seseorang mempengaruhi berfikir secara rasional dalam menetapkan 

pembelian suatu produk, demikian halnya dalam pembelian produk jenang. 

Pada sisi yang lain tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang juga dapat 



68 
 

menunjukkan kemampuan seseorang untuk menanggapi berbagai informasi 

mengenai keunggulan produk yang ditawarkan. 

6. Maksud Pembelian 

Mengenai maksud pembelian produk yang dilakukan oleh konsumen, 

dapat diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Karakteristik Responden Berdasarkan Maksud Pembelian 

Tingkat Pendidikan Jumlah Responden Prosentase 

Untuk oleh-oleh/ Buah tangan 

Untuk konsumsi sendiri 

76 

24 

76% 

24% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data Primer Diolah 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diuraikan bahwa maksud pembelian 

responden dalam melakukan pembelian produk menunjukkan bahwa sebanyak 

76 responden atau 76% untuk oleh-oleh/ buah tangan sedangkan sebanyak 24 

responden atau 24% untuk konsumsi sendiri. Hasil tersebut dapat 

membuktikan bahwa sebagian besar responden melakukan pembelian dengan 

maksud untuk oleh-oleh atau buah tangan. Berdasarkan hasil tersebut juga 

dapat membuktikan bahwa produk jenang tersebut merupakan produk yang 

menjadi produk khas di Kabupaten Ponorogo sehingga sebagian besar 

responden menjadikan produk tersebut sebagai oleh-oleh. 
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4.3  Diskripsi Jawaban Responden 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang telah dilakukan kepada 

para pembeli jenang “Teguh Raharjo” Ponorogo yang ditemui di lokasi 

penelitian maka dapat diperoleh diskripsi jawaban responden mengenai 

pengaruh bauran pemasaran terhadap pengambilan keputusan pembelian 

produk jenang “Teguh Raharjo” di Kabupaten Ponorogo, dimana diskripsi 

jawaban tersebut merupakan tanggapan responden atas kuesioner yang telah 

diberikan kepada responden. Adapun secara lengkap hasil penyebaran 

kuesioner yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Produk (X1) 

Tabel 4.7 
 

 Distribusi Jawaban Responden Mengenai Variabel Produk (X1) 
  

Item 

Jawaban Responden 

Jumlah 
Responden 

 
 

Mean Sangat 
Setuju % Setuju % 

Ragu-
Ragu % 

Tidak 
Setuju % 

Sangat 
Tidak 
Setuju % 

X1.1 8 8% 61 61% 30 30% 1 1% - - 100 3.76 

X1.2 6 6% 63 63% 30 30% 1 1% - - 100 3.74 

X1.3 10 10% 60 60% 29 29% 1 1% - - 100 3.79 

 ∑ 1.411 

 Sumber : Data primer diolah  

Mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa banyaknya 

pilihan rasa produk yang ditawarkan menjadi pertimbangan dalam pembelian 

produk jenang ”Teguh Raharjo” (X1.1), sebagian besar responden menyatakan 

setuju yaitu sebanyak 61 responden atau 61%. Berdasarkan hasil tersebut 

maka dapat membuktikan bahwa dengan banyaknya pilihan rasa produk yang 

ditawarkan akan menjadikan para konsumen terpenuhi kebutuhannya terhadap 
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produk jenang yang diinginkan. Hasil tersebut juga membuktikan bahwa 

dengan adanya pilihan rasa produk akan menjadikan konsumen dengan mudah 

memperoleh atas produk yang mereka inginkan. 

Tanggapan responden atas pernyataan bahwa kualitas produk yang 

ditawarkan menjadi pertimbangan dalam pembelian produk jenang ”Teguh 

Raharjo” (X1.2), menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan 

setuju yaitu sebanyak 63 responden atau 63%. Hasil tersebut membuktikan 

bahwa selama ini para responden selalu berusaha mendapatkan produk yang 

berkualitas dengan harapan produk yang dibeli tersebut dapat memenuhi 

keinginan mereka. 

Tanggapan responden atas pernyataan bahwa merek produk menjadi 

pertimbangan dalam pembelian produk jenang ”Teguh Raharjo” (X1.3), 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju yaitu 

sebanyak 60 responden atau 60%. Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa 

nama dari produk jenang dapat memberikan kesan positif terhadap keberadaan 

produk terutama mengenai kesan atas kualitas yang ditawarkan.  

b. Harga (X2) 

Tabel 4.8 
 

Distribusi Jawaban Responden Mengenai Variabel Harga (X2)  
 

Item 

Jawaban Responden 

Jumlah 
Responden 

 
 

Mean Sangat 
Setuju % Setuju % 

Ragu-
Ragu % 

Tidak 
Setuju % 

Sangat 
Tidak 
Setuju % 

X2.1 4 4% 77 77% 19 19% - - - - 100 3.85 

X2.2 12 12% 66 66% 22 22% - - - - 100 3.90 

 ∑ 0.97 

Sumber : Data primer diolah  
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Tanggapan responden atas pernyataan bahwa harga  produk yang 

ditawarkan lebih murah dari perusahaan jenang yang lain (pesaing) menjadi 

pertimbangan dalam pembelian produk jenang ”Teguh Raharjo” (X2.1), pada 

tabel 4.8 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab setuju 

yaitu sebanyak 77 atau 77%. Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa selama 

ini pihak pemilik perusahaan selalu berusaha memberikan jaminan atas 

kepuasan bagi konsumen, dimana selain jaminan atas kualitas produk juga 

memberikan jaminan atas harga produk yang bersaing. Dengan adanya harga 

yang bersaing tersebut maka konsumen dapat melakukan pembelian produk 

sesuai dengan tingkat kebutuhan produk masing-masing dengan sejumlah 

harga yang tidak memberatkan para konsumen. 

Mengenai tanggapan responden mengenai harga produk sesuai dengan 

kualitas produk menjadi pertimbangan dalam pembelian produk jenang 

”Teguh Raharjo” (X2.2) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 

sebanyak 66 (66%). Hal tersebut menunjukkan bahwa selama ini para 

konsumen merasakan bahwa kualitas barang yang ditawarkan oleh pihak 

perusahaan telah sebanding dengan sejumlah harga yang telah ditetapkan, 

sehingga konsumen tidak merasa dirugikan setelah melakukan pembelian 

produk tersebut. 

 

 

 

 



72 
 

b. Lokasi (X3) 

Tabel 4.9 
 

Distribusi Jawaban Responden Mengenai Variabel Lokasi (X3) 
 

Item 

Jawaban Responden

Jumlah 
Responden 

 
 

Mean Sangat 
Setuju % Setuju % 

Ragu-
Ragu % 

Tidak 
Setuju % 

Sangat 
Tidak 
Setuju % 

X3.1 5 5% 60 60% 35 35% - - - - 100 3.70 

X3.2 4 4% 57 57% 39 39% - - - - 100 3.65 

X3.3 5 5% 57 57% 38 38% - - - - 100 3.67 

 ∑ 1.38 

Sumber: Data primer diolah  

Tanggapan responden atas pernyataan bahwa lokasi perusahaan yang 

strategis dan kemudahan sarana transportasi/angkutan umum menjadi 

pertimbangan dalam pembelian produk jenang ”Teguh Raharjo” (X3.1), 

sebagian besar responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 60 responden 

atau 60%. Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa dengan adanya 

kemudahan dalam melakukan proses pembelian menjadi pertimbangan 

konsumen dalam melakukan pembelian terhadap produk. Pada sisi yang lain 

dengan adanya kemudahan dalam memproleh produk tersebut menjadikan 

konsumen untuk memilih produk jenang tersebut. 

Mengenai tanggapan responden atas pernyataan mengenai kondisi 

lingkungan sekitar perusahaan yang aman dan nyaman menjadi pertimbangan 

dalam pembelian produk jenang ”Teguh Raharjo” (X3.2) sebagian besar 

responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 57 responden atau 57%. 

