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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

UD. Ramayana merupakan perusahaan dengan skala 

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) yang berdiri pada tahun 

2005. Usaha tersebut didirikan oleh Mashudi. Industri ini berlokasi 

di jalan Mbah Djoyo, Dusun Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota 

Batu, Jawa Timur. UD. Ramayana dirintis menggunakan modal 5,5 

juta yang dialokasikan untuk investasi, modal kerja, dan sewa 

tempat.UKM tersebut bergerak dalam bidang pengolahan buah. 

Tahun 2009, UD. Ramayana Agro Mandiri mengalami krisis modal 

kerja. Tahun 2010,  pemilik usaha menginvestasikan laba 

perusahaaan untuk pembelian tanah, dimana tujuannya adalah 

memiliki tempat usaha sendiri.  Tahun 2011-2012, tempat usaha 

yang lebih representatif dan layak mulai di bangun. Pembangunan 

tempat usaha tersebut bertujuan untuk menunjang kegiatan dan 

operasional usaha. Karyawan yang dimiliki UD. Ramayana 

berjumlah 40 orang, yang terdiri dari 30 karyawan produksi dan 10 

administrasi. Komitmen dan tekad yang tinggi menjadi motivasi 

usaha dari pemilik, sehingga usaha tersebut dapat berjalan sampai 

sekarang.  

Produk dari UD. Ramayana adalah keripik apel, 

kapasitas produksi sebesar 30 kg apel manalagi perhari 

menghasilkan 300 kemasan keripik apel yang terbagi menjadi 

kemasan plastik dan aluminium foil. Apel manalagi diperoleh dari 

para petani yang berada di sekitar Bumiaji dan kota Batu. Hasil 
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produksi UD. Ramayana di distribusikan di kota Malang 

dan sebagian di kediri dan Jabodetabek. Keripik apel UD. 

Ramayana ini juga dijual di toko dan pusat oleh-oleh di 

wilayah Batu dan Malang. Harga Keripik apel UD. 

Ramayana adalah Rp. 15.000 sampai dengan Rp. 17.000. 

 

4.2 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden yang diteliti dalam 

penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, dan tingkat 

pendapatan per bulan. Hasil rekapitulasi karakteristik 

responden dari data kuesioner yang dikumpulkan dapat 

dilihat pada Tabel 4.1 

 

Tabel 4.1 Karakteristik Responden 

No. Karakteristik Responden 

Jumlah 

Responden 
Persentase 

(%)  

1. Jenis kelamin   

 a. Laki-laki 
20 

21,05 
 b. Perempuan 

75 
78,95* 

2.  Usia 
 

 
 a. 25 - 28 tahun 

5 
5,26 

 b. >28 - 37 tahun 
10 

10,53 
 c. >38 - 46 tahun 

27 
28,42 

 d. >46 - 55 tahun 
50 

52,63* 
 e. >55 tahun 

3 
3,16 
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3.  Pekerjaan 
 

 
 a. Mahasiswa 

5 
5,26 

 b. Pegawai 
negeri/swasta 31 

32,63 
 c. Wiraswasta 

32 
33,68* 

 d. Lain-lain 
27 

28,42 
4.  Tingkat pendapatan atau 

uang saku per bulan  

 
 a. Rp.500.000 – Rp. 

2.500.000 70 
73,68* 

 b. Rp. 2.500.001 – 
Rp. 3.500.000 10 

10,53 
 c. Rp. 3.500.001 – 

Rp. 5.000.000 6 
6,32 

 d. > Rp. 5.000.000 
9 

9,47 

Sumber: Data primer diolah (2018). 

 

Tanda (*) pada tabel merupakan keterangan untuk 

menunjukkan nilai yang tertinggi. Berdasarkan Tabel 4.1 

dapat diketahui bahwa responden yang mengonsumsi 

keripik apel UD. Ramayana mayoritas perempuan 

sebanyak 78.95%. Responden yang membeli keripik apel 

UD. Ramayana sebagian besar perempuan disebabkan 

perempuan memiliki peran lebih dalam pengambilan 

keputusan pembelian seperti dalam kegiatan berbelanja 

berbagai kebutuhan rumah tangga yang salah satunya 

adalah produk keripik apel. Menurut Sumarwan (2004), 

perempuan Indonesia pada masa kini memiliki kualitas 

sumber daya manusia yang lebih baik sehingga daya beli 



 

4 
 

yang dimiliki juga lebih baik. Dalam penelitian Wahyurini 

(2009) menyebutkan bahwa responden perempuan lebih 

banyak dijumpai dibanding laki-laki karena perempuan 

cenderung untuk membeli, selain untuk camilan juga 

sebagai oleh-oleh untuk teman maupun saudara yang 

menyebabkan banyak pemasar membidik perempuan 

sebagai konsumen potensial mereka. 

Berdasarkan Tabel 4.1, mayoritas rentang 

usia responden adalah 41-50 tahun sebanyak 52,63%. 

Usia responden yang didapat cenderung sesuai dengan 

konsumen potensial keripik apel UD. Ramayana yaitu ibu 

rumah tangga yang biasa berusia lebih tua. Hal ini di 

perkuat oleh Slamet (2005), Usia berpengaruh pada 

keaktifan seseorang dalam berpartisipasi, dalam  hal ini 

adalah golongan tua yang dianggap lebih banyak 

memberikan pendapat dalam hal menetapkan keputusan.  

Berdasarkan Tabel 4.1, mayoritas responden 

memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta sebanyak 

33,68%. Pekerjaan seseorang sangat berpengaruh 

terhadap konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang 

dan jasa (Sumarwan, 2011).Berdasarkan Tabel 4.1, 

mayoritas responden memiliki pendapatan perbulan 

sebesar Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 2.500.000,- 

sebanyak 73,68%. Namun disamping responden dengan 

mayoritas pendapatan tersebut, berdasarkan data 

kuesioner juga dapat dilihat bahwa pada seluruh kategori 
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pendapatan terdapat konsumen keripik apel UD. 

Ramayana artinya konsumen keripik apel UD. Ramayana 

memiliki rentang pendapatan dari kelas ekonomi 

menengah-bawah hingga kelas ekonomi menengah-atas. 

Menurut Kasali (2007), mayoritas responden dapat 

dikempokkan termasuk dalam kelas ekonomi menengah-

bawah yaitu kategori kelas ekonomi dengan pendapatan 

Rp. 700.000,- – Rp. 4.000.000,-. Rekapitulasi identitas 

responden dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 

4.3 Deskripsi Tanggapan Responden 

  Analisis yang dilakukan untuk mengetahui penerapan 

variabel bauran promosi yaitu dengan menghitung rata-

rata pada setiap indikator dalam variabel. Perhitungan 

rata-rataini berdasarkan jawaban responden terhadap 

kuesioner yang telah diberikan. Nilai rata-rata≥ 4 

menunjukkan persepsi responden yang baik dalam 

menanggapi pernyataan yang diajukan, sebaliknya rata-

rata≤ 4 maka persepsi responden kurang baik terhadap 

pernyataan pada kuesioner (Wiradi, 2009). 

