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CONSUMER BEHAVIOR IN PURCHASING MEAT PRODUCT OF 

INDOGENOUS CHICKEN 

(Case Studies in Hypermart Malang Town Square Of Municipality Malang) 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This study aims to determine how consumer behavior in buying meat 

product of indogenous chicken, and to examine its influence factors. This research 

is conducted from 1st to 30th April 2009 at Hypermart Malang Town Square by 

using 60 respondents. 

Survey method is held to collect data. Primary data ar taken using 

structured questioners and secondary data ar obtained from the company. Faktor 

dan logistic regression analysis are applied to analysis the data.  

Results show that consumers who employ in private work and has income 

two millon Rupiah and more intend to purchase a whole chicken meat product. 

The perseption consumers about the importance of marketing mix (practicale 

opened products, the comparison with  traditional market price, distance, transport 

facilities, comfortable place; friendly staff; and characteristic of consumers ( 

employment status and monthly income) influence on consumer behavior in 

buying a whole chicken meat. 

 

 

 

Keywords : Marketing Mix, Consumen Behavior, Meat Product, Indogenous  

Chicken 
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ANALISIS PERILAKU KONSUMEN DALAM MEMBELI PRODUK 
DAGING AYAM KAMPUNG 

(Studi Kasus di Hypermart Malang Town Square, Kota Malang) 
 

 
 

RINGKASAN 
 

 
 
 Strategi pemasaran yang tepat sangat diperlukan untuk meningkatkan 

pangsa pasar dan volume penjualan. Perusahaan dalam mencapai tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen, diperlukan adanya analisis perilaku konsumen 

sebagai salah satu strategi pemasaran. Mempelajari perilaku konsumen dalam 

keputusan pembelian adalah hal yang penting, sebab dengan pengetahuan dasar 

yang baik mengetahui perilaku konsumen akan dapat memberi masukan yang 

berarti bagi perencanaan strategi pemasaran. Sebagai seorang pemasar harus 

melaksanakan kegiatan pemasaran yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 

konsumen. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen 

dalam membeli produk daging ayam kampung, mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli produk daging ayam kampung 

di Hypermart Malang Town Square. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 April 

sampai 30 April 2009 di Hypermart Malang Town Square dengan menggunakan 

sample 60 responden. 

 Metode yang digunakan adalah metode survey terhadap konsumen 

daging ayam kampung di Hypermart Malang Town Square. Teknik pengambilan 

sample menggunakan accidental sampling. Data meliputi data primer yaitu hasil 

kuesioner dan data sekunder yang diperoleh dari perusahaan. Analisis data primer 

menggunakan faktor program SPSS 16 untuk mengetahui perilaku konsumen 

terhadap pengaruh marketing mix dalam membeli daging ayam kampung dengan 

menggunakan faktorial dan analisis regresi logistik  

 Hasil penelitian menunjukkan faktor bauran pemasaran (marketing mix) 

terbentuk 4 faktor dengan nilai varian sebesar 64,57% dengan faktor loading 

antara 0,526 Sampai 0,801. Model faktor yang menjadi pertimbangan, antara lain 
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Faktor 1 yaitu roduk, harga, dan tempat penjualan daging ayam kampung yang 

terdiri dari variabel X2 (kepraktisan membuka), X7 (membandingkan dengan 

harga dengan pasar tradisional), X13 (keramahan staff), X14  (jarak lokasi), X15 

(fasilitas transportasi), faktor 2 yaitu bentuk potongan dan diskon harga yang 

terdiri dari variabel X4 (bentuk potongan daging), X5 (produk healthy), X10 

(diskon produk), faktor 3 yaitu kenyamanan tempat yang terdiri dari variabel X12 

(kenyamanan tempar berbelanja), faktor 4 yaitu keramahan staff yang terdiri dari 

variabel X13 (keramahan staff). Masing-masing model faktor memiliki pengaruh 

sebesar 23,65 persen,16,92 persen, 14,21 persen, 9,78 persen. Status pekerjaan di 

swasta mempengaruhi preferensi konsumen dalam membeli daging ayam 

kampung dalam bentuk utuh  sebesar 22.44% dengan odds ratio sebesar 5.34 

menunjukan bahwa konsumen yang bekerja swasta mempunyai preferensi 

membeli daging ayam kampung utuh sebesar 3 kali dibanding konsumen yang 

bekerja di swasta. Dan penghasilan konsumen perbulan  ≥ 2 juta rupiah 

mempengaruhi preferensi konsumen dalam membeli daging ayam kampung 

dalam bentuk utuh  sebesar 22.57% dengan odds ratio 5.15 menunjukan bahwa 

konsumen berpenghasilan ≥ 2 juta rupiah mempunyai prefensi konsumen membeli 

daging ayam kampung dalam bentuk utuh sebesar 5 kali dibanding konsumen 

yang berpenghasilan < 2 juta rupiah. 