Kenyataan tersebut dapat membuktikan bahwa selama ini konsumen selain 

mempertimbangkan kondisi dalam perusahaan juga memperhatikan mengenai 
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kondisi yang terdapat di sekitar perusahaan. Hal tersebut dilakukan dalam 

usaha untuk memberikan jaminan bahwa produk yang dikonsumsi terjamin 

tingkat kesehatannya. 

Tanggapan responden atas pernyataan bahwa lahan parkir yang luas 

menjadi pertimbangan dalam pembelian produk jenang ”Teguh Raharjo” 

(X3.3), sebagian besar responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 57 

responden atau 57%. Dengan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

dengan adanya lahan parkir yang luas maka dengan sendirinya memberikan 

kemudahan bagi konsumen dalam melakukan proses pembelian terhadap 

produk. 

d. Promosi (X4) 

Tabel 4.10 
 

Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel  
Promosi (X4)  

 

Item 

Jawaban Responden 

Jumlah 
Responden 

 
 

Mean Sangat 
Setuju % Setuju % 

Ragu-
Ragu % 

Tidak 
Setuju % 

Sangat 
Tidak 
Setuju % 

X4.1 8 8% 69 69% 23 23% - - - - 100 3.85 

X4.2 7 7% 67 67% 26 26% - - - - 100 3.81 

X4.3 5 5% 63 63% 32 32% - - - - 100 3.73 

X4.4 8 8% 66 66% 26 26% - - - - 100 3.82 

 ∑ 1.90 

Sumber : Data primer diolah  

Mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa adanya kegiatan 

atau event yang disponsori perusahaan menjadi pertimbangan dalam 

pembelian produk jenang ”Teguh Raharjo” (X4.1), sebagian besar responden 

menyatakan setuju yaitu sebanyak 69 responden atau 69%. Hal tersebut 
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membuktikan bahwa adanya usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

mengenalkan produk mampu mempengaruhi keputusan pembelian terhadap 

produk yaitu dengan melakukan pemeran atau mengikuti suatu acara tertentu. 

Tanggapan responden atas pernyataan mengenai dalam menggunakan 

media periklanan (brosur, spanduk, koran, radio) menjadi pertimbangan dalam 

pembelian produk jenang ”Teguh Raharjo” (X4.2), berdasarkan hasil tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju yaitu 

sebanyak 67 responden atau 67%. Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa 

selama ini media periklanan yang digunakan oleh perusahaan dapat secara 

efektif dalam mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan 

pembelian produk jenang. 

Responden menanggapai pernyataan bahwa penawaran hadiah untuk 

pembelian dalam jumlah tertentu menjadi pertimbangan dalam pembelian 

produk jenang ”Teguh Raharjo” (X4.3), menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 63 responden atau 63%. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat membuktikan bahwa hadiah menjadi daya 

tarik bagi konsumen dalam melakukan pembelian produk, hal tersebut juga 

dapat membuktikan bahwa melalui hadiah konsumen memiliki keinginan 

untuk melakukan pembelian. 

Responden menanggapai pernyataan bahwa pembagian kalender yang 

berisi tentang produk-produk yan ditawarkan menjadi pertimbangan dalam 

pembelian produk jenang ”Teguh Raharjo” (X4.4), menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 66 responden 



75 
 

atau 66%. Berdasarkan hasil tersebut dapat membuktikan bahwa selama ini 

para konsumen mengetahui produk yang ditawarkan melalui kalender yang 

dibagikan oleh perusahaan. Berdasarkan kenyataan tersebut maka dapat 

membuktikan bahwa kelender secara efektif dapat mempengaruhi keinginan 

konsumen dalam melakukan pembelian 

 

c. Pelayanan (X5) 

Tabel 4.11 
 

Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel  
Pelayanan (X5)  

 

Item 

Jawaban Responden 

Jumlah 
Responden 

 
 

Mean Sangat 
Setuju % Setuju % 

Ragu-
Ragu %

Tidak 
Setuju %

Sangat 
Tidak 
Setuju %

X5.1 3 3% 69 69% 28 28% - - - - 100 3.75 

X5.2 4 4% 69 69% 27 27% - - - - 100 3.77 

X5.3 7 7% 68 68% 25 25% - - - - 100 3.82 

 ∑ 1.42 

 Sumber : Data primer diolah  

Mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa penampilan 

karyawan yang rapi dan sopan menjadi pertimbangan dalam pembelian produk 

jenang ”Teguh Raharjo” (X4.1), sebagian besar responden menyatakan setuju 

yaitu sebanyak 69 responden atau 69%. Hal tersebut membuktikan bahwa 

selama ini para karyawan telah memberikan yang terbaik kepada konsumen 

baik mengenai tingkat kesopanan dalam memberikan pelayanan juga 

mengenai kecepatan dalam melakukan transaksi penjualan yang dilakukan. 
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Selain itu mengenai penampilan para karyawan juga menjadi pertimbangan 

konsumen dalam melakukan pembelian. 

Tanggapan responden atas pernyataan bahwa penyampaian informasi 

yang jelas dan mudah dimengerti menjadi pertimbangan dalam pembelian 

produk jenang ”Teguh Raharjo” (X4.2), menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 69 responden atau 69%. 

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa selama ini pihak pemilik 

selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada konsumen yaitu dengan 

selalu mempertimbangkan dan menanggapi dengan baik atas keluhan yang 

telah disampaikan serta memberikan informasi secara lengkap kepada 

konsumen mengenai keberadaan produk. 

Responden menanggapai pernyataan ketanggapan dan kecepatan 

wiraniaga melayani konsumen menjadi pertimbangan dalam pembelian 

produk jenang ”Teguh Raharjo” (X4.3), menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 68 responden atau 68%. Hasil 

tersebut dapat membuktikan bahwa selama ini para karyawan memiliki 

kemampuan yang baik dalam memberikan pelayanan, terutama mengenai 

kecepatan pelayanan kepada konsumen. 
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c. Keputusan Pembelian (Y) 

Tabel 4.12 
 

Distribusi Jawaban Responden Mengenai Variabel Keputusan Pembelian (Y) 
 

Item 

Jawaban Responden

Jumlah 
Responden 

 
 

Mean Sangat 
Setuju % Setuju % 

Ragu-
Ragu % 

Tidak 
Setuju % 

Sangat 
Tidak 
Setuju % 

Y1.1 11 11% 77 77% 16 16% - - - - 100 3.99 

Y1.2 13 13% 71 71% 16 16% - - - - 100 3.97 

Y1.3 8 8% 79 79% 13 13% - - - - 100 3.95 

 ∑  1.5 

Sumber : Data primer diolah  

Mengenai tanggapan responden atas pernyataan memiliki keinginan 

untuk melakukan pembelian kembali produk jenang ”Teguh Raharjo” (Y1.1), 

sebagian besar responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 77 responden 

atau 77%. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat membuktikan bahwa para 

konsumen merasa puas setelah melakukan pembelian produk, dengan adanya 

kondisi tersebut maka para konsumen memiliki keinginan untuk kembali 

melakukan pembelian produk yang ditawarkan. 

Tanggapan responden atas pernyataan mengenai memiliki keinginan 

untuk mengajak/ menginformasikan kepada orang lain untuk melakukan 

pembelian kembali produk jenang ”Teguh Raharjo” (Y1.2), menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju yaitu sebanyak 71 

responden atau 71%. Hasil tersebut membuktikan bahwa selama ini pihak 

perusahaan telah memberikan kepuasan kepada konsumen dalam melakukan 

pembelian produk, dengan adanya hal tersebut maka para konsumen berusaha 
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dan memiliki keinginan untuk mengajak/ menginformasikan kepada orang lain 

untuk melakukan pembelian produk jenang. 