 

 

 

1. Produk 

       Variabel Produk memiliki 5 indikator yaitu cita rasa, 

reliability, daya tahan, accessories, volume produk. Deskripsi 
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tanggapan responden terhadap produk dapat dilihat pada 

Tabel 4.2 

Tabel 4.2 Deskripsi tanggapan responden terhadap produk 

Ite

m 

SS S N TS STS Rata-

rata f % f % F % f % F % 

X1.1 
2

6 

27,3

7 

5

5 

57,8

9 

1

2 

12,6

3 
2 

2,1

1 
0 

0,0

0 
4,11* 

X1.2 
2

4 

25,2

6 

5

7 

60,0

0 

1

2 

12,6

3 
2 

2,1

1 
0 

0,0

0 
4,08 

X1.3 
2

3 

24,2

1 

5

7 

60,0

0 

1

3 

13,6

8 
2 

2,1

1 
0 

0,0

0 
4,06 

X1.4 
1

5 

15,7

9 

6

3 

66,3

2 

1

3 

13,6

8 
3 

3,1

6 
1 

1,0

5 
3,93 

X1.5 
2

5 

26,3

2 

5

6 

58,9

5 

1

2 

12,6

3 
2 

2,1

1 
0 

0,0

0 
4,09 

Rata-rata Variabel 4,05 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Variabel Produk memiliki nilai rata-rata 4,05 yang 

berarti tanggapan responden terhadap variabel produk sudah 

baik. Indikator dengan nilai rata-rata terbesar adalah cita rasa 

produk (X1.1) dengan nilai rata-rata 4,11. Hal ini di perkuat 

dengan (Budiono,  2012) cita rasa juga tidak kalah pentingnya 

karena cita rasa produk juga sebagai penentu tingkat 

kepuasan yang di peroleh konsumen setiap membeli dan 

memakai suatu produk. Hal ini di dukung data hasil penyebaran 

konsumen yang menyatakan bahwa produk keripik apel UD. 

Ramayana memiliki rasa yang berbeda dengan pesaingnya.  

Keripik apel UD. Ramayana memiliki cita rasa yang berbeda 

dengan pesaingnya karena keripik apel UD. Ramayana selalu 

menjaga kualitas cita rasa dari keripik apel demi kepuasan 
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konsumennya dengan menggunakan bahan baku apel 

manalagi yang berkualitas baik berasal dari petani apel di 

sekitar Bumiaji dan Batu. 

 

2. Harga 

       Variabel Harga memiliki 3 indikator yaitu harga terjangkau, 

potongan harga, kesesuain harga dengan kualitas produk. 

Deskripsi tanggapan responden terhadap Harga dapat dilihat 

pada Tabel 4.3 

 

Tabel 4.3 Deskripsi tanggapan responden terhadap Harga 

Ite

m 

SS S N TS STS Rata-

rata f % f % f % f % F % 

X2.1 
1

8 

18,9

5 

6

2 

65,2

6 

1

1 

11,5

8 
4 

4,2

1 
0 

0,0

0 
3,99 

X2.2 
2

3 

24,2

1 

6

0 

63,1

6 

1

1 

11,5

8 
0 

0,0

0 
1 

1,0

5 
4,09 

X2.3 
2

5 

26,3

2 

5

7 

60,0

0 

1

2 

12,6

3 
1 

1,0

5 
0 

0,0

0 
4,12* 

  4,07 

Sumber: Data primer diolah, 2018 
 

Variabel Harga memiliki nilai rata-rata 4,07 yang 

berarti tanggapan responden terhadap variabel harga adalah 

baik. Indikator dengan nilai rata-rata terbesar adalah 

kesesuaian harga dengan kualitas (X2.3) dengan nilai rata-rata 

4,12 berarti bahwa kesesuaian harga dengan kualitas dari UD 

Ramayana memiliki respon yang baik oleh responden. Menurut 

Nafi dan Iriani (2014), kesesuaian harga dengan kualitas 

produk berpengaruh terhadap niat konsumen untuk loyal 
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terhadap suatu produk yaitu dalam bentuk loyalitas sikap. Hal 

ini sesuai dengan Keripik Apel UD. Ramayana yang menurut 

responden memiliki kesesuaian harga dengan kualitas produk 

yaitu harga keripik apel UD. Ramayana sebesar Rp. 15.000,- 

sampai dengan Rp. 17.000,- hal ini berbeda dengan 

pesaingnya yang memiliki harga di bawah UD. Ramayana yaitu 

seharga Rp. 12.000,- . hal ini menunjukkan meskipun harga 

dari keripik apel UD. Ramayana tergolong lebih tinggi dari 

keripik apel sejenisnya namun sesuai dengan kualitas dari 

keripik apel yang diberikan. 

       Terdapat lima keuntungan dari persepsi kualitas, tiga di 

antaranya yakni persepsi kualitas memberikan alasan yang 

penting untuk membeli, mempengaruhi merek-merek mana 

yang dipertimbangkan untuk dipilih oleh konsumen, dan merek 

yang mempunyai persepsi kualitas yang kuat memungkinkan 

perusahaan untuk memperkenalkan kategori produk baru 

kemudian diharapkan dapat memperoleh pangsa pasar yang 

lebih besar karena banyak konsumen yang loyal (Durianto, 

2004). 

 
3. Lokasi 

       Variabel Lokasi memiliki 2 indikator yaitu Akses dan 

Visibilitas. Deskripsi tanggapan responden terhadap Lokasi 

dapat dilihat pada Tabel 4.4 

 

Tabel 4.4 Deskripsi tanggapan responden terhadap Lokasi 
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Ite

m 

SS S N TS STS Rata-

rata F % f % f % f % F % 

X3.1 

2

4 

25,2

6 

5

8 

61,0

5 

1

0 

10,5

3 3 

3,1

6 0 

0,0

0 
4,08 

X3.2 

2

4 

25,2

6 

5

8 

61,0

5 

1

1 

11,5

8 2 

2,1

1 0 

0,0

0 
4,09* 

Rata – rata Variabel  4,09 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 
Variabel lokasi UD Ramayana yang mudah di jangkau 

dan di cari oleh responden merupakan dari kelebihan UD 

Ramayana. Nilai rata-rata 4,09 yang berarti tanggapan 

responden terhadap variabel lokasi sudah baik. Nilai rata-rata 

tertinggi yaitu 4,09 pada indikator visibilitas atau lokasi mudah 

di cari (X3.2), dalam hal ini menunjukkan bahwa lokasi keripik 

apel UD Ramayana mudah di cari tempat pembeliannya 

karena sudah tersedia di berbagai pusat oleh-oleh di kota Batu 

dan Malang. Lokasi yang mudah dilihat tentunya akan menjadi 

keuntungan tersendiri bagi toko tersebut karena akan mudah 

di kenali oleh konsumen (Deasy, 2015). Menurut Sugiharti 

(2014) menyatakan bahwa lokasi yang mudah dijangkau atau 

berada di keramaian bisa membuat konsumen merasa 

diperhatikan, apalagi lokasi yang dekat dengan fasilitas yang 

mendukung, disisi lain konsumen dapat mudah melakukan 

pembelian karena lokasi yang strategis dengan kegiatan 

masyarakat.Hal ini sesuai dengan lokasi visibilitas pembelian 

keripik apel UD. Ramayana yang terletak di pusat oleh-oleh 

kota Batu seperti di Brawijaya oleh-oleh atau Dedua yang 

berada di jalan utama penghubung kota Malang dan Batu 
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sehingga dapat mempermudah konsumen untuk membeli 

keripik apel UD. Ramayana. 

 
4. Promosi 

Variabel Promosi memiliki 3 indikator yaitu periklanan, 

promosi penjualan dan personal selling. Deskripsi tanggapan 

responden terhadap promosi dapat dilihat pada Tabel 4.5 

Tabel 4.5 Deskripsi tanggapan responden terhadap Promosi 

Ite

m 

SS S N TS STS Rata-

rata f % f % f % f % F % 

X4.1 

2

3 

24,2

1 

5

8 

61,0

5 

1

2 

12,6

3 1 

1,0

5 1 

1,0

5 4,06 

X4.2 

2

3 

24,2

1 

6

5 

68,4

2 7 7,37 0 

0,0

0 0 

0,0

0 4,17* 

X4.3 

2

2 

23,1

6 

6

1 

64,2

1 

1

0 

10,5

3 2 

2,1

1 0 

0,0

0 4,08 

 Rata – rata Variabel 4,11 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Variabel promosi memiliki nilai rata-rata 4,11 yang 

berarti tanggapan responden terhadap variabel Promosi 

mempengaruhi keputusan pembelian adalah setuju, dapat 

disimpulkan bahwa indikator dari variabel Promosi yang telah 

dilakukan UD Ramayana sudah baik. Nilai  rata-rata tertinggi 

yaitu pada indikator promosi penjualan (X4.2) sebanyak 4,17 

dianggap baik oleh responden. Hal ini diperkuat oleh 

Herlambang (2011) yang menyatakan bahwa promosi ikut 

memegang peranan penting dalam memberikan pengaruh 

terhadap penjualan. Promosi oleh produsen dapat 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian keripik 
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apel UD. Ramayana.  Menurut Haq (2006) promosi 

penjualanadalah upaya untuk memberitahukan atau 

menawarkan produk atau jasa pada dengan tujuan menarik 

calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. 