 Disimpulkan bahwa faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam 

membeli produk daging ayam kampung adalah konsumen dengan pekerjaan 

swasta dan tingkat penghasilan 2 juta rupiah atau lebih perbulan membeli produk 

daging ayam kampung dalam bentuk utuh dan persepsi konsumen tentang 

pentingnya faktor bauran pemasaran yang terdiri dari kepraktisan membuka 

produk, membandingkan dengan harga pasar tradisional, jarak lokasi, fasilitas 

transportasi, kenyamanan tempat, keramahan staff, status pekerjaan, dan 

penghasilan perbulan mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli daging 

ayam utuh.. Disarankan menjaga mutu dan kualitas daging ayam kampung dengan 

meningkatkan quality control pada daging yang masuk, dilakukan proses 

penanganan yang higienis, baik, dan cepat oleh karyawan butcher yang 

berpengalaman.. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Masyarakat telah lama mengenal ayam kampung selain ayam negeri. 

Meskipun berlabel”kampung”, ternyata ayam ini tak kalah pamor dengan ayam 

negeri yang memang sudah umum dikonsumsi. Hal ini karena ayam kampung 

memiliki kekhasan tersendiri pada cita rasanya sehingga masih sangat diminati 

sampai saat ini. 

 Daging ayam kampung yang dikemas dalam berbagai bentuk jenis 

potongan, didistribusikan kepada konsumen melalui berbagai macam saluran 

distribusi, salah satunya pasar modern Hypermart Malang Town Square yang 

berdiri di Kota Malang. Pada masa yang akan datang usaha eceran di Indonesia, 

khususnya toko eceran modern berbentuk swalayan akan mengalami pertumbuhan 

yang cukup baik. Hal ini disebabkan oleh sikap konsumen yang selalu ingin 

mendapatkan sesuatu yang lebih baik dengan pengorbanan yang relatif lebih kecil 

(pay less, except more, get more), serta ditunjang oleh peningkatan jumlah 

keluarga yang memiliki penghasilan ganda (double income family), perubahan 

gaya hidup konsumen akibat keinginan untuk mengikuti gengsi, pemekaran 

wilayah perkotaan, perpindahan penduduk dan kemajuan teknologi komunikasi.  

 Strategi pemasaran yang tepat sangat diperlukan untuk meningkatkan 

pangsa pasar dan volume penjualan. Perusahaan dalam mencapai tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen, diperlukan adanya analisis perilaku konsumen 

sebagai salah satu strategi pemasaran. Mempelajari perilaku konsumen dalam 

keputusan pembelian adalah hal yang penting, sebab dengan pengetahuan dasar 

yang baik mengetahui perilaku konsumen akan dapat memberi masukan yang 

berarti bagi perencanaan strategi pemasaran. Sebagai seorang pemasar harus 

melaksanakan kegiatan pemasaran yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 

konsumen. 

 Dalam proses pengambilan keputusan untuk membeli suatu produk 

berupa daging ayam kampung, konsumen akan dipengaruhi oleh beberapa faktor 
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bauran pemasaran. Pada umumnya tidak seluruh variabel bauran pemasaran yang 

terdiri dari produk,harga,promosi,dan tempat penjualan yang ditampilkan oleh 

perusahaan akan dipertimbangkan oleh konsumen dalam memutuskan untuk 

membeli suatu produk. Oleh karena itu perusahaan Hypermart Malang Town 

Square harus mengetahui variabel bauran pemasaran yang menjadi pertimbangan 

konsumen dan variabel apa yang paling dominan mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana perilaku konsumen dalam membeli produk daging ayam kampung 

di Hypermart Malang Town Square ? 

2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam 

membeli produk daging ayam kampung di Hypermart Malang Town Square ? 

 

  

1.3 Tujuan  

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perilaku konsumen dalam memutuskan pembelian produk 

daging ayam kampung di Hypermart Malang Town Square. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam 

memutuskan pembelian produk daging ayam kampung di Hypermart Malang 

Town Square 

 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Departemen Meat and Fish Hypermart Malang Town Square. Riset ini 

dapat memberi informasi yang berguna dalam bidang pemasaran yang 

menekankan pada perilaku konsumen dalam memutuskan pembelian produk 

daging ayam kampung di Hypermart Malang Town Square. Sehingga dapat 
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dilakukan evaluasi terhadap strategi pemasaran untuk meningkatkan volume 

penjualan. 