Tanggapan responden atas pernyataan bahwa puas atas produk jenang 

”Teguh Raharjo” (Y1.3), menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menyatakan setuju yaitu sebanyak 79 responden atau 79%. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas produk yang diberikan selama ini 

kepada para konsumen mampu memberikan kepuasan secara maksimal dan 

hal tersebut dapat membuktikan bahwa adanya kepedulian tinggi para 

konsumen terhadap keberadaan konsumen.  

4.4.  Hasil Uji Instrumen 

 

1. Hasil Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk melihat valid tidaknya masing-masing 

instrumen dalam variabel produk, harga, lokasi, promosi, pelayanan dan 

keputusan pembelian produk jenang ”Teguh Raharjo”. Nilai kritik dari 

pengujian ini adalah 0,195 dengan DF= N-1 taraf signifikan 0,05 (5%). 

Instrumen dikatakan valid jika angka koefisien korelasi yang diperoleh lebih 

besar dari nilai kritik (r). Adapun hasil uji validitas pada pengujian ini untuk 

masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 

Uji Validitas Variabel Produk 

Item Validitas 
(Angka korelasi) 

Nilai rtabel 
N=99; α =5% 

 
Hasil Uji 

1. 

2. 

3. 

0,770 

0,761 

0,771 

0,195 

0,195 

0,195 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data Primer Diolah 

Dari tabel 4.13, dapat disimpulkan bahwa semua instrumen variabel 

produk adalah valid, karena terbukti bahwa nilai koefisien lebih besar dari 

nilai kritik pada tingkat signifikan 5%. 

Tabel 4.14 
 

Uji Validitas Variabel Harga 
 

Item Validitas 
(Angka korelasi) 

Nilai rtabel 
N=99; α =5% 

 
Hasil Uji 

1. 

2. 

0,630 

0,788 

0,195 

0,195 

Valid 

Valid 

Sumber: Data Primer Diolah 

Dari tabel 4.14, dapat disimpulkan bahwa semua instrumen variabel 

harga adalah valid, karena terbukti bahwa nilai koefisien lebih besar dari nilai 

kritik pada tingkat signifikan 5%. 
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Tabel 4.15 
 

Uji Validitas Variabel Lokasi 
 

Item Validitas 
(Angka korelasi) 

Nilai rtabel 
N=99; α =5% 

 
Hasil Uji 

1. 

2. 

3. 

0,789 

0,752 

0,803 

0,195 

0,195 

0,195 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data Primer Diolah 

Dari tabel 4.15, dapat disimpulkan bahwa semua instrumen variabel 

lokasi  adalah valid, karena terbukti bahwa nilai koefisien lebih besar dari nilai 

kritik pada tingkat signifikan 5%. 

Tabel 4.16 

Uji Validitas Variabel Promosi 

Item Validitas 
(Angka korelasi) 

Nilai rtabel 
N=99; α =5% 

 
Hasil Uji 

1. 

2. 

3. 

4. 

0,614 

0,605 

0,611 

0,743 

0,195 

0,195 

0,195 

0,195 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data Primer Diolah 

Dari tabel 4.16, dapat disimpulkan bahwa semua instrumen variabel 

promosi adalah valid, karena terbukti bahwa nilai koefisien lebih besar dari 

nilai kritik pada tingkat signifikan 5%. 



81 
 

Tabel 4.17 

Uji Validitas Variabel Pelayanan 

Item Validitas 
(Angka korelasi) 

Nilai rtabel 
N=99; α =5% 

 
Hasil Uji 

1. 

2. 

3. 

0,679 

0,672 

0,641 

0,195 

0,195 

0,195 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data Primer Diolah 

Dari tabel 4.17, dapat disimpulkan bahwa semua instrumen variabel 

pelayanan  adalah valid, karena terbukti bahwa nilai koefisien lebih besar dari 

nilai kritik pada tingkat signifikan 5%. 

Tabel 4.18 
 

Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian 
 

Item Validitas 
(Angka korelasi) 

Nilai rtabel 
N=99; α =5% 

 
Hasil Uji 

1. 

2. 

3. 

0,587 

0,651 

0,479 

0,195 

0,195 

0,195 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data Primer Diolah 

Dari tabel 4.18, dapat disimpulkan bahwa semua instrumen variabel 

keputusan pembelian adalah valid, karena terbukti bahwa nilai koefisien lebih 

besar dari nilai kritik pada tingkat signifikan 5%. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur 

dapat dipercaya atau dihandalkan. Untuk melihat reabel atau tidak, dilakukan 

dengan melihat koefisien reliabilitas (coefisient of reliability). Nilai koefisien 

tersebut berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 menunjukkan makin 
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reliabel. Ukuran yang dipakai untuk semakin reliabel bilamana Cronbach’s 

Alpha diatas 0,6. Adapun hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.19 di 

bawah: 

Tabel 4.19 
 

Hasil Uji Reliabilitas 
 

Item Koefisien Reliabilitas Hasil Uji

Produk (X1) 

Harga (X2) 

Lokasi (X3) 

Promosi (X4) 

Pelayanan (X5) 

Kepuasan Pembelian (Y) 

0,811 

0,757 

0,818 

0,749 

0,747 

0,665 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas maka dapat dikatakan bahwa seluruh 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel, hal tersebut 

dikarenakan koefisien Cronbach’s Alpha diatas 0,6. 

 

4.5  Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam bagian ini disajikan hasil statistik mengenai pengaruh antara 

variabel bebas yang meliputi variabel produk, harga, lokasi, promosi, 

pelayanan dan terhadap variabel terikat yang dalam hal ini adalah dan 

keputusan pembelian produk jenang ”Teguh Raharjo”. Berdasarkan data hasil 

hasil penyebaran kuesioner yang telah dilakukan dan kemudian diolah 

komputer melalui program SPSS (Statistical Product Service and Service 

Solutions) released 13,00 maka dapat diketahui hasil analisis regresi linier 
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berganda (multiple regression) secara parsial dan simultan yang dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.20 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa

2.971 .659 4.510 .000
.198 .046 .327 4.324 .000 .939 1.056
.165 .076 .144 2.176 .032 .909 1.011
.155 .052 .240 2.974 .004 .974 1.009
.146 .045 .238 3.237 .002 .973 1.047
.113 .054 .136 2.090 .039 .933 1.064

(Constant)
Produk
Harga
Lokasi
Promosi
Pelayanan

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Keputusan Pembeliana. 

 
Sumber: Data Primer Diolah 
 

Berdasarkan hasil analisis regresi, maka dapat dirumuskan suatu 

persamaan regresi berganda sebagai berikut: 

Y   = 0,327 X1 + 0,144 X2 + 0,240 X3 + 0,238 X4 + 0,136 X5+ 0,472 

Dari persamaan garis regresi linier berganda tersebut, maka dapat 

diartikan bahwa: 

b1=  0,327 merupakan slope atau koefisien arah variabel produk (X1) 

yang mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian Produk 

Jenang  “Teguh Raharjo”  di Kabupaten Ponorogo, koefisien regresi 

(b1) memiliki tanda positif. Dengan hasil tersebut berarti bahwa 

pengambilan keputusan pembelian Produk Jenang  “Teguh Raharjo”  

di Kabupaten Ponorogo akan naik apabila pihak pemilik perusahaan 

memperhatikan pilihan rasa produk, kualitas produk yang 

ditawarkan dan merek produk. 
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b2=  0,144 merupakan slope atau koefisien arah variabel harga (X2) yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian Produk Jenang  

“Teguh Raharjo”  di Kabupaten Ponorogo, koefisien regresi (b2) 

memiliki tanda positif. Dengan hasil tersebut berarti bahwa 

pengambilan keputusan pembelian Produk Jenang  “Teguh Raharjo”  

di Kabupaten Ponorogo akan naik apabila pihak pemilik perusahaan 

memperhatikan harga  produk yang ditawarkan lebih murah dari 

perusahaan jenang yang lain (pesaing) dan harga produk sesuai 

dengan kualitas produk. 