Dengan adanya promosi penjualan maka produsen 

mengharapkan kenaikannya angka penjualan. UD. Ramayana 

sudah melakukan promosi dalam bentuk memberikan 

informasi secara jelas atas keberadaan produk yaitu dengan 

memberikan informasi mengenai dimana saja keripik apel UD. 

Ramayana ini dapat ditemui oleh konsumen. Seperti 

mencantumkan tempat keberadaan produk yang berada di 

pusat oleh-oleh kota Batu yaitu di Brawijaya oleh-oleh dan 

Dedua , serta menjelaskan deskripsi tentang  keripik apel UD. 

Ramayana pada website dan facebook. 

 

5. Keputusan Pembelian 

       Variabel keputusan pembelian memiliki 2 indikator yaitu 

kemantapan produk dan kepercayaan konsumen. Deskripsi 

tanggapan responden terhadap keputusan pembelian dapat 

dilihat pada Tabel 4.6 
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Tabel 4.6 Deskripsi tanggapan responden terhadap 

keputusan pembelian 

Item 
SS S N TS STS 

Rata-rata 
F % f % F % f % f % 

Y1.1 23 24,21 57 60,00 13 1,.68 1 1,05 1 1,05 4,05* 

Y1.2 16 16,84 68 71,58 6 6,32 5 5,26 0 0,00 4,00 

  4,03 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Variabel keputusan pembelian memiliki nilai rata-rata 4,03 

yang berarti tanggapan responden terhadap variabel 

keputusan cukup baik dalam meningkatkan keputusan 

konsumen untuk membeli produk. Nilai rata-rata tertinggi yaitu 

pada indikator kemantapan pada sebuah produk (Y1.1) 

sebanyak 4.05 yang berarti bahwa konsumen setuju bahwa 

mereka bersedia membeli keripik apel UD. Ramayana karena 

sebagai alternatif utama  dan memilih membeli keripik apel UD 

Ramayana karena faktor kemantapan pada sebuah produk 

karena menurut responden, UD Ramayana memiliki citra yang 

berkualitas baik sehingga konsumen mantap dalam membeli 

keripik apel UD. Ramayana. Menurut Kotler (2007) 

Kemantapan pada sebuah produk adalah Kualitas produk yang 

sangat baik akan membangun kepercayaan konsumen 

sehingga merupakan penunjang kepuasan konsumen. 

Keputusan  pembelian adalah seleksi terhadap dua pilihan 

alternatif atau lebih produk yang ada untuk membeli merek 

yang paling disukai (Arifiana, 2009). UD. Ramayana 
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merupakan UKM yang besar dan lama berdiri yaitu sejak tahun 

2005 dan sudah terkenal dengan citra merek keripik apel yang 

berkualitas baik dan banyak yang mengetahui tentang keripik 

apel UD. Ramayana yang membuat konsumen mantap untuk 

membeli keripik apel UD. Ramayana ini. 

6. Kepuasan Konsumen  

       Variabel kepuasan konsumen memiliki 4 indikator yaitu 

sesuai harapan, rasa senang, keinginan membeli ulang dan 

rekomendasi positif. Deskripsi tanggapan responden terhadap 

kepuasan konsumen dapat dilihat pada Tabel 4.7 

 

Tabel 4.7 Deskripsi tanggapan responden terhadap kepuasan 

konsumen 

Item 
SS S N TS STS 

Rata-rata 
f % f % f % f % f % 

Y2.1 20 21,05 63 66,32 10 10,53 2 2,11 0 0,00 4,06* 

Y2.2 18 18,95 63 66,32 14 14,74 0 0,00 0 0,00 4,04 

Y2.3 13 13,68 64 67,37 14 14,74 4 4,21 0 0,00 3,91 

Y2.4 23 24,21 54 56,84 17 17,89 1 1,05 0 0,00 4,04 

 4,01 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

       Variabel kepuasan konsumen memiliki nilai rata-rata 4,01 

yang berarti tanggapan responden terhadap indikator variabel 

kepuasan konsumen adalah baik dalam meningkatkan 

kepuasan konsumen. Responden merasa puas setelah 

membeli keripik apel UD Ramayana karena performa produk 

memenuhi harapan mereka. Indikator dengan nilai rata-rata 
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terbesar adalah sesuai harapan (Y2.1) dengan nilai rata-rata 

4,06 yang berarti bahwa mereka merasa keripik apel UD 

Ramayana sesuai dengan harapan mereka. Menurut 

Ravichandran et al. (2010), kepuasan merupakan hasil yang 

dirasakan kembali dan kinerja perusahaan yang memenuhi 

harapan mereka. Konsumen yang puas akan setia lebih lama 

dan memberikan komentar yang baik tentang produk dan 

perusahaannya. Hal ini sesuai dengan tanggapan responden 

yang memberikan komentar baik yaitu keripik apel UD. 

Ramayana sesuai harapan mereka. 

Kepuasan pelanggan merupakan konstruk yang berdiri 

sendiri dan dipengaruhi oleh kualitas layanan dan 

mempengaruhi loyalitas pelanggan secara tidak langsung. 

Kualitas layanan mendorong pelanggan untuk komitmen 

kepada produk dan layanan suatu perusahaan sehingga 

berdampak kepada peningkatan market share suatu produk. 

Kualitas layanan sangat krusial dalam mempertahankan 

pelanggan dalam waktu yang lama. Perusahaan yang memiliki 

layanan yang superior akan dapat memaksimalkan performa 

keuangan perusahaan (Gilbert dkk., 2004). Konsumen keripik 

apel UD. Ramayana  sudah sesuai dengan harapan mereka 

berdasarkan pada konsumen yang melakukan pembelian lebih 

dari satu bungkus dan diberikan untuk oleh-oleh untuk sanak 

saudara ataupun teman dan melakukan pembelian berulang 

yang berdasarkan pada konsumen mengkonsumsi keripik apel 

UD. Ramayana lebih dari dua kali dalam sebulan terakhir. 
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4.4 Pengujian Instrumen Penelitian 

      Rekapitulasi hasil kuesioner dapat dilihat pada Lampiran 

3. 

4.4.1 Uji Validitas 

       Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh indikator memiliki 

nilai r-hitung yang lebih besar daripada r-tabel, seperti indikator 

X1.1 r-hitung 0,831 lebih besar dari r-tabel  yang bernilai 0,195. 

Berdasarkan nilai diatas, maka seluruh indikator dinyatakan 

valid. Hal ini menandakan bahwa instrument kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian ini valid dan mampu mengukur 

variabel yang ingin diukur. Hasil dari uji validitas tersaji dalam 

Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas 

Indikator r Hitung r Tabel Keterangan 

X1.1 0,831 

0.195 

Valid 

X1.2 0,815 Valid 

X1.3 0,833 Valid 

X1.4 0,738 Valid 

X1.5 0,732 Valid 

X2.1 0,867 Valid 

X2.2 0,841 Valid 

X2.3 0,862 Valid 

X3.1 0,867 Valid 

X3.2 0,857 Valid 

X4.1 0,789 Valid 

X4.2 0,819 Valid 

X4.3 0,796 Valid 

Y1.1 0,946 Valid 
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Y1.2 0,937 Valid 

Y2.1 0,739 Valid 

Y2.2 0,791 Valid 

Y2.3 0,811 Valid 

Y2.4 0,766 Valid 

Sumber: Data primer diolah (2018). 