2. Bagi Konsumen, sebagai pertimbangan dalam memutuskan pembelian daging 

ayam kampung dalam bentuk ayam kampung utuh dan ayam kampung bentuk 

potongan. 

3. Bagi peneliti, hasil kajian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan 

wawasan pada bidang pemasaran khususnya mengenai faktor-faktor perilaku 

konsumen dan dapat memperkaya temuan-temuan yang sudah ada. Sedangkan 

bagi peneliti berikutnya, sebagai bahan pertimbangan dalam mengangkat 

masalah yang sama beserta pemecahannya. 

 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Setiap perusahaan dalam menanggapi permintaan pasar selalu 

menginginkan agar produknya laku keras di pasaran. Oleh karena itu, diperlukan 

suatu strategi pemasaran yang ditujukan kepada target pasar yaitu konsumen. 

Strategi pemasaran itu tercakup dalam bauran pemasaran yaitu produk, harga, 

promosi dan distribusi (Kotler,1997). 

 Konsumen memenuhi kebutuhan dan keinginan dengan berbagai produk 

yang ditawarkan. Produk daging ayam kampung yang ditawarkan oleh perusahaan 

Hypermart Malang Town Square terdiri dari beberapa variasi jenis potongan 

daging ayam kampung dan variabel bauran pemasaran. Konsumen memilih 

daging ayam kampung yang dapat memenuhi kebutuhannya melalui konsep nilai 

pelanggan. Konsumen akan membeli daging ayam kampung yang dalam 

pandangannya menawarkan nilai yang akan disesuaikan dengan jumlah biaya 

yang dikeluarkan oleh konsumen. Dari nilai produk dan jumlah biaya yang sesuai 

dengan harapan konsumen merupakan keuntungan yang telah didapatkan setelah 

membeli produk yang diinginkan. Harapan konsumen terhadap daging ayam 

kampung akan dibandingkan dengan kinerja perusahaan Hypermart Malang Town 

Square dalam memasarkan produk daging ayam kampung melalui strategi bauran 

pemasaran  
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 Sebelum melakukan pembelian, konsumen akan mempertimbangkan 

faktor-faktor bauran pemasaran yang akan menyertai produk daging ayam 

kampung. Faktor-faktor tersebut memiliki produk, harga, promosi, dan tempat. 

Dari faktor bauran pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut akan 

mendapatkan respon dari konsumen untuk membeli atau tidak membeli produk 

tersebut. 

 Penelitian terhadap perilaku konsumen ini memungkinkan untuk 

mengetahui bagaimana perilaku konsumen dalam membeli daging ayam kampung 

dalam bentuk ayam daging utuh atau dalam bentuk potongan daging ayam 

kampung berdasarkan karakteristik konsumen. Lebih jelasnya tentang gambaran 

kerangka pikir dapat dilihat pada gambar 1. berikut : 
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Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Marketing Mix 
Meat and Fish Dept. 

Hypermart Malang Town Square 

Product: 
1. Kemasan 

- Bahan, bentuk, warna 
(X1) 

- Nilai kepraktisan 
(X2) 

2. Kualitas 
- Aroma (X3) 
- Bentuk potongan  

(X4) 
-  Health Product (X5) 

3. Label 
- Kadaluarasa (X6) 

Promotion: 
   1. Iklan produk        

(X11 ) 

Price: 
1. Perbandingan   

harga (X7) 
2. Persepsi harga 

(X8) 
3.  Perubahan 

harga (X9) 
4. Diskon Harga 

(X10) 
 

Place: 
1. Kenyamanan 

tempat (X12) 
2. Pelayanan 

pendukung (X13) 
3. Jarak lokasi 

(X14) 
4. Fasilitas 

Transportasi 
(X15) 

5. Panjang antrean 
di  kassa (X16) 

Perilaku Konsumen : 
1. Prefensi Membeli 
Daging Ayam Dalam 
Bentuk Utuh 
2. Prefensi Membeli 
Daging Ayam Dalam 
Bentuk Potongan 

Karakteristik 
konsumen 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sejarah Perkembangan Ayam Kampung  

 Jenis ayam kampung sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Kutai. Pada saat 

itu, ayam kampung merupakan salah satu jenis persembahan untuk kerajaan 

sebagai upeti dari  masyarakat setempat. Keharusan menyerahkan upeti 

menyebabkan ayam kampung selalu diternakan oleh warga kampung dan 

menyebabkan ayam kampung tetap terjaga kelestariannya. Disamping itu, ayam 

kampung memang sesuai dengan selera masyarakat setempat. Kebiasaan beternak 

ayam kampung tersebutlah yang menyebabkan ayam ini mudah dijumpai 

diseluruh tanah air.  