b3=  0,240 merupakan slope atau koefisien arah variabel lokasi (X3) yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian Produk Jenang  

“Teguh Raharjo”  di Kabupaten Ponorogo, koefisien regresi (b3) 

memiliki tanda positif. Dengan hasil tersebut berarti bahwa 

pengambilan keputusan pembelian Produk Jenang  “Teguh Raharjo”  

di Kabupaten Ponorogo akan naik apabila pihak pemilik perusahaan 

memperhatikan lokasi perusahaan yang strategis dan kemudahan 

sarana transportasi/angkutan, kondisi lingkungan sekitar perusahaan 

yang aman dan nyaman dan lahan parkir yang luas. 

b4=  0,238 merupakan slope atau koefisien arah variabel promosi (X4) 

yang mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian Produk 

Jenang  “Teguh Raharjo”  di Kabupaten Ponorogo, koefisien regresi 

(b4) memiliki tanda positif. Dengan hasil tersebut berarti bahwa 

pengambilan keputusan pembelian Produk Jenang  “Teguh Raharjo”  
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di Kabupaten Ponorogo akan naik apabila pihak pemilik perusahaan 

memperhatikan adanya kegiatan atau event yang disponsori 

perusahaan, menggunakan media periklanan (brosur, spanduk, 

koran, radio), penawaran hadiah untuk pembelian dalam jumlah 

tertentu dan pembagian kalender yang berisi tentang produk-produk 

yan ditawarkan. 

b5=  0,136 merupakan slope atau koefisien arah variabel pelayanan (X5) 

yang mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian Produk 

Jenang  “Teguh Raharjo”  di Kabupaten Ponorogo, koefisien regresi 

(b5) memiliki tanda positif. Dengan hasil tersebut berarti bahwa 

pengambilan keputusan pembelian Produk Jenang  “Teguh Raharjo”  

di Kabupaten Ponorogo akan naik apabila pihak pemilik perusahaan 

memperhatikan penampilan karyawan yang rapi dan sopan, 

penyampaian informasi yang jelas dan mudah dimengerti dan 

ketanggapan dan kecepatan wiraniaga melayani konsumen. 

e = 0,472 merupakan nilai residu atau kemungkinan kesalahan dari model 

persamaan regresi, yang disebabkan karena adanya kemungkinan 

variabel lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan 

pembelian Produk Jenang  “Teguh Raharjo” di Kabupaten Ponorogo 

(Y) tetapi tidak dimasukkan kedalam model persamaan. 

Adapun untuk mengetahui hasil model sumary dari hasil analisis data 

yang dilakukan maka dapat disajikan pada tabel 4.21 berikut: 
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Tabel 4.21 

Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .842(a) .710 .694 .472 1.466 
a  Predictors: (Constant), Pelayanan , Produk , Harga, Promosi , Lokasi 
b  Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier berganda yang telah 

dilakukan menunjukkan pengaruh variabel independent terhadap variabel 

dependent adalah besar, hal tersebut dapat dilihat pada nilai koefisien 

determinasi (R2) yaitu sebesar 0,710. Dengan demikian berarti bahwa pengaruh 

bauran pemasaran terhadap pengambilan keputusan pembelian Produk Jenang  

“Teguh Raharjo”  di Kabupaten Ponorogo dapat dijelaskan sebesar 71% oleh 

variabel produk, harga, lokasi promosi, dan pelayanan sedangkan sisanya 

sebesar 29% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam 

penelitian ini. 

Koefisien korelasi berganda R (multiple corelation) menggambarkan 

kuatnya hubungan antara variabel independent yang meliputi variabel produk, 

harga, lokasi promosi, dan pelayanan secara bersama-sama terhadap variabel 

dependent yaitu pengambilan keputusan pembelian Produk Jenang  “Teguh 

Raharjo”  di Kabupaten Ponorogo adalah sebesar 0,824. Hal ini berarti 

hubungan antara keseluruhan variabel adalah sangatlah erat karena nilai R 

tersebut mendekati 1. 
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4.6 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Untuk membuktikan apakah model regresi linier berganda yang 

dipergunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik atau belum, 

maka selanjutnya akan dilakukan evaluasi ekonometrika. Evaluasi 

ekonometrika terdiri dari uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji 

autokorelasi. 

a. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas. Untuk 

mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dari besarnya VIF (Variance 

Inflating Factor) dan tolerance. Pedoman suatu model regresi yang bebas 

multikolinearitas menurut Santoso (2002:206) adalah: 

a. Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 

b. Mempunyai angka tolerance mendekati 1 

Berikut ini akan disajikan hasil pengujian multikolinearitas yang dilakukan 

dengan bantuan SPSS for windows, secara lengkap hasil tersebut dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4.22 

Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Variabel Nilai VIF Tolerance Keterangan 

Produk (X1) 

Harga (X2) 

Lokasi (X3) 

Promosi (X4) 

Pelayanan (X5) 

1,056 

1,011 

1,009 

1,047 

1,064 

0,939 

0,909 

0,974 

0,973 

0,933 

Non Multikolinearitas 

Non Multikolinearitas 

Non Multikolinearitas 

Non Multikolinearitas 

Non Multikolinearitas 

Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas dapat diketahui bahwa 

nilai VIF masing-masing variabel bebas di sekitar angka satu dan nilai 

tolerance mendekati angka 1. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa model regresi yang digunakan bebas multikolinearitas. Nilai VIF 

(Variance Inflating Factor) pada variabel produk (X1) yaitu sebesar 1,056 

hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai VIF disekitar angka 1 sedangkan nilai 

tolerance mendekati angka 1 yaitu sebesar 0,939. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa pada variabel produk (X1) tidak terjadi multikolinearitas. 

Pada variabel harga (X2) menunjukkan bahwa nilai VIF (Variance Inflating 

Factor) sebesar 1,011 yang berarti disekitar angka 1 dan nilai tolerance 

sebesar 0,909 yang berarti mendekati 1, dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pada variabel harga tidak terjadi multikolinearitas.  

Pada variabel lokasi (X3) menunjukkan bahwa nilai VIF (Variance 

Inflating Factor) sebesar 1,009 yang berarti disekitar angka 1 dan nilai 
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tolerance sebesar 0,974 yang berarti mendekati 1. Pada variabel promosi (X4) 

menunjukkan bahwa nilai VIF (Variance Inflating Factor) sebesar 1,047 yang 

berarti disekitar angka 1 dan nilai tolerance sebesar 0,973 yang berarti 

mendekati 1, berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada 

variabel promosi tidak terjadi multikolinearitas. Variabel pelayanan (X5) 

menunjukkan bahwa nilai VIF (Variance Inflating Factor) sebesar 1,064 yang 

berarti disekitar angka 1 dan nilai tolerance sebesar 0,933 yang berarti 

mendekati 1. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa 

secara keseluruhan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yang 

meliputi variabel produk, harga, lokasi promosi, dan pelayanan, tidak terjadi 

multikolinearitas. 

b. Uji Autokorelasi 

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh model regresi adalah 

tidak ada autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka kosekuensinya adalah 

estimator masih tidak efisien, oleh karena itu interval kenyakinan menjadi 

lebar. Konsekuensi lain jika permasalahan autokorelasi dibiarkan maka varian 

kesalahan pengganggu menjadi underestimate, yang pada akhirnya 

penggunaan uji t dan uji F tidak lagi bisa digunakan. Untuk mendeteksi 

adanya autokorelasi adalah dari besaran Durbin Watson. Berdasarkan hasil 

pengujian autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 

1,466 di mana angka tersebut terletak di antara -2 dan +2 yang berarti tidak 

ada autokorelasi dalam model regresi yang digunakan. 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas. Jika 

varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

tidak terjadi heteroskedastisitas (Santoso, 2002:208). Untuk mendeteksi ada 

tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi bisa dilihat dari pola yang 

terbentuk pada titik-titik yang terdapat pada grafik scaterplot. 