 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

         Berdasarkan hasil uji reliabilitas, didapatkan nilai 

Cronbatch’s Alpha sebesar 0,848 atau lebih besar dari 0,6. Hal 

ini menunjukkan bahwa seluruh variabel dinyatakan reliabel 

dan alat ukur instrumen penelitian yang berupa kuesioner 

dianggap memiliki tingkat konsistensi dan stabilitas yang baik. 

Hasil dari uji reliabilitas tersaji dalam Tabel 4.9.  

 

 

 

Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas 

Indikator Syarat Alpha 

Cronbach’s 

Kesimpulan 

X1  

 

0,6 

0,848 Reliabel 

X2 0,818 Reliabel 

X3 0,654 Reliabel 

X4 0,709 Reliabel 

Y1 0,871 Reliabel 

Y2 0,803 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah (2018). 

 

4.4.3 Uji Linieritas 
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       Hasil uji linieritas dapat dilihat melalui nilai signifikansi atau 

melalui nilai F-hitung yang akan dibandingkan dengan nilai F-

tabel. Berdasarkan nilai uji linieritas, keseluruhan nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hubungan antar 

variabel pada penelitian sudah memenuhi kriteria uji linieritas. 

Hasil uji linieritas tersaji dalam  Tabel 4.10 dan terdapat pada 

Lampiran 4 

Tabel 4.10 Uji Linieritas 

Variabel  
Deviation from 

linierity 
Keterangan 

X1 → Y1 

 0,064 
Linier 

X2 → Y1 

 0,071 
Linier 

X3 → Y1 

 0,278 
Linier 

X4 → Y1 

 0,074 
Linier 

Y1 → Y2 

 0,282 
Linier 

Sumber: Data primer diolah (2018). 

 

4.5 Analisis Partial Least Square (PLS) 

       Diagram jalur hasil metode PLS dapat dilihat pada Gambar 

4.1. Berdasarkannilai loading factor pada diagram jalur, 

diperoleh bahwa beberapa indikator memiliki nilai outerloading 

> 0.5. Persamaan model didapatkan berdasarkan nilai loading 

factor variabel pada diagram jalur yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.1 Persamaan model struktural tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Y1= 0,166X1 + 0,2238 X2+0,330 X3+0,284 X4 + e..... (26) 
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Y2 = 0,6667 Y 1 + e ................................................... (27) 

Keterangan : 

X1 : Produk             Y1 : Keputusan 

Pembelian 

X2 : Harga  Y2 : Kepuasan Konsumen 

X3 : Lokasi  e : Galat 

X4 : Promosi 

 

  Berdasarkan persamaan (26) didapatkan bahwa 

seluruh variabel bernilai positif. Variabel Produk, Harga, 

Lokasi, dan Promosi memiliki nilai secara berturut-turut 

sebesar 0,166, 0,2238, 0,330, dan 0,284. Variabel yang paling 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian adalah variabel 

Lokasi. Berdasarkan persamaan (27) didapatkan bahwa 

variabel keputusan pembelian (Y1) bernilai positif terhadap 

variabel kepuasan konsumen dengan nilai sebesar 06667. 
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Gambar 4.1Diagram Jalur Hasil Metode PLS 

 

       Berdasarkan Tabel 4.1, Variabel dengan pengaruh paling 

tinggi adalah X3 dengan nilai loading factor sebesar 0,3303 dan 

rata-rata sebesar 4,09 yang berarti responden menjawab 

setuju. Berdasarkan nilai rata-rata, variabel yang memiliki nilai 

dalam katagori setuju yaitu X1, X2, X3, Y1 danY2, artinya 

responden merasakan keripik apel UD Ramayana tersebut 

sehingga dalam pengisian kuesioner responden dapat 

menjawab pertanyaan dengan baik.  

Keterangan : 

X1 : Produk  X3: Lokasi   

X1.1:Cita rasa X3.1:Akses  

X1.2:Relaibility X3.2:Visibilitas Y2: Kepuasan Konsumen 

X1.3:Daya Tahan X4:   Promosi Y2.1: Sesuai harapan 

X1.4:Accessoris X4.1:Periklanan Y2.2: Rasa senang 

X1.5:Volume produk X4.2: Promosi penjualan Y2.3: Keinginan Membeli ulang 

X2: Harga  X4.3: Personal selliing Y2.4 : Rekomendasi positif 

X2.1:Harga terjangkau Y1: Keputusan Pembelian         

X2.2:Potongan harga Y1.1: Kemantapan produk 

X2.3:Harga dann Kualitas Y1.2:Kepercayaan Konsumen  
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1. Produk (X1) 

Persamaan yang menunjukkan hubungan antar variabel 

Produk dengan indikatornya dapat diformulasikan sebagai 

berikut: 

 

X1.1 = 0,8551 X1+ e1 ................................................. (28)  

X1.2= 0,8358X1+ e2 ................................................... (29)  

X1.3= 0,8361X1+ e3 ................................................... (30)  

X1.4= 0,7273X1+ e4 ................................................... (31)  

X1.5= 0,6817X1+ e5 ................................................... (32)  

 

       Berdasarkan persamaan (28) hingga (32) di atas dapat 

dilihat bahwa semua indikator berpengaruh positif dalam 

merefleksikan Produk (X1). indikator cita rasa  (X1.1) memiliki 

nilai 0,8551 atau 85,51% dengan rata-rata 4,11 yang berarti 

responden menjawab setuju bahwa indikator cita rasa 

berpengaruh dalam merefleksikan produk. Indikator Reliability 

(X1.2) memiliki nilai 0,8358 atau 83,58% dengan rata-rata 4,08 

yang berarti responden menjawab setuju bahwa Indikator 

Reliability berpengaruh dalam merefleksikan produk. Indikator 

daya tahan (X1.3) memiliki nilai 0,8361 atau 83,61% dengan 

rata-rata4,06 yang berarti responden menjawab setuju bahwa 

Indikator daya tahan berpengaruh dalam merefleksikan 

produk. Indikator Accessories (X1.4) memiliki nilai 0,7273 atau 
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72,73% dengan rata-rata3,93 yang berarti responden 

menjawab setuju bahwa Indikator Accessories berpengaruh 

dalam merefleksikan Produk. Indikator Volume produk (X1.5) 

memiliki nilai 0,6817 atau 68,17% dengan rata-rata 4,09 yang 

berarti responden menjawab setuju bahwa Indikator Volume 

produk berpengaruh dalam merefleksikan Produk. Pengaruh 

paling dominan dimiliki indikator cita rasa (X1.1) yang 

menunjukkan bahwa responden menganggap bahwa cita rasa 

menjadi indikator yang paling menjadi acuan dalam memilih 

produk.  

2. Harga (X2) 

       Persamaan yang menunjukkan hubungan antar variabel 

Harga dengan indikatornya dapat diformulasikan sebagai 

berikut: 

X2.1 = 0,8645X2+ e1 .................................................. (33)  

X2.2 = 0,8381X2+ e2 .................................................. (34)  

X2.3 = 0,8676X2+ e3 .................................................. (35)  

 

       Berdasarkan persamaan (33) hingga (35) di atas dapat 

dilihat bahwa semua indikator berpengaruh positif dalam 

merefleksikan Harga (X2). Indikator Harga terjangkau (X2.1) 

memiliki nilai 0,8645 atau 86,45% dengan rata-rata 3,99 yang 

berarti responden menjawab setuju bahwa indikator harga 

terjangkau berpengaruh dalam merefleksikan Harga. Indikator 

Potongan harga (X2.2) memiliki nilai 0.8381 atau 83,81% 

dengan rata-rata 4,09 yang berarti responden menjawab setuju 
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bahwa indikator Potongan harga berpengaruh dalam 

merefleksikan Harga. Indikator Kesesuaian harga dengan 

kualitas (X2.3) memiliki nilai 0,8676 atau 86,76% dengan rata-

rata 4,12 yang berarti responden menjawab setuju bahwa 

indikator Kesesuaian harga dengan kualitas berpengaruh 

dalam merefleksikan Harga. Pengaruh paling dominan secara 

berturut-turut dimiliki oleh indikator kesesuaian harga dengan 

kualitas (X2.3) yang menunjukkan bahwa kualitas produk yang 

diberikan perusahaan adalah strategi yang tepat untuk menarik 

perhatian konsumen. Hal ini di dukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Anwar (2015) yang menunjukkan bahwa 

kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Kualitas produk adalah suatu tindakan yang diberikan oleh 

perusahaan untuk memenangkan persaingan di pasar dengan 

menetapkan sekumpulan perbedaan-perbedaan yang berarti 

pada produk atau jasa yang ditawarkan untuk membedakan 

produk perusahaan dengan produk pesaingnya, sehingga 

dapat dipandang atau dipersepsikan konsumen bahwa produk 

yang berkualitas tersebut mempunyai nilai tambah yang 

diharapkan oleh konsumen. Perusahaan yang memiliki produk 

yang selalu memiliki inovasi akan membuat konsumen tidak 

jenuh dan memiliki alternatif dalam melakukan keputusan 

pembelian dan menggunakan suatu produk (Syarif, 2008) 