 

2.2 Kelebihan Ayam Kampung 

 Selama ini, ayam kampung lebih dikenal sebagai penghasil daging yang 

lezat. Sementara, telurnya kebanyakan dikonsumsi hanya sebatas hasil sampingan 

saja. Lain halnya dengan ayam ras yang sudah lama dikenal sebagai ayam 

pedaging (broiler) dan ayam petelur. Ayam kampung sebagai petelur baru dikenal 

belakangan dan saat ini sudah dimulai dikembangkan seperti lazimnya ayam ras. 

Hal ini karena kebutuhan telur dan daging ayam kampung yang terus meningkat. 

 Bila dibandingkan dengan ayam ras, ayam kampung umumnya 

mempunyai ketahanan tubuh yang lebih kuat terhadap penyakit. Dengan 

demikian, penggunaan obat-obat kimia untuk ayam kampung juga relatif lebih 

sedekit. Hal ini yang menyebabkan banyak orang yang menganggap ayam 
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kampung lebih alami dibandingkan ayam ras, yakni memiliki rasa yang lebih 

gurih dan kadar keamisannya lebih rendah daripada ayam ras. 

 Selain kelebihan-kelebihan tersebut, ayam kampung juga memiliki 

beberapa kelemahan, antara lain sulitnya memperoleh bibit yang baik dan 

produksi telurnya yang lebih rendah dibandingkan ayam ras. Namun, tidak semua 

ayam kampung berproduksi lebih rendah dibandingkan ayam ras. Ayam kampung 

jenis kedu dan nunukan misalnya, mampu memproduksi telur setara dengan 

produksi telur ayam ras.   

 

2.3 Keputusan Pembelian Konsumen 

Dalam teori preferensi konsumen, seorang konsumsi diasumsikan 

mampu membedakan semua jenis komoditi yang dihadapi, komoditi mana yang di 

pilih, komoditi mana yang sama saja bila dipilih dengan komoditi lainnya atau 

dengan kata lain dalam teori preferensi konsumen diasumsikan setiap konsumen 

mampu membuat daftar urutan atau rank preference atas semua komoditi yang 

dihadapinya Sustisna dan Teddy pawitra (2003). Preferensi konsumen akan 

berbeda dengan preferensi konsumen lainnya. Dengan kata lain preferensi 

konsumen bersifat subyektif. Perbedaan ini disebabkan banyak faktor seperti 

lingkungan social, lingkungan geografis, suku bangsa, jenis kelamin, status, umur 

dan sebagainya. 

Syarat penyusunan daftar preferensi adalah sebagai berikut: 

1. Untuk dua jenis komoditi, untuk komoditi yang memberikan kepuasan yang 

lebih besar harus dipilih terlebih dahulu. Bila sama maka dikatakan kedua 
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komoditi tersebut adalah independen dan boleh dipilih dahulu salah satu dari 

keduanya. 

2. Dalam penyusunan preferensi berlaku hubungan transitif. Bila A harus dipilih  

bukan B, sedangkan B harus dipilih bukan C, maka A harus dipilih bukan C. 

3. Bila pada dua jenis komoditi unsur. 

 

2.4 Perilaku Konsumen 

 Kotler (2002) menyatakan perilaku konsumen mempelajari bagaimana 

individu, kelompok, dan organisasi dalam memahami, serta memanfaatkan 

barang/jasa, gagasan/pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dah hasrat 

mereka. 

 Menurut Sustisna dan Teddy pawitra (2003) terdapat 3 faktor yang 

mempengaruhi pilihan konsumen : 

a. Konsumen individual. Pilihan untuk membeli suatu produk yang merek 

tertentu dipengaruhi oleh hal-hal yang ada pada diri konsumen. Persepsi 

terhadap karakteristik merek, sikap, kondisi demografi, gaya hidup dan 

karakteristik kepribadian individu akan mempengaruhi pilihan individu itu 

terhadap berbagai alternatif merek yang tersedia. 

b. Lingkungan. Pilihan konsumen terhadap merek dipengaruhi oleh 

lingkungan. Konsumen yang membeli suatu merek mungkin saya karena 

mendapat pengaruh dari temannya. 

c. Stimuli/penerapan strategi pemasaran, pemasar berusaha mempengaruhi 

konsumen dengan menggunakan stimuli pemasaran seperti iklan dan 

sejenisnya agar konsumen bersedia memilih merek produk yang ditawarka 
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Gambar 2. Model Perilaku Konsumen 