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola 

tertentu yang teratur  maka telah terjadi heteroskedastisitas. 

b) Jika ada pola yang jelas serta titik-titik yang mengembang si atas dan di 

bawah nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun 

gambar grafik dapat disajikan pada gambar berikut: 

Gambar 4.1 

Hasil  Grafik Scaterplot 
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Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas diketahui bahwa titik-

titik yang terbentuk pada grafik scaterplot (terdapat pada lampiran) tidak 

membentuk pola yang jelas serta tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi yang 

digunakan bebas heteroskedastisitas. Hasil tersebut membuktikan bahwa 

pengaruh variabel independent yaitu variabel produk, harga, lokasi, promosi 

dan pelayanan mempunyai varian yang sama. Dengan demikian membuktikan 

bahwa persamaan regresi yang dihasilkan dalam penelitian ini efisien dan 

kesimpulan yang dihasilkan tepat. 

 

4.7 Hasil Uji Hipotesis  

1. Hasil Uji F 

Hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan Df1 = 5 dan Df2  = 

94 diperoleh F tabel  sebesar 2,370, sedangkan F hitungnya diperoleh sebesar 

45,976 dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima, dimana: 

 Ho : 0β,.......,β,β,β m321 =  

Berarti variabel-variabel independent secara keseluruhan tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadp variabel dependent. 

 Ha : 0β,.......,β,β,β m321 ≠  

Berarti variabel-variabel independent secara keseluruhan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent. 

Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa secara simultan 

variabel produk, harga, lokasi, promosi dan pelayanan berpengaruh signifikan 
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terhadap variabel dependent yaitu pengambilan keputusan pembelian Produk 

Jenang  “Teguh Raharjo”  di Kabupaten Ponorogo. Adapun hasil uji F dapat 

disajikan pada tabel 4.22 berikut: 

Tabel 4.22 
 

Hasil Uji F 
ANOVAb

51.238 5 10.248 45.976 .000a

20.952 94 .223
72.190 99

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Pelayanan , Produk , Harga, Promosi , Lokasia. 

Dependent Variable: Keputusan Pembelianb. 

 
Sumber: Data Diolah 

2. Hasil Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independent, yaitu variabel produk, harga, lokasi, promosi dan pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan pembelian Produk 

Jenang  “Teguh Raharjo”  di Kabupaten Ponorogo maka digunakan uji t (t- 

test) dua arah (two side atau 2 – tail test) dengan cara membandingkan nilai t 

hitung dengan ttabel, dengan derajat kebebasan (degree of freedom) sebesar 95% 

(α  = 5%) diperoleh ttabel sebesar 1,980. Di bawah disajikan hasil perbandingan 

antara nilai t hitung dengan t tabel. 
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Tabel 4.23 
 

Perbandingan Antara  Nilai thitung Dengan ttabel 

 
Variabel t hitung ttabel 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

4,324 

2,176 

2,974 

3,237 

2,090 

1,980 

1,980 

1,980 

1,980 

1,980 

Sumber: Data Diolah 

 Dari uraian hasil thitung  dan t tabel di atas menunjukkan bahwa untuk 

variabel produk (X1) thitung  > t tabel (4,324> 1,980) yang berarti bahwa pada 

variabel produk (X1) mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengambilan 

keputusan pembelian Produk Jenang  “Teguh Raharjo”  di Kabupaten 

Ponorogo dengan koefisien regresi sebesar 0,146. Untuk variabel harga (X2) 

thitung  > t tabel (2,176> 1,980) yang berarti bahwa pada variabel harga (X2) 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan pembelian 

Produk Jenang  “Teguh Raharjo”  di Kabupaten Ponorogo dengan koefisien 

regresi sebesar 0,165 dan pada variabel lokasi (X3) thitung  > t tabel (2,974> 1,980) 

yang berarti bahwa pada variabel lokasi (X3) mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap pengambilan keputusan pembelian Produk Jenang  “Teguh Raharjo”  

di Kabupaten Ponorogo dengan koefisien regresi sebesar 0,155. 

Pada variabel promosi (X4) thitung  > t tabel (3,237> 1,980) yang berarti 

bahwa pada variabel promosi (X4) mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

pengambilan keputusan pembelian Produk Jenang  “Teguh Raharjo”  di 

Kabupaten Ponorogo dengan koefisien regresi sebesar 0,198. Adapun pada 
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variabel pelayanan (X5) thitung  > t tabel (2,090> 1,980) yang berarti bahwa pada 

variabel pelayanan (X5) mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengambilan 

keputusan pembelian Produk Jenang  “Teguh Raharjo”  di Kabupaten 

Ponorogo dengan koefisien regresi sebesar 0,113.  

3. Uji Dominan 

Pengujian variabel bebas yang memberikan pengaruh dominan terhadap 

variabel terikat dilakukan dengan membandingkan nilai koefisien regresi 

masing-masing variabel bebas, dimana variabel yang memiliki nilai koefisien 

regresi terbesar merupakan variabel yang dominan. Dari tabel 4.23 dapat 

diketahui bahwa nilai ß (Beta) terbesar terdapat pada variabel X1 (Poduk), 

yaitu sebesar 4,324. Hal ini sesuai dengan hipotesis yaitu :“Diduga variabel 

Produk lebih dominan berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam 

melakukan pengambilan keputusan pembelian produk jenang Teguh Raharjo”. 

Sehingga berdasarkan hasil tersebut hipotesis diterima.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel produk, 

harga, lokasi, promosi dan pelayanan terhadap keputusan konsumen dalam 

melakukan pembelian produk jenang “Teguh Raharjo” di Kabupaten 

Ponorogo.  

2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 100 orang dengan 

metode accidental sampling. Ciri-ciri responden yang diambil dalam 

penelitian ini adalah konsumen yang melakukan pembelian Produk Jenang 

“Teguh Raharjo”.  

3. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel produk, harga, 

lokasi, promosi dan pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap variabel 

keputusan pembelian.  

4. Dari lima variabel tersebut variabel produk dan promosi  memiliki signifikansi 

secara parsial terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pengambilan 

keputusan pembelian produk jenang “Teguh Raharjo”. Hal ini menunjukkan 

bahwa produk dan promosi yang dilakukan oleh perusahaan jenang “Teguh 

raharjo” selama ini menarik konsumen untuk melakukan pembelian produk. 

Namun dari kedua variabel yang signifikan secara parsial tersebut, variabel 
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produk yang memiliki pengaruh dominan terhadap keputusan konsumen 

dalam melakukan pembelian.  

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari hasil penelitian, maka diajukan 

beberapa saran yaitu sebagai berikut: 

1. Setelah adanya penelitian ini, maka pemilik menjadi tahu tentang 

kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaannya. Diharapkan 

pemilik dapat membuat kebijakan-kebijakan agar dapat meminimalkan 

kelemahan dalam perusahaan dan dapat memperbaiki atau 

mempertahankan kekuatan yang dimiliki perusahaannya. 

2. Dari penelitian ini diketahui bahwa variabel produk memiliki pengaruh 

dominan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan konsumen. Maka 

pemilik harus dapat menjaga atau selalu melakukan perbaikan-perbaikan 

dalam memproduksi poduk. Sehingga konsumen tidak mengalami 

kejenuhan atau kekecewaan. 

3.  Pemilik harus selalu menjaga kualitas produk yang ditawarkan sehingga 

dapat memberikan jaminan atas kepuasan kepada konsumen. Selain itu 

diharapkan pemilik juga memperhatikan mengenai variasi produk yang 

ditawarkan serta menggunakan kemasan produk yang menarik sehingga 

mampu memberikan dukungan dalam usaha mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. 