3. Lokasi (X3) 
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       Persamaan yang menunjukkan hubungan antar variabel 

Lokasi dengan indikatornya dapat diformulasikan sebagai 

berikut: 

X3.1= 0,8415 X3+ e1 .................................................. (36)  

X3.2= 0,8811X3+ e2 ................................................... (37) 

       Berdasarkan persamaan (36) hingga (37) di atas dapat 

dilihat bahwa semua indikator berpengaruh positif dalam 

merefleksikan Lokasi (X3). Indikator Akses (X3.1) memiliki nilai 

0,8415 atau 84,15% dengan rata-rata 4,08 yang berarti 

responden menjawab setuju bahwa indikator Akses 

berpengaruh dalam merefleksikan Lokasi. Visibilitas (X3.2) 

memiliki nilai 0,8811 atau 88,11% dengan rata-rata 4,09 yang 

berarti responden menjawab setuju bahwa indikator Visibilitas 

berpengaruh dalam merefleksikan Lokasi. Pengaruh paling 

dominan dimiliki oleh indikator Visibilitas yang menunjukksn 

bahwa responden menganggap visibilitas menjadi faktor yang 

utama yang menjadi perhatian konsumen UD Ramayana. Hal 

ini sesuai dengan penelitian dari Mujiroh (2005) yang 

menyebutkan bahwa pemilihan lokasi adalah salah satu 

pertimbangan konsumen dalam melakukan keputusan 

pembelian, lokasi yang strategis sangat di harapkan bagi 

konsumen. 

 

4. Promosi (X4) 
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       Persamaan yang menunjukkan hubungan antar variabel 

Promosi dengan indikatornya dapat diformulasikan sebagai 

berikut: 

X4.1= 0,7120X4+ e1 ................................................... (38)  

X4.2 = 0,8551X4+ e2 .................................................. (39)  

X4.3 = 0,8342X4+ e3 .................................................. (40)  

 

    Berdasarkan persamaan (38) hingga (40) di atas dapat 

dilihat bahwa semua indikator berpengaruh positif dalam 

merefleksikan Promosi (X4). Indikator periklanan (X4.1) memiliki 

nilai 0,7120 atau 71,20% dengan rata-rata 4,06 yang berarti 

responden menjawab setuju bahwa indikator periklanan 

berpengaruh dalam merefleksikan Promosi. Indikator promosi 

penjualan (X4.2) memiliki nilai 0.8551 atau 85,51% dengan rata-

rata4,17 yang berarti responden menjawab setuju bahwa 

indikator promosi penjualanberpengaruh dalam merefleksikan 

Promosi. Indikator Personal selling (X4.3) memiliki nilai 0,8342 

atau 83,42% dengan rata-rata 4,08 yang berarti responden 

menjawab setuju bahwa indikator personal selling berpengaruh 

dalam merefleksikan Promosi.Pengaruh paling dominan 

dimiliki indikator promosi penjualanyang berarti bahwa 

responden menganggap promosi penjualan UD Ramayana 

menarik dan berhasil meningkatkan ketertarikan konsumen 

terhadap produk keripik apel. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Rangkuti (2009), bahwa promosi dapat merangsang 

permintaan terhadap suatu produk atau jasa secara 
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nonpersonal dengan membuat berita yang bersifat komersial 

tentang produk tersebut dalam media cetak atau tidak, maupun 

hasil wawancara yang disiarkan dalam media tersebut.  

 
5. Keputusan Pembelian (Y1) 

       Persamaan yang menunjukkan hubungan antar variabel 

keputusan pembelian dengan indikatornya dapat 

diformulasikan sebagai berikut: 

Y1.1 = 0,9388Y1+ e1 .................................................. (41)  

Y1.2 = 0,9445Y1+ e2 .................................................. (42)  

       Berdasarkan persamaan (41) hingga (42) di atas dapat 

dilihat bahwa semua indikator berpengaruh positif dalam 

merefleksikan keputusan pembelian (Y1). Indikator 

kemantapan produk (Y1.1) memiliki nilai 0,9388 atau 93,88% 

dengan rata-rata 4,05 yang berarti responden menjawab setuju 

bahwa indikator kemantapan produk berpengaruh terhdap 

keputusan pembelian. Indikator kepercayaan konsumen (Y1.2) 

memiliki nilai 0,9445 atau 94,45% dengan rata-rata 4,0 yang 

berarti responden menjawab setuju bahwa indikator 

kepercayaan konsumen berpengaruh. Pengaruh paling 

dominan dimiliki indikator kepercayaan konsumen (Y1.2) yang 

berarti bahwa responden menganggap kepercayaan 

konsumen UD Ramayana sudah baik.  

 
6. Kepuasan Konsumen (Y2) 



 

26 
 

       Persamaan yang menunjukkan hubungan antar variabel 

kepuasan konsumen dengan indikatornya dapat 

diformulasikan sebagai berikut: 

Y2.1 = 0,8651Y2+ e1 .................................................. (43)  

Y2.2 = 0,8167Y2+ e2 .................................................. (44)  

Y2.3 = 0,8334Y2+ e3 .................................................. (45)  

Y2.4 = 0,6487Y2+ e4 .................................................. (46)  

 

       Berdasarkan persamaan (45) hingga (48) di atas dapat 

dilihat bahwa semua indikator berpengaruh positif dalam 

merefleksikan kepuasan konsumen (Y2). Indikator sesuai 

harapan (Y2.1) memiliki nilai 0,8651 atau86,51% dengan rata-

rata 4,06 yang berarti responden menjawab setuju bahwa 

indikator sesuai harapan berpengaruh dalam merefleksikan 

kepuasan konsumen. Indikator rasa senang (Y2.2) memiliki nilai 

0,8167 atau 81,67% dengan rata-rata4,04 yang berarti 

responden menjawab netral bahwa indikator rasa senang 

berpengaruh dalam merefleksikan kepuasan konsumen. 