             Umpan balik bagi konsumen 

 

            (Evaluasi pasar pembelian) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Konsumen 
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Pengaruh 
Lingkungan 

Pembuatan 
Keputusan 

Penerapan dari 
konsumen pada 

strategi pemasaran 

Tanggapan 
Konsumen 

Umpan Balik 
bagi Pemasar 

Sumber: Sutisna dan Teddy  Pawitra (2003): Perilaku Konsumen dan Komunikasi 
Pemasaran 

 

Pada gambar 2 Menunjukkan adnya interaksi antara pemasar dengan 

konsumen. Komponen pusat dari model perilaku ini adalah pembuatan keputusan 

konsumen yang terdiri atas proses merasakan dan mengevaluasi informasi merek 

produk, mempertimbangkan bagaimana alternatif mereka dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen dan pada akhirnya memutuskan merek apa yang dibeli. 

 

 
2.5 Bauran Pemasaran 

 Basu, Swastha (2002) mendefinisikan marketing mix sebagai kombinasi 

dari empat variabel/kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran 

perusahaan yakni: produk, struktur harga, kegiatan promosi dan sistem distribusi. 

Sedangkan Kotler (2005) mendefinisikan bauran pemasaran sebagai suatu 

seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus 

mencapai tujuan pemasaran dipasar sasaran. 
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Tabel 1. Variabel bauran pemasaran 

Produk Harga Promosi Tempat 
- Kenyamanan 

produk  
- Kualitas 
- Design 
- Ciri 
- Nama merek 
- Kemasan 
- Ukuran 
- Penanganan 
- Garansi 
- Imbalan 

- Daftar harga 
- Diskon 
- Potongan Harga 

khusus 
- Periode 

pengembangan 
- Syarat kredit 

- Periklanan 
- Personal 

selling 
- Promosi 
- Penjualan 

- Tipe saluran 
- Cakupan pasar 
- Pengelompokkan
- Lokasi 
- Persediaan 
- transportasi 
 

Sumber: Kotler (2005), Marketing Management  

 

2.5.1 Produk  

Menurut Kotler (2002) produk didefinisikan sebagai segala sesuatu yang 

dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan. 

Produk-produk yang dipasarkan meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, 

peristiwa. Produk dapat digolongkan menjadi : 1) produk konsumsi (cosumer 

goods) yaitu produk konvenien (yang dibutuhkan setiap waktu), produk shopping 

(berdasarkan pertimbangan mutu, harga, fisik barang), dan produk special 

(barang-barang istimewa). 

Produk diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok menurut daya tahan dan 

wujudnya: 

a. Barang yang tidak tahan lama (non dirable goods) adalah barang berwujud 

yang biasanya di konsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan. 

b. Barang tahan lama (dirable goods) barang yang berwujud biasanya dapat 

digunakan banyak kali. 

c. Jasa (service) bersifat tak berwujud, tidak dapat dipisahkan dan mudah kelas. 

a. Ciri-ciri  
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Sebagian besar produk yang sukses berkembang melalui sebuah proses 

penciptaan yang memilki ciri-ciri spesifik yang diinginkan atau diterima oleh 

pasar sasaran, kemudian menggabungkan informasi tersebut dengan apa yang 

membuat sebagian besar manfaat dari suatu produk secara teknis dan keuangan. 

Untuk produk yang memilki kandungan teknologi spesifik, banyak aspek ciri-ciri 

produk mempertimbangkan bentuk atau rancangan fisik produk, tingkat kualitas 

daya tahan, dampak lingkungan, dan kemajuan penggunaan. 

 

b. Merek  

Keputusan mengenai merek melibatkan lebih dari sekedar pemilihan 

nama untuk sebuah produk. Sebuah merek dapat mencakup nama, kata, ucapan, 

rancangan, simbol atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut dengan maksud 

untuk membedakan sebuah produk dengan produk lain. 

 

c. Kemasan  

Pengemasan merupakan suatu cara bagi pemasar untuk menyajikan 

kepada pembeli potensial. Pengemasan memilki dua fungsi penting yang 

berhubungan dengan unsur bauran pemasaran yang lain, yaitu mendukung 

promosi dan distribusi. Pengemasan mendukung promosi suatu produk dengan 

menciptakan dan mendukung sebuah citra khusus terhadap produk tersebut. 