4. Diharapkan pemilik perusahaan selalu berusaha untuk memberikan kesan 

positif terhadap keberadaan perusahaan dan produk diharapkan pemilik 



 97

perusahaan lebih memperhatikan bentuk dan informasi produk yang 

terdapat pada kemasan dan selalu memperhatikan kualitas kemasan 

dengan harapan dapat memberikan perlindungan terhadap produk secara 

maksimal. 

5. Diharapkan pemilik perusahaan untuk selalu berusaha mengenalkan atau 

mempromosikan produk kepada konsumen, dengan harapan konsumen 

mengenai atas kualitas produk yang ditawarkan. Usahanya nyata yang 

dapat dilakukan yaitu dengan melakukan kegiatan promosi yang menarik 

sehingga konsumen memiliki minat untuk melakukan pembelian. 

6. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian ini 

diharapkan untuk menyempurnakannya yaitu dengan menggunakan 

variabel lain yang berpengaruh terhadap pembelian terhadap produk 

jenang.     
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Angket Penelitian 
 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR BAURAN PEMASARAN YANG 
MEMPENGARUHI KONSUMEN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

PEMBELIAN PRODUK JENANG  “TEGUH RAHARJO”  
DI KABUPATEN PONOROGO  

 
 

I.  Petunjuk Pengisian : 
1. Mohon dijawab dengan menggunakan tanda X pada jawaban yang tersedia dan 

menurut Bapak/ Ibu/ Saudara benar. 

2. Identitas dan jawaban Bapak/ Ibu/ Saudara akan dirahasiakan. 

3. Jawaban Bapak/ Ibu/ Saudara sangat membantu atas keberhasilan penelitian ini. 

II.  Identitas Responden : 

Jenis Kelamin              :      Laki-laki   

                                            Perempuan 

Pekerjaan                     :       Pelajar / Mahasiswa             Wiraswasta   

 Pegawai Negeri   Petani 

 ABRI / POLRI             Lain-lain, sebutkan…… 

    Karyawan Swasta              

Pendapatan per bulan   :      ≤ Rp 500.000,-                           

                                           ≥ Rp 500.000,-       –   Rp 1.000.000,- 

    ≥ Rp 1.000.000,-    –   Rp 1.500.000,- 

                                         ≥ Rp 1.500.000,-    –   Rp 2.000.000,- 

     ≥ Rp 2.000.000,- 

Usia saudara sekarang  :   …………th 

Pendidikan terakhir      :     Tamatan Sekolah Dasar 

 Tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 

 Tamatan Sekolah Menengah Atas / STM / Kejuruan 

 Diploma (D1, D2, dan D3) 



 Sarjana (S1) 

 S2 dan S3 

III.  Daftar Pertanyaan 

Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban sesuai dengan pendapat/ anggapan 

Ibu/Saudari dengan memberi tanda “X ” pada jawaban yang 

disediakan 

a. Variabel Produk (X1) 

1. Banyaknya pilihan produk yang ditawarkan menjadi pertimbangan Bapak/ 

Ibu/ Saudara dalam pembelian produk jenang ”Teguh Raharjo”. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

2. Kualitas produk yang ditawarkan menjadi pertimbangan Bapak/ Ibu/ Saudara 

da pembelian produk jenang ”Teguh Raharjo”. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

3. Merek produk menjadi pertimbangan Bapak/ Ibu/ Saudara da pembelian 

produk jenang ”Teguh Raharjo”. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 



b. Variabel Harga (X2) 

1. Harga  produk yang ditawarkan lebih murah dari perusahaan jenang yang lain 

(pesaing) menjadi pertimbangan Bapak/ Ibu/ Saudara da pembelian produk 

jenang ”Teguh Raharjo”. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

2. Harga produk sesuai dengan kualitas produk menjadi pertimbangan Bapak/ 

Ibu/ Saudara da pembelian produk jenang ”Teguh Raharjo”. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

3. Kesamaan harga dengan tempat lain menjadi pertimbangan Bapak/ Ibu/ 

Saudara da pembelian produk jenang ”Teguh Raharjo”. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

c. Variabel Lokasi (X3) 

1. Lokasi perusahaan yang strategis menjadi pertimbangan Bapak/ Ibu/ Saudara 

da pembelian produk jenang ”Teguh Raharjo”. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral 



d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

2. Kemudahan sarana transportasi menjadi pertimbangan Bapak/ Ibu/ Saudara da 

pembelian produk jenang ”Teguh Raharjo”. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

3. Kondisi lingkungan sekitar perusahaan yang aman dan nyaman menjadi 

pertimbangan Bapak/ Ibu/ Saudara da pembelian produk jenang ”Teguh 

Raharjo”.  

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

4. Lahan parkir yang luas menjadi pertimbangan Bapak/ Ibu/ Saudara da 

pembelian produk jenang ”Teguh Raharjo”. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

d. Variabel Promosi (X4) 

1. Adanya kegiatan atau event yang disponsori perusahaan menjadi 

pertimbangan Bapak/ Ibu/ Saudara da pembelian produk jenang ”Teguh 

Raharjo”. 

a. Sangat setuju 



b. Setuju 

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

2. Menggunakan media periklanan (brosur, spanduk, koran, radio) menjadi 

pertimbangan Bapak/ Ibu/ Saudara da pembelian produk jenang ”Teguh 

Raharjo”. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

3. Penawaran hadiah untuk pembelian dalam jumlah tertentu menjadi 

pertimbangan Bapak/ Ibu/ Saudara da pembelian produk jenang ”Teguh 

Raharjo”. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

4. Pembagian kalender yang berisi tentang produk-produk yan ditawarkan 

menjadi pertimbangan Bapak/ Ibu/ Saudara da pembelian produk jenang 

”Teguh Raharjo”. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

 



e. Variabel Pelayanan (X5) 

1. Penampilan karyawan yang rapi dan sopan menjadi pertimbangan Bapak/ Ibu/ 

Saudara da pembelian produk jenang ”Teguh Raharjo”. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

2. Penyampaian informasi yang jelas dan mudah dimengerti menjadi 

pertimbangan Bapak/ Ibu/ Saudara da pembelian produk jenang ”Teguh 

Raharjo”. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

3. Ketanggapan dan kecepatan wiraniaga melayani konsumen menjadi 

pertimbangan Bapak/ Ibu/ Saudara da pembelian produk jenang ”Teguh 

Raharjo”. 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Netral 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 



SKOR JAWABAN VARIABEL PRODUK 
No. X1.1 X1.2 X1.3 X1 
1 3 3 3 9 
2 4 3 4 11 
3 3 4 3 10 
4 4 3 3 10 
5 3 3 4 10 
6 3 4 4 11 
7 4 4 3 11 
8 4 4 4 12 
9 3 4 4 11 
10 4 3 4 11 
11 4 4 5 13 
12 3 5 4 12 
13 4 4 5 13 
14 4 4 4 12 
15 4 4 4 12 
16 4 4 5 13 
17 4 4 4 12 
18 4 4 4 12 
19 4 4 4 12 
20 3 4 4 11 
21 3 4 3 10 
22 2 3 3 8 
23 3 3 4 10 
24 3 3 3 9 
25 4 4 3 11 
26 5 4 4 13 
27 4 3 3 10 
28 4 4 4 12 
29 4 4 5 13 
30 4 5 4 13 
31 5 4 4 13 
32 3 2 3 8 
33 3 3 4 10 
34 4 4 3 11 
35 4 4 4 12 
36 4 5 4 13 
37 4 4 4 12 
38 4 4 4 12 
39 3 4 3 10 
40 3 3 4 10 
41 3 3 4 10 
42 3 4 4 11 