Indikator kecenderungan membeli ulang (Y2.3) memiliki nilai 

0,8334 atau 83,34% dengan rata-rata3,91 yang berarti 

responden menjawab setujubahwa indikator kecenderungan 

membeli ulang berpengaruh dalam merefleksikan kepuasan 

konsumen. Indikator rekomendasi positif (Y2.4) memiliki nilai 

0,6487 atau 64,87% dengan rata-rata4,04 yang berarti 

responden menjawab netral bahwa indikator rekomendasi 

positif berpengaruh dalam merefleksikan kepuasan konsumen. 
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Pengaruh paling dominan dimiiliki indikator sesuai harapan 

(Y2.1) yang berarti bahwa responden menganggap keripik apel 

UD. Ramayana sudah sesuai dengan apa yang mereka 

harapkan.  Kepuasan konsumen adalah fungsi dari persepsi 

atau kesan dari kinerja atau hasil dari suatu produk dan 

harapanya (Kotler, 2005) 

 
4.5.1 Hasil Pendugaan Parameter 

       Hasil pendugaan parameter dapat dilihat pada Lampiran 

5. Pengukuran parameter antara indikator  terhadap 

variabelnya menggunakan nilai outer loading, nilai outer 

loading merupakan nilai korelasi antara item dengan 

variabelnya yang menunjukkan seberapa kuat indikator 

tersebut mampu merefleksikan variabelnya.  Berdasarkan 

analisis PLS diketahui bahwa seluruh indikator memiliki nilai 

outer loading > 0.5 sehingga dikatakan signifikan, maka dapat 

dikatakan bahwa indikator yang digunakan merupakan 

pengukur yang baik dalam mengukur variabel penelitian. Hasil 

outer loading dapat dilihat pada Tabel 4.11 

Tabel 4.11 Hasil Pendugaan Parameter 

No Variabel Indikator Outer Loading Rata-rata 

1 

Produk 

X1.1 0,8551* 4,11* 

2 X1.2 0,8358 4,08 

3 X1.3 0,8361 4,06 

4 X1.4 0,7283 3,93 

5 X1.5 0,6817 4,09 

6 
Harga 

X2.1 0,8645 3,99 

7 X2.2 0,8381 4,09 
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8 X2.3 0,8676* 4,12* 

9 
Lokasi 

X3.1 0,8415 4,08 

10 X3.2 0,8811* 4,09* 

11 

Promosi 

X4.1 0,7120 4,06 

12 X4.2 0,8551* 4,17* 

13 X4.3 0.8342 4,08 

14 
Keputusan Pembelian 

Y1.1 0,9388 4,05* 

15 Y1.2 0,9445* 4,00 

16 

Kepuasan Konsumen 

Y2.1 0,8651* 4,06* 

17 Y2.2 0,8167 4,04 

18 Y2.3 0,8334 3,91 

19 Y2.4 0,6487 4,04 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 
Berdasarkan Tabel 4.11, kita dapat melihat seberapa 

besar hubungan antara indikator dengan variabelnya melihat 

nilai outer loading. Pada penelitian ini, seluruh nilai outer 

loading telah memenuhi syarat yaitu memiliki nilai lebih dari 

0,5, yang artinya setiap indikator memiliki makna dalam 

pembentukan variabelnya. Pada variabel Produk (X1), indikator 

dengan nilai outer loading terbesar adalah indikator cita rasa 

(X1.1), berarti cita rasa merupakan indikator yang paling dapat 

menjelaskan variabel Produk. Nilai rata-rata tertinggi pada 

Produk juga terdapat pada indikator cita rasa dengan nilai 4,11, 

hal ini menunjukkan bahwakeripik apel UD. Ramayana 

memiliki cita rasa yang berbeda dengan pesaingnya. Hal ini 

mendukung penelitian dari (Haris, 2012) yang menyebutkan 

cita rasa kopi bubuk koprosa samalangsa yang jauh berbeda 

dari pesaingnya mempengaruhi keputusan pembelian di kota 

Beureunuen. 
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Berdasarkan hasil pendugaan parameter, pada variabel 

Harga (X2), indikator dengan nilai outer loading terbesar adalah 

indikator kesesuaian harga dengan kualitas (X2.3). Hal ini 

menunjukkan bahwa harga terjangkau merupakan indikator 

yang paling dapat menjelaskan variabel Harga. Nilai rata-rata 

indikator Harga juga tertinggi ada pada indikator kesesuaian 

harga dengan kualitas dengan nilai 4,12. Hal ini menunjukkan 

bahwa berdasarkan penilaian konsumen, harga produk di UD 

Ramayana sesuai dengan kualitas produknya. Menurut 

konsumenharga keripik apel UD. Ramayana cenderung lebih 

mahal dibandingkan keripik apel sejenis lainnya. Oleh karena 

itu untuk meningkatkan minat konsumen sebaiknya UD 

Ramayana dapat menambah volume keripik apel yang kualitas 

baik atau  menambah variasi produk keripik apel UD. 

Ramayana yang kualitasnya biasa saja dijual dengan harga 

lebih murah sehingga terdapat variasi harga dan produk dari 

keripik apel UD. Ramayana. Bagi konsumen harga merupakan 

faktor yang berpengaruh dalam keputusan pembelian dalam 

membeli suatu produk atau tidak, konsumen memutuskan 

membeli jika kualitas produk sesuai dengan harga yang di 

tawarkan (Rezka, 2011). 

       Berdasarkan hasil pendugaan parameter, pada variabel 

Lokasi  (X3) indikator dengan nilai outer loading terbesar adalah 

indikator Visibilitas (X3.2) menunjukkan bahwa visibilitas 

merupakan indikator yang paling dapat menjelaskan variabel 

Lokasi. Nilai rata-rata tertinggi indikator Lokasi juga ada pada 
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indikator visibilitas dengan nilai 4,09 menunjukkan bahwa 

berdasarkan penilaian konsumen, lokasi yang mudah dicari 

merupakan faktor yang mempuat UD Ramayana menjadi 

perhatian konsumen. Visibilitas lokasi merupakan bagian 

penting, dapat dengan cepat dan  cukup kuat dalam mengubah 

keputusan pembelian konsumen, sejalan dengan persaingan 

yang kuat dalam menawarkan produkyang sama, perbedaan 

yang tipis pada lokasi pun dapat berdampak pada pangsa 

pasar dan kemampuan dalam menjual produk (Yuliana, 2016). 

       Berdasarkan hasil pendugaan parameter, pada variabel 

Promosi (X4.2) indikator dengan nilai outer loading terbesar 

adalah indikator promosi penjualan (X4.2). Hal ini menunjukkan 

bahwa Promosi penjualan merupakan indikator yang paling 

dapat menjelaskan variabel promosi. Nilai rata-rata tertinggi 

indikator Promosi juga ada pada indikator promosi penjualan 

dengan nilai 4,17. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan 

penilaian konsumen promosi penjualan keripik apel UD 

Ramayana dapat memberikan informasi tentang produk dan 

membuat citra UD Ramayana menjadi lebih baik. Menurut 

Santi (2011) promosi penjualan dapat memberi manfaat 

langsung kepada konsumen pada saat mereka melakukan 

pembelian. 

Berdasarkan hasil pendugaan parameter pada 

variabel keputusan pembelian (Y1) indikator dengan nilai outer 

loading terbesar adalah indikator Kepercayaan konsumen 

(Y1.2). Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen 

merupakan indikator yang paling dapat menjelaskan variabel 
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keputusan pembelian.kepercayaan konsumenkeripik apel UD. 

Ramayana mempengaruhi mereka dalam membeli suatu 

produk. Kepercayaan yang diberikan konsumen kepada UD 

Ramayana merupakan suatu kebanggan bagi UD Ramayana 

dalam meningkatkan pelayanan kepada konsumen. 

Kepercayaan konsumen dan pemasaran melalui email secara 

signifikan dapat mempengaruhi keputusan pembelian baik 

secara langsung maupun melalui tahap pemrosesan informasi 

(Mujiyana, 2013) 

       Berdasarkan hasil pendugaan parameter, pada variabel 

kepuasan konsumen (Y2) indikator dengan nilai outer loading 

terbesar adalah indikator sesuai harapan (Y2.1). Nilai rata-rata 

indikator kepuasan konsumen juga tertinggi ada pada indikator 

sesuai harapan dengan nilai 4,06. Konsumen menilai bahwa 

keripik apel UD Ramayana sudah sesuai dengan harapan 

konsumen yang menjadi tolak ukur dalam merefleksikan 

kepuasan konsumen.  Kepuasan merupakan tingkat perasaan 

dimana seseorang menyatakan hasil perbandingan atas 

kinerja produk atau jasa yang di terima dengan yang di 

harapkan (Rambat, 2006). 

 

4.5.2 Hasil Evaluasi Goodness of Fit 

4.5.2.1. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

1. Convergent Validity 

Berdasarkanhasil uji convergent validity dapat dilihat 

bahwa seluruh indikator dan variabel dinyatakan valid karena 
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memiliki nilai loading factor ≥ 0,5. Output uji convergent validity 

pada Lampiran 6. 