Pengemasan dapat juga meningkatkan daya tarik produk bagi konsumen yang 

memilki kebutuhan dan plihan tertentu. 
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d. Label 

Label dapat berupa tempelan pada produk atau gambar yang dirancang 

dengan baik yang merupakan kesatuan dengan pemasaran. Label ini hanya 

mencantumkan merek atau banyak informasi lainnya. Walaupun produsen 

memiliki label yang sederhana saja, hukum mungkin mengharuskan adanya 

informasi tambahan. Label memilki beberapa fungsi antara lain: membantu 

promosi, menyajikan informasi bagian pembeli dan perantara, serta terpenuhi 

peraturan. 

 

2.5.2 Harga 

Menurut Swastha (2002) harga adalah sejumlah uang (ditambah beberapa 

barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi 

dari barang beserta pelayanannya. Suatu perusahaan harus menetapkan harga 

untuk pertama kali ketika perusahaa tersebut mengembangkan produk baru, 

memperkenalkan produk regulernya ke saluran distribusi/daerah baru, ketika 

perusahaan akan mendapat kontak kerja baru. Perusahaan harus menentukan 

dimana akan memposisikan produknya berdasarkan mutu dan harga. 

Menurut Swastha (2002) prosedur penetapan harga meliputi enam tahap, 

yaitu: 

1.   Mengestimasikan permintaan untuk barang tersebut. 

Penjual pada tahap ini membuat estimasi permintaan barangnya secara total. 

Pengestimasian tersebut lebih mudah dilakukan terhadap permintaan yang ada 

dibandingkan dengan permintaan barang baru. Mengestimasikan permintaan 

tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama expected price yaitu 
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harga yang diharapkan dapat diterima oleh konsumen dan kedua 

mengestimasikan volume penjualan pada berbagai tingkat harga. 

2.   Mengetahui lebih dahulu reaksi dalam persaingan. 

Kondisi persaingan sangat mempengaruhi kebijaksanaan penentuan harga bagi 

perusahaan atau penjual. Oleh karena itu perlu mengetaui reaksi persaingan 

yang terjadi dipasar serta sumber-sumber penyebabnya. Adapun sumber-

sumber persaingan yang ada dapat berasal dari: 

a. Barang sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan lain 

b. Barang pengganti atau substitusi 

c. Barang-barang lain yang dibuat oleh perusahaan lain yang sama-sama 

menginginkan uang konsumen. 

3.   Menentukan market share yang dapat diharapkan. 

Perusahaan selalu menginginkan market share yang lebih besar. Perluasan 

market share kadang-kadang harus dilakukan dengan mengadakan periklanan 

dan bentuk lain dari persaingan bukan harga, disamping dengan harga tertentu. 

Market share yang diharapkan tersebut akan mempengaruhi kapasitas 

produksi yang ada, biaya ekspansi, dan mudahnya memasuki persaingan. 

4.   Memilih strategi harga untuk mencapai target pasar. 

Penjual dalam hal ini dapat memilih diantara dua macam strategi harga yang 

dianggap paling ekstrim, yaitu 

a. skim-the-cream-pricing atau skimming pricing merupakan strategi harga 

yang setinggi-tingginya. Strategi tersebut dimaksudkan untuk menutup 

biaya penelitian, pengembangan dan promosi. 
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b. Penetration pricing merupakan strategi penetapan harga yang serendah-

rendahnya. Tujuannya untuk mencapai volume penjualan sebesar-besarnya 

dalam waktu yang relatif singkat. Strategi ini lebih agresif dan dapat 

memperkuat kedudukan perusahaan dalam persaingan. 

5.   Mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan. 

Tahapan selanjutnya adalah mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan 

dengan melihat pada barang, sistem distribusi dan program promosinya. 

Perusahaan tidak dapat menentukan harga suatu barang tanpa 

mempertimbangkan barang lain yang dijualnya, ada tidaknya penyalur 

penerima sebagian dari harga dan biaya promosi yang ditanggung. 

6.   Memilih harga tertentu. 

Setelah semua tahap dilaksanakan maka perusahan dapat menetapkan harga 

yang cocok untuk barang yang akan dijualnya. Penetapan harga ini jangan 

sampai lebih tinggi dari pesaing karena konsumen lebih memilih produk yang 

murah dan harga tersebut jangan sampai lebih rendah dari harga pasar.  

 

2.5.3 Promosi  

 Tjiptono (2002) mendefinisikan promosi sebagai suatu bentukkomunikasi 

pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, 

dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarka perusahaan yang 

bersangkutan. Promosi merupakan salah satu variabel marketing mix yang 

digunakan oleh perusahaan untuk mengadakan komunikasi dengan pasarnya. 