43 4 3 5 12 
44 4 3 4 11 
45 4 4 3 11 
46 3 4 4 11 
47 4 3 4 11 
48 4 4 5 13 
49 4 4 3 11 
50 3 3 2 8 
51 3 4 4 11 
52 5 3 3 11 
53 4 4 3 11 
54 4 4 4 12 
55 4 4 4 12 
56 4 4 4 12 
57 4 3 3 10 
58 3 3 3 9 
59 3 3 3 9 
60 4 4 4 12 
61 4 4 4 12 
62 3 3 3 9 
63 4 4 4 12 
64 4 4 4 12 
65 4 4 4 12 
66 4 4 4 12 
67 4 4 4 12 
68 4 4 4 12 
69 4 4 4 12 
70 3 3 4 10 
71 3 3 3 9 
72 4 4 3 11 
73 4 4 4 12 
74 4 4 4 12 
75 3 3 3 9 
76 4 4 5 13 
77 3 3 4 10 
78 4 4 4 12 
79 4 4 4 12 
80 4 4 4 12 
81 4 3 3 10 
82 4 4 5 13 
83 4 4 4 12 
84 5 5 4 14 
85 4 4 3 11 
86 4 3 3 10 



87 4 4 4 12 
88 4 5 4 13 
89 3 4 3 10 
90 4 3 4 11 
91 4 4 4 12 
92 5 4 4 13 
93 3 4 4 11 
94 4 5 4 13 
95 4 4 4 12 
96 5 4 5 14 
97 3 3 3 9 
98 3 3 3 9 
99 5 4 4 13 
100 5 4 5 14 

 



SKOR JAWABAN VARIABEL HARGA 
No. X2.1 X2.2 X2 
1 4 4 8 
2 4 5 9 
3 4 3 7 
4 4 4 8 
5 4 3 7 
6 3 3 6 
7 4 4 8 
8 4 4 8 
9 4 4 8 
10 4 3 7 
11 5 4 9 
12 4 5 9 
13 4 4 8 
14 4 4 8 
15 4 4 8 
16 4 5 9 
17 5 4 9 
18 4 3 7 
19 4 3 7 
20 3 4 7 
21 4 3 7 
22 3 4 7 
23 4 3 7 
24 3 4 7 
25 4 4 8 
26 4 4 8 
27 3 4 7 
28 4 4 8 
29 3 4 7 
30 4 5 9 
31 5 4 9 
32 4 3 7 
33 4 3 7 
34 4 4 8 
35 4 4 8 
36 4 4 8 
37 4 5 9 
38 4 4 8 
39 3 4 7 
40 3 4 7 
41 4 3 7 
42 4 4 8 



43 4 4 8 
44 4 4 8 
45 4 4 8 
46 4 4 8 
47 4 3 7 
48 4 3 7 
49 3 4 7 
50 3 4 7 
51 4 4 8 
52 4 4 8 
53 3 4 7 
54 4 3 7 
55 4 4 8 
56 4 4 8 
57 4 3 7 
58 3 4 7 
59 3 4 7 
60 5 4 9 
61 4 4 8 
62 4 3 7 
63 4 4 8 
64 4 4 8 
65 4 5 9 
66 4 4 8 
67 4 4 8 
68 4 4 8 
69 3 4 7 
70 4 5 9 
71 4 3 7 
72 4 4 8 
73 4 4 8 
74 4 4 8 
75 3 3 6 
76 4 5 9 
77 4 4 8 
78 4 4 8 
79 3 4 7 
80 4 3 7 
81 4 4 8 
82 4 4 8 
83 4 4 8 
84 4 4 8 
85 3 4 7 
86 4 5 9 



87 4 4 8 
88 4 3 7 
89 4 4 8 
90 4 3 7 
91 4 5 9 
92 3 4 7 
93 4 4 8 
94 4 4 8 
95 4 5 9 
96 3 4 7 
97 4 3 7 
98 4 4 8 
99 4 5 9 
100 4 4 8 

 



SKOR JAWABAN VARIABEL 
LOKASI 

No. X3.1 X3.2 X3.3 X3 
1 4 3 3 10 
2 4 5 4 13 
3 3 4 3 10 
4 3 4 4 11 
5 4 3 3 10 
6 3 3 3 9 
7 4 3 4 11 
8 3 4 3 10 
9 3 3 4 10 
10 3 3 3 9 
11 4 4 4 12 
12 4 4 5 13 
13 4 4 4 12 
14 4 3 4 11 
15 3 4 4 11 
16 4 4 4 12 
17 4 4 5 13 
18 3 4 4 11 
19 4 3 4 11 
20 3 3 3 9 
21 3 3 4 10 
22 3 3 3 9 
23 4 4 4 12 
24 3 3 3 9 
25 4 4 3 11 
26 4 4 4 12 
27 3 3 3 9 
28 4 3 4 11 
29 3 4 3 10 
30 4 4 4 12 
31 4 4 4 12 
32 3 3 3 9 
33 4 3 3 10 
34 4 4 4 12 
35 4 4 4 12 
36 4 4 3 11 
37 4 4 4 12 
38 4 4 4 12 
39 3 3 4 10 
40 4 3 3 10 
41 4 4 4 12 



42 4 4 3 11 
43 4 4 4 12 
44 4 3 3 10 
45 3 4 4 11 
46 4 4 4 12 
47 3 3 3 9 
48 4 4 5 13 
49 3 3 3 9 
50 3 4 3 10 
51 4 4 4 12 
52 4 4 3 11 
53 4 3 4 11 
54 4 4 4 12 
55 3 4 4 11 
56 4 4 4 12 
57 4 4 4 12 
58 3 3 3 9 
59 3 3 3 9 
60 4 3 3 10 
61 4 4 4 12 
62 3 3 3 9 
63 4 4 4 12 
64 4 4 4 12 
65 4 4 4 12 
66 4 3 4 11 
67 4 4 4 12 
68 3 4 3 10 
69 3 4 4 11 
70 4 4 3 11 
71 3 3 3 9 
72 4 3 4 11 
73 4 4 4 12 
74 4 4 3 11 
75 3 3 3 9 
76 4 4 4 12 
77 4 4 3 11 
78 4 4 4 12 
79 3 4 3 10 
80 3 3 4 10 
81 5 4 4 13 
82 4 3 4 11 
83 4 3 4 11 
84 4 4 4 12 
85 5 4 4 13 



86 3 3 3 9 
87 3 4 4 11 
88 4 5 4 13 
89 3 3 3 9 
90 5 4 4 13 
91 4 4 4 12 
92 4 3 5 12 
93 4 4 4 12 
94 5 4 4 13 
95 5 4 5 14 
96 4 5 4 13 
97 3 3 3 9 
98 3 3 3 9 
99 4 3 3 10 
100 4 5 4 13 

 



SKOR JAWABAN VARIABEL PROMOSI 
No. X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4 
1 4 4 4 4 16 
2 4 4 5 5 18 
3 4 3 5 4 16 
4 4 4 4 3 15 
5 4 4 4 4 16 
6 3 4 4 4 15 
7 4 4 3 3 14 
8 4 3 4 4 15 
9 4 3 4 4 15 
10 3 4 4 4 15 
11 4 4 4 4 16 
12 4 4 4 4 16 
13 4 4 5 4 17 
14 4 3 4 4 15 
15 5 4 3 4 16 
16 4 5 4 4 17 
17 4 5 4 5 18 
18 4 4 4 4 16 
19 4 4 3 3 14 
20 3 3 4 4 14 
21 4 4 3 3 14 
22 3 4 3 4 14 
23 4 4 3 4 15 
24 3 3 4 3 13 
25 4 4 3 4 15 
26 4 4 4 4 16 
27 3 3 4 3 13 
28 4 4 4 4 16 
29 4 4 3 4 15 
30 4 5 4 5 18 
31 5 4 4 4 17 
32 4 3 3 4 14 
33 3 4 4 4 15 
34 4 4 4 4 16 
35 5 4 4 4 17 
36 4 4 5 4 17 
37 4 4 4 5 17 
38 4 4 4 4 16 
39 4 4 4 3 15 
40 3 4 4 4 15 
41 4 4 4 4 16 
42 3 4 3 3 13 