 

2. Discriminant Validity 

Nilai Cross Loading Hasil Pengujian Discriminant 

Validity    dapat dilihat pada Tabel 4.12. Discriminant Validity 

ditunjukkan dengan nilai cross loading dengan variabelnya 

harus lebih besar daripada korelasi terhadap variabel lainnya 

dalam model, ditunjukkan dengan blok abu-abu pada Tabel 

4.12. Output uji discriminant validity pada Lampiran 7.  

Berdasarkan hasil tabel menunjukkan bahwa seluruh 

variabel telah memilki discriminant validity yang baik karena 

telah memenuhi kriteria. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-

indikator tersebut dapat menjelaskan variabelnya dengan baik 

dan indikator tersebut tidak mengukur variabel lain yang tidak 

berkorelasi dengan indikator tersebut. 

 

Tabel 4.12 Nilai Cross Loading Hasil Pengujian Discriminant 

Validity 

 X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 

X1.1 0,8551 0,5008 0,4861 0,3714 0,5337 0,3599 
X1.2 0,8358 0,3684 0,432 0,2618 0,5095 0,2392 
X1.3 0,8361 0,4246 0,4133 0,3599 0,4723 0,3286 
X1.4 0,7283 0,4514 0,5044 0,4434 0,4553 0,2864 
X1.5 0,6817 0,2888 0,3607 0,2109 0,3026 0,1547 
X2.1 0,3869 0,8645 0,5685 0,3886 0,5553 0,5815 
X2.2 0,4761 0,8381 0,4008 0,444 0,5404 0,5041 
X2.3 0,4812 0,8676 0,5017 0,4517 0,5538 0,4635 
X3.1 0,488 0,4574 0,8415 0,4222 0,5796 0,4139 
X3.2 0,4762 0,5268 0,8811 0,6083 0,6621 0,4904 
X4.1 0,3202 0,4064 0,4391 0,712 0,4399 0,2932 
X4.2 0,2916 0,3986 0,4796 0,8551 0,5469 0,4427 
X4.3 0,4022 0,4054 0,5318 0,8342 0,6001 0,4341 
Y1.1 0,5781 0,6093 0,6951 0,6192 0,9388 0,5781 
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Y1.2 0,5297 0,5996 0,6672 0,6339 0,9445 0,6754 
Y2.1 0,2283 0,4757 0,4271 0,3857 0,5254 0,8651 
Y2.2 0,3851 0,5112 0,4556 0,4364 0,6155 0,8167 
Y2.3 0,3481 0,5302 0,4514 0,4175 0,5785 0,8334 
Y2.4 0,0986 0,3803 0,3209 0,3096 0,3461 0,6487 

Sumber: Data primer diolah, 2018. 
 

3. Uji Reliabilitas 

       Berdasarkan Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa seluruh 

variabel yang digunakan dalam penelitian telah memenuhi 

persyaratan karena nilai dari Composite Reliability lebih besar 

dari 0,7. Variabel X1, X2, X3, X4, Y1 dan Y2 dinyatakan reliable 

karena memiliki nilai Cronbach Alpha diatas 0,6. Menurut teori 

Chan dan Gopal dalam Jogiyanto dan Willy (2009), Cronbach 

Alpha mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk, 

namun Composite Reliability dinilai lebih baik dalam 

mengestimasi konsistensi satu kontruk. Output Uji Reliabilitas 

dapat dilihat pada Lampiran 7 

Tabel 4.13. Hasil Pengujian Composite Reliability 

Variabel Cronbach Alpha Composite Reliability 

Produk (X1) 0,8491 0,8920 
Harga (X2) 0,8188 0,8923 
Lokasi (X3) 0,6541 0,8520 
Promosi (X4) 0,7237 0,8440 
Keputusan Pembelian (Y1) 0,8723 0,9400 
Kepuasan Konsumen (Y2) 0,8059 0,8720 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

4.5.2.2 Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

Besarnya pengaruh antar variabel dalam penelitian ini 

dapat dilihat dari perhitungan nilai R2. nilai R2 dapat dilihat pada 

Tabel 4.14 

Tabel 4.14 Nilai R2 
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Variabel R2 

Y1 0,6689 
Y2 0,4445 

Sumber: Data primer, 2018 

 

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai R-square 

untuk variabel keputusan pembelian (Y1) adalah 0,6689. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel Produk (X1), Harga (X2), Lokasi 

(X3), dan Promosi (X4) mempengaruhi variabel keputusan 

pembelian (Y1) sebesar 66,89%, sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam 

penelitian ini seperti bauran produk, bauran tempat, dan 

bauran harga. Menurut  Maharani (2014) pembelian produk 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal berupa 

motivasi dan faktor eksternal berupa harga, produk, lokasi, 

promosi, dan pelayanan. Sedangkan untuk variabel kepuasan 

konsumen (Y2) adalah 0,4445. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa variabel keputusan pembelian (Y1) mempengaruhi 

variabel kepuasan konsumen (Y2) sebesar 44,45%, sedangkan 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam 

penelitian ini seperti kualitas pelayanan, dan harga. Menurut 

Irawan (2004) kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu kualitas produk, harga, kualitas pelayanan, faktor 

emosional dan kemudahan. Output pengujian R-square dapat 

dilihat pada Lampiran 8. Setelah didapatkan nilai R-square, 

maka nilai Q2 untuk predictive relevance dapat dihitung.  

Q2 = 1 – (1-R2)(1-R2) 

 =1 – (1 – 0,6689)(1 – 0,4445) = 0,8561 
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Nilai Q2 untuk variabel kepuasan konsumen (Y2) 

didapatkan sebesar 0,8561 dan untuk variabel kepuasan 

konsumen (Y2) sebesar 0,8161. Hal ini menunjukkan bahwa 

nilai observasi memiliki relevansi prediksi yang baik dan layak 

digunakan dalam penelitian karena bernilai > 0 (nol). 

 

4.6 Hasil Pengujian Hipotesis 

Skor path coefficient untuk pengujian hipotesis dilakukan 

dengan nilai alpha (α) 5% (0,05). Output pengujian hipotesis 

dapat dilihat pada Lampiran 9. Hasil pengujian hipotesis dapat 

dilihat pada Tabel 4.15 

Tabel 4.15  Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis 
Hipotesis 

Statistik 

Path 

Coefficients 
P values Keterangan 

H1  (X1) → (Y1) 0,1662 0,015 Significant 

H2  (X2)  → (Y1) 0,2238 0,027 Significant 

H3  (X3) → (Y1) 0,3303 0,005 Significant 

H4  (X4) → (Y1) 0,2838 0,003 Significant 

H5  (Y1) → (Y2) 0,6667 0,000 Significant 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Berdasarkan Tabel 4.15 dapat diketahui bahwa H1, H2, H3, 

H4 dan H5, telah memenuhi kriteria yaitu nilai p values < 0,05 

sehingga dapat dikatakan pengaruh antar variabel signifikan. 

Selain dilihat berdasarkan p values, untuk melihat sifat 

hubungan antar variabel dapat dengan melihat nilai path 

coefficient. Jika nilai path coefficient positif, maka sifat 

hubungannya adalah positif. Berdasarkan Tabel 4.15 dapat 

diketahui bahwa seluruh hipotesis memiliki nilai path coefficient 
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yang positif sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh 

hubungan variabel bersifat positif. 

1. Hipotesis 1: Pengaruh Produk (X1)  terhadap 

Keputusan Pembelian (Y1) 

       Hasil pengujian hipotesis didapatkan nilai koefisien jalur 

produk sebesar 0,1662 dan p values sebesar 0,015sehingga 

H1 dapat diterima yang artinya terdapat pengaruh signifikan 

antara variabel produk terhadap variabel keputusan 

pembelian. Hal ini berarti bahwa variabel produk berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. Sehingga untuk melakukan 

peningkatan kualitas atau penurunan kualitas nilai dari produk 

sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Produk 

merupakan salah satu variabel yang terpenting dalam menarik 

konsumen untuk membeli suatu produk yang diterapkan dalam 

penelitian ini yaitu cita rasa, reliability atau keamanan dari 

kemasan produk dan bahan kemasan yang terdiri dari 

kemasan plastik dan aluminium foil, daya tahan, accessories 

atau  label p-irt yang terdapat pada kemasan produk , volume 

produk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Sehingga apabila kelima aspek tersebut 

mengalami peningkatan atau penurunan maka akan 

mempengaruhi keputusan pembelian pada UD. Ramayana. 