 25



  Tjiptono (2002) menggambarkan secara rinci ketiga tujuan promosi 

tersebut sebagai berikut: 

1. Menginformasikan (informing), dapat berupa 

- Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru 

- Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk 

- Menyampaikan perubahan harga kepada pasar 

- Menjelaskan cara kerja suatu produk 

- Menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan 

2. Membujuk pelanggan sasaran (persuading) 

- Membentuk pilihan merek 

- Mengalihkan pilihan merek tertentu 

- Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk 

- Mendorong pembeli untuk berbelanja saat itu juga 

3. Mengingatkan (reminding) untuk : 

- Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam 

waktu dekat 

- Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk 

perusahaan 

- Membuat pembeli tetap ingat pada produk. 

 

2.5.4 Tempat  

 Menurut Kotler (2000) saluran pemasaran adalah beberapa organisasi yang 

saling bergantung dan terlibat dalam proses mengupayakan agar produk atau jasa 

tersedia untuk digunakan/dikonsumsi. 
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Macam-macam perantara: 

a. Pedagang besar 

Merupakan salah satu lembaga saluran yang penting, terutama untuk 

menyalurkan barang konsumsi. Istilah pedagang besar (wholesaler) ini hanya 

digunakan pada perantara pedagang yang terikat dengan kegiatan perdagangan 

dalam jumlah besar dan biasanya tidak melayani jumlah eceran pada konsumen 

akhir. Pedagang besar dapat digolongkan menjadi 2 golongan yaitu: 

1. Pedagang besar dengan fungsi penuh yaitu pedagang besar yang 

melaksanakan seluruh fungsi pemasaran. 

2. Pedagang besar dengan fungsi terbatas yaitu pedfagang besar yang hanya 

melaksanakan beberapa fungsi perusahaan. 

b. Pengecer 

Dalam memasarkan, pengecer (retailer) mempunyai peranan yang penting 

karena berhubungan langsung dengan konsumen akhir. Jadi perdagangan 

eceran ini meliputi semua kegiatan yang berhubungan secara langsung dengan 

penjualan barang/jasa kepada konsumen akhir. Jenis-jenis pengecer: 

1. General Merchandise Store yaitu sebuah took yang menjual berbagai 

macam barang atau berbagai product line. Product line adalah sekelompok 

baranag yang mempunyai tujuan penggunaan dan karakteristik yang 

hamper sama.  

2. Single-Line Store adalah toko yang menggolongkan barang-barang yang 

dijual bedasarkan jenis product line nya. 

3. Speciality Store dalah toko yang menjual barang secara terbatas hanya 

meliputi sebagian product line nya saja. 
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c. Agen. Merupakan yang dalam menjalankan fungsinya mereka tidak 

mempunyai hak milik atas barang yang diperdagangkan. 

 

2.6 Analisis Faktor 

 Analisis faktor adalah sebuah analisis yang mensyaratkan adanya 

keterkaitan antar item/variabel/butir (Fanani, 2003). Pada prinsipnya analisis 

faktor menyederhanakan hubungan yang beragam dan komplek pada variabel 

yang diamati dengan menyatukan faktor atau dimensi yang saling berhubungan 

atau mempunyai korelasi pada suatu struktur data yang baru yang mempunyai set 

faktor lebih kecil. Data-data yang dimasukan umumnya data matrik dan terdiri 

dari variabel-variabel dengan jumlah  yang besar. 

 Definisi-definisi dalam analisis faktor: (Hair,1998) 

a) Anti-Image Correlation Matrix adalah matrix dari korelasi parsial diantara 

variabel-variabel setelah analisis faktor, menggambarkan derajat faktor-

faktor yang menerangkan setiap lainya dalam hasil. Diagonal berisi 

Meassures of sampling Addequacy (MSA) untuk setiap variabel dan hasil 

off diagonal adalah korelasi parsial antar variabel-variabel. 

b) Bartlett Test of Spharecity adalah uji statistik untuk arti dalam kurung dari 

semua korelasi dalam sebuah matrik korelasi. 

c) Communality dalam jumlah total dari bagian variabel asal dengan semua 

variabel yang termasuk dalam analisis. 

d) Correlation Matrix adalah tabel yang menunjukkan interkorelasi antara 

semua variabel. 
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e) Cronbach’s Alpha adalah perhitungan reliabilitas yang mempunyai range 

0-1, dengan hasil 0,60 sampai 0,70 dianggap batas bawah dari data yang 

diterima. 

f) Eigenvalues adalah jumlah kolom dari loading persegi faktor, juga 

ditunjukkan sebagai laten root. Eigenvalues menggambarkan jumlah 

hitung dari varisan sebuah faktor. 