43 4 4 4 4 16 
44 4 4 4 4 16 
45 4 3 4 4 15 
46 4 4 4 4 16 
47 3 4 3 3 13 
48 4 4 4 4 16 
49 3 3 4 3 13 
50 3 3 3 3 12 
51 4 4 4 3 15 
52 4 3 3 5 15 
53 4 3 3 3 13 
54 4 4 4 4 16 
55 4 3 3 4 14 
56 3 4 4 3 14 
57 4 4 3 3 14 
58 3 4 3 4 14 
59 4 3 3 3 13 
60 4 3 4 5 16 
61 4 5 4 4 17 
62 4 4 3 3 14 
63 4 4 4 4 16 
64 3 4 3 4 14 
65 4 4 3 3 14 
66 3 3 4 4 14 
67 4 4 4 4 16 
68 4 3 4 4 15 
69 4 4 4 4 16 
70 5 3 4 4 16 
71 4 4 3 4 15 
72 4 4 3 3 14 
73 4 4 4 4 16 
74 4 3 4 4 15 
75 4 4 3 4 15 
76 5 4 4 5 18 
77 4 4 4 3 15 
78 4 4 4 4 16 
79 3 4 4 4 15 
80 3 4 4 4 15 
81 4 4 3 4 15 
82 3 3 4 4 14 
83 4 3 4 3 14 
84 4 4 3 4 15 
85 4 3 3 4 14 
86 5 4 3 3 15 



87 4 4 4 4 16 
88 5 4 4 4 17 
89 3 3 3 3 12 
90 4 4 4 4 16 
91 4 5 3 4 16 
92 4 4 4 4 16 
93 4 5 4 4 17 
94 4 5 4 5 18 
95 4 4 5 4 17 
96 5 4 4 4 17 
97 3 3 3 3 12 
98 3 3 3 3 12 
99 3 4 4 3 14 
100 4 4 4 4 16 

 



SKOR JAWABAN VARIABEL PELAYANAN 
No. X5.1 X5.2 X5.3 X5 
1 4 4 4 12 
2 4 5 4 13 
3 4 4 4 12 
4 4 4 4 12 
5 4 4 4 12 
6 3 3 4 10 
7 4 4 4 12 
8 4 4 4 12 
9 3 3 4 10 
10 4 3 4 11 
11 4 4 5 13 
12 4 4 4 12 
13 5 4 4 13 
14 3 4 3 10 
15 3 3 4 10 
16 4 4 5 13 
17 4 4 4 12 
18 4 3 4 11 
19 3 4 3 10 
20 3 3 4 10 
21 4 4 3 11 
22 3 3 4 10 
23 4 4 4 12 
24 3 3 4 10 
25 4 4 4 12 
26 4 4 4 12 
27 4 4 3 11 
28 4 4 4 12 
29 3 3 4 10 
30 4 4 4 12 
31 4 4 4 12 
32 3 4 3 10 
33 4 3 3 10 
34 3 4 4 11 
35 4 5 4 13 
36 5 4 4 13 
37 4 3 3 10 
38 4 4 4 12 
39 3 4 4 11 
40 4 3 3 10 
41 3 4 4 11 
42 4 3 4 11 



43 4 4 5 13 
44 4 3 3 10 
45 4 4 4 12 
46 4 4 4 12 
47 3 4 4 11 
48 4 4 4 12 
49 4 3 3 10 
50 3 4 3 10 
51 4 4 3 11 
52 3 3 4 10 
53 4 4 3 11 
54 4 3 4 11 
55 3 4 4 11 
56 4 4 4 12 
57 3 4 4 11 
58 4 4 3 11 
59 3 3 4 10 
60 4 4 4 12 
61 4 4 5 13 
62 3 3 4 10 
63 4 4 4 12 
64 4 4 3 11 
65 4 4 4 12 
66 4 4 4 12 
67 4 4 3 11 
68 4 4 4 12 
69 4 4 3 11 
70 4 4 5 13 
71 3 3 4 10 
72 4 4 4 12 
73 3 4 3 10 
74 4 4 4 12 
75 4 3 4 11 
76 4 4 5 13 
77 4 4 4 12 
78 4 4 5 13 
79 4 5 4 13 
80 4 4 4 12 
81 3 4 3 10 
82 4 4 4 12 
83 3 4 4 11 
84 4 3 4 11 
85 4 4 4 12 
86 4 4 3 11 



87 3 3 4 10 
88 4 3 4 11 
89 4 3 3 10 
90 4 4 4 12 
91 3 4 4 11 
92 4 4 4 12 
93 4 4 4 12 
94 4 4 3 11 
95 4 5 4 13 
96 3 4 3 10 
97 4 3 3 10 
98 5 4 4 13 
99 3 4 3 10 
100 4 3 4 11 

 



SKOR JAWABAN VARIABEL 
KEPUTUSAN PEMBELIAN 

No. Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y 
1 4 4 4 12 
2 4 5 4 13 
3 4 4 4 12 
4 4 4 4 12 
5 4 4 4 12 
6 4 4 3 11 
7 4 4 4 12 
8 5 3 4 12 
9 4 5 3 12 
10 4 3 4 11 
11 4 4 5 13 
12 5 4 4 13 
13 4 5 4 13 
14 4 4 4 12 
15 4 4 4 12 
16 4 4 5 13 
17 5 4 4 13 
18 4 5 3 12 
19 4 4 4 12 
20 3 4 4 11 
21 3 4 4 11 
22 4 3 3 10 
23 4 4 4 12 
24 3 3 4 10 
25 4 4 4 12 
26 4 5 4 13 
27 4 3 4 11 
28 4 4 4 12 
29 4 4 4 12 
30 4 4 5 13 
31 5 4 4 13 
32 4 3 3 10 
33 3 4 4 11 
34 4 4 4 12 
35 4 5 4 13 
36 4 4 5 13 
37 4 4 5 13 
38 5 4 4 13 
39 3 4 4 11 
40 4 4 4 12 
41 4 4 4 12 



42 5 3 4 12 
43 4 5 4 13 
44 4 4 4 12 
45 4 4 4 12 
46 4 4 4 12 
47 4 4 3 11 
48 4 4 4 12 
49 3 4 4 11 
50 4 3 3 10 
51 4 4 4 12 
52 3 3 5 11 
53 4 3 4 11 
54 4 4 4 12 
55 4 4 4 12 
56 4 4 4 12 
57 4 4 4 12 
58 3 4 4 11 
59 4 4 3 11 
60 4 4 4 12 
61 4 5 4 13 
62 3 4 4 11 
63 4 4 4 12 
64 4 4 4 12 
65 4 4 4 12 
66 4 4 4 12 
67 4 4 4 12 
68 4 4 4 12 
69 4 4 4 12 
70 5 4 4 13 
71 4 3 4 11 
72 4 4 4 12 
73 5 4 4 13 
74 4 5 3 12 
75 4 3 4 11 
76 4 4 5 13 
77 5 4 4 13 
78 4 5 4 13 
79 4 4 4 12 
80 4 4 4 12 
81 4 4 5 13 
82 5 4 4 13 
83 4 5 3 12 
84 4 4 4 12 
85 4 4 4 12 



86 3 4 4 11 
87 4 4 4 12 
88 4 4 4 12 
89 3 3 4 10 
90 4 4 3 11 
91 4 4 4 12 
92 4 3 4 11 
93 4 4 4 12 
94 4 5 4 13 
95 4 4 4 12 
96 5 4 4 13 
97 4 3 3 10 
98 3 3 4 10 
99 4 4 3 11 
100 4 5 4 13 
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