       Selain signifikansinya, nilai koefisien jalur yang positif juga 

menunjukkan bahwa sifat hubungan Produk (X1) dengan 

keputusan pembelian (Y1) adalah positif. Hal ini menunjukkan 

bahwa Produk (X1) UD Ramayana telah mampu memberikan 
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dampak terhadap peningkatan keputusan pembelian 

konsumen. Hal ini mendukung hasil dari penelitian yang 

dilakukan oleh Rusmari dan Nata (2012) yang mengatakan 

bahwa secara simultan variabel produk, harga, promosi dan 

distribusi berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

supplement curcuma emultion di Banjarmasin. 

 

2. Hipotesis 2: Pengaruh Harga (X2) terhadap Keputusan 

Pembelian (Y1) 

       Hasil pengujian hipotesis didapatkan nilai koefisien jalur 

Harga (X2) sebesar 0,2238dan p values sebesar 0,027 

sehingga H2 dapat diterima yang artinya terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel harga terhadap variabel keputusan 

pembelian.Hal ini bisa diartikan bahwa harga keripik apel UD. 

Ramayana  berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Hal ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Anwar ( 2015) bahwa harga berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan pembelian di Showroom Maxim 

Housewares Grand City Surabaya. 

       Selain signifikansinya, nilai koefisien jalur yang positif juga 

menunjukkan bahwa sifat hubungan Harga (X2) dengan 

keputusan pembelian (Y1) adalah positif. Hal ini menunjukkan 

bahwa Harga keripik apel UD Ramayana telah mampu 

memberikan dampak terhadap peningkatan keputusan 

pembelian konsumen. Wantini, Martono, dan Hindrayani 

(2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa berdasarkan 
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hasil analisis statistik untuk menguji hipotesis yang telah 

dilakukan dengan analisis regresi linier berganda dan 

pembahasan analisis data, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa Hasil Uji T dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh 

produk, harga, tempat dan promosi terhadapkeputusan 

pembelian. Ketiga indikator harga yaitu indikator harga 

terjangkau (X2.1), potongan harga (X2.2), dan kesuaian harga 

dengan kualitas produk (X2.3) yang dilakukan oleh UD. 

Ramayana memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

 

3. Hipotesis 3: Pengaruh Lokasi (X3) terhadap Keputusan 

Pembelian (Y1) 

       Hasil pengujian hipotesis didapatkan nilai koefisien jalur 

Lokasi (X3) sebesar 0, 2238 dan p values sebesar 0,005 

sehingga H3 dapat diterima yang artinya terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel Lokasi terhadap variabel keputusan 

pembelian. Selain signifikansinya, nilai koefisien jalur yang 

positif juga menunjukkan bahwa sifat hubungan Lokasi (X3) 

dengan keputusan pembelian (Y1) adalah positif. Hal ini 

menunjukkan bahwa Lokasi (X3) UD Ramayanatelah mampu 

memberikan dampak terhadap peningkatan keputusan 

pembelian konsumen. Hasil penelitian ini memperkuat 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prasetyowati 

(2013) bahwa unsur  lokasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian.Konsumen dapat dengan 
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mudah untuk melakukan pembelian karena akses atau tempat 

yang strategis dengan kegiatan masyarakat atau dengan 

tempat tinggal (Wakidah, 2015),Hal ini menunjukkan bahwa 

lokasi pembelian UD. Ramayana mudah dijangkau dan mudah 

di cari oleh konsumen yang mana letaknya berada di jalan 

utama kota Batu dan Malang sehingga konsumen dapat 

dengan mudah menemukan keripik apel UD. Ramayana. 

Kedua indikator lokasi (X3) akses (X3.1) dan visibilitas (X3.2) 

pada UD. Ramayana memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

 

4. Hipotesis 4: Pengaruh Promosi (X4) terhadap 

Keputusan Pembelian (Y1) 

       Hasil pengujian hipotesis didapatkan nilai koefisien jalur 

Promosi (X4) sebesar 0.2838 dan p values sebesar 0,003 

sehingga H4 diterima yang artinya terdapat pengaruh signifikan 

antara variabel promosi terhadap variabel keputusan 

pembelian. Selain signifikansinya, kita dapat mengetahui sifat 

hubungan kedua variabel dengan melihat nilai koefisien jalur, 

jika positif maka sifat hubungan promosi (X4) dengan 

keputusan pembelian (Y1) adalah positif. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel promosi (X4) berpengaruh positif yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian (Y1). Hal ini 

menunjukkan bahwa promosi Promosi (X4) yang dilakukan UD 

Ramayana mampu memberikan dampak terhadap 

peningkatan keputusan pembelian konsumen. Hasil ini 
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mendukung penelitian yang dilakukan oleh Patma (2013) 

dalam penelitiannya menunjukan variabel 

promotionberdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel tersebut memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen (keputusan pembelian). Ketiga indikator 

variabel promosi (X4)advertising  atau periklanan (X4.1), 

promosi penjualan (X4.2), personal selling (X4.3) memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian 

keripik apel UD. Ramayana. Pemasangan baliho atau iklan 

serta promosi penjualan di sosial media pada keripik UD. 

Ramayana akan memberikan pengaruh terhadap keputusan 

pembelian keripik UD. Ramayana. 

 

5. Hipotesis 5: Pengaruh Keputusan Pembelian (Y1) 

terhadap Kepuasan Konsumen (Y2) 

       Hasil pengujian hipotesis didapatkan nilai koefisien jalur 

Keputusan Pembelian (Y1) sebesar 0,6667 dan p value < 0,05 

sehingga H5 diterima yang artinya terdapat pengaruh signifikan 

antara variabel keputusan pembelian terhadap variabel 

kepuasan konsumen. Selain signifikansinya, nilai koefisien 

jalur yang positif juga menunjukkan bahwa sifat hubungan 

keputusan pembelian (Y1) dengan kepuasan konsumen (Y2) 

adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan 

pembelian (Y1) yang dilakukan konsumen UD Ramayanatelah 

mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kepuasan 

mereka sebagai konsumen. Hasil penelitian ini memperkuat 



 

41 
 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugraha, dkk 

(2015) yang menyatakan bahwa keputusan pembelian memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

Kedua indikator keputusan (Y1) yaitu indikator kemantapan 

pada sebuah produk (Y1.1), dan kepercayaan konsumen (Y1.2) 

yang dilakukan oleh UD Ramayana memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan konsumen dan dapat 

diterima oleh konsumen di Kota Batu dan Malang dengan baik. 

Konsumen cenderung mempertimbangkan beberapa faktor 

sebelum memutuskan untuk membeli, karena keputusan yang 

tepat akan berdampak pada tingkat kepuasan yang tinggi yang 

sesuai dengan harapan dan keinginan bagi konsumen. 

Konsumen merasa bahwa keripik apel UD. Ramayana sesuai 

dengan apa yang diharapkan mereka. Menurut Kotler (2004) 

apabila konsumen merasa puas dengan kinerja produk telah 

dibelinya maka akan menunjukkan kemungkinan lebih tinggi 

konsumen akan membeli kembali produk atau jasa tersebut. 

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Susanto 

(2013) yang menunjukkan bahwa keputusan pembelian 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Didukung juga 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Lukman (2014) yang 

mengungkapkan bahwa pengaruh keputusan pembelian yang 

dilakukan konsumen menyebabkan timbul perasaan puas. 

Dengan demikian terdapat hubungan antara keputusan 

pembelian dengan kepuasan konsumen. 

 