g) Faktor adalah kombinasi linier (variat) dari variabel-variabel asal. Faktor 

juga menunjukkan dimensi garis (konstruk) yang meringkas atau 

menjumlahkan untuk orginal tertentu variabel-variabel yang diteliti. 

h) Faktor Loading adalah hubungan antara variabel asli dari faktor, dan kunci 

pengertian alami dari sebuah faktor utama. Persegi faktor loading 

menunjukan persentase varian dalam variabel asal yang diterangkan oleh 

faktor. 

i) Faktor Matrix adalah tabel yang menunjukkan faktor loading dari semua 

variabel pada setiap faktor. 

j) Faktor Rotation adalah proses manipulasi atau mengatur poros faktor 

untuk menyelesaikan secara pragmatis dan sederhana yang lebih 

dimengerti faktor rotasi. 

k) Meassures of Sampling Addequacy (MSA) adalah ukuran yang dihitung 

keduanya untuk seluruh matrik korelasi dan setiap variabel induvidu yang 

dikoreski ketidak akuratannya dari penggunaan analisis faktor. Nilainya 

dibawah 0.50 untuk salah satu matrik seluruhnya atau variabel induvidu 

yang menunjukkan ketidakakuratan. 
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l) Meassuremen Error adalah ketidakakuratan dalam menghitung kebenaran 

hasil variabel untuk kekeliruan dari alat ukur. Contoh ketidaktelitian skala 

respon, kesalahan memaskukkan data atau kesalahan responden. 

m) Reliability adalah besarnya sebuah variabel atau variabel tertentu  yang 

dikehendaki dalam pengukuran. 

n) Validity adalah besarnya sebuah ukuran dari pengukuran koreksi yang 

menunjukkan konsep dari penelitian. Derajat bebas dari kesalahan tidak 

acak. Validitas adalah bagaimana konsep yang baik yang diartikan oleh 

alat pengukur, sedangkan hubungan reliabilitas untuk konsisten dari alat 

ukurnya.   

 

2.7 Analisis Regresi Logistik 

 Analisis Logistik pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan 

variabel dependen (variable terikat) dengan satu atau lebih variabel independen 

(variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau 

mempredeksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan 

nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2005). Hasil analisis regresi 

logistik adalah berupa koefisien untuk masing-masing nilai variabel dependen 

dengan suatu persamaan. Koefisien regresi logistik dihitung dengan tujuan 

sekaligus yaitu meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai 

estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian mengenai analisis perilaku konsumen dalam membeli produk 

daging ayam kampung ini mengambil lokasi di Hypermart Malang Town Square 

Kota Malang yang respondennya merupakan pelanggan Hypermart Malang Town 

Square yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 April sampai 30 April 2009. 

Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive method karena jumlah konsumen 

daging ayam kampung di Hypermart Malang Town Square tidak dapat diketahui 

secara pasti. 

 

3.2 Responden Penelitian  

Responden penelitian adalah pembeli/konsumen daging ayam kampung 

segar yang datang dan membeli di Hypermart Malang Town Square. Jumlah 

responden diambil sebanyak 60 orang konsumen. Adapun teknik yang digunakan 

adalah dalam penentuan sampel adalah metode accidental sampling. Sampel 

diambil dengan memperhatikan pengaruh waktu terhadap perilaku pembelian 

konsumen yaitu awal bulan tengah bulan dan akhir bulan, akhir pekan (Sabtu-

Minggu) dan hari kerja (Senin-Jum’at); jam kantor (08.00 – 12.00 dan 14.00 – 

17.00) dan jam istirahat (12.00 – 14.00 dan 17.00 – 21.00). 

 

3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
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Teknik pengambilan sampel dilakukan secara accidental sampling yaitu 

jumlah populasi konsumen daging ayam kampung di Hypermart Malang Town 

Square tidak dapat diketahui secara pasti. Selain itu kesediaan responden untuk 

diwawancarai juga menjadi pertimbangan peneliti. Metode accidental sampling 

adalah metode pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kebetulan. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei (survey 

method) terhadap konsumen dalam hal ini konsumen Hypermart Malang Town 

Square yang membeli produk daging ayam kampung. Metode survei adalah 

penelitian yang mengambil dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun,1989). Data yang 

dikumpulkan yaitu data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan 

menggunakan kuisioner pada konsumen yang membeli produk daging ayam 

kampung Hypermart Malang Town Square dan data sekunder diperoleh dari 

instansi yang terkait dengan penelitian. 

 

3.5 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuisioner 

terstruktur yang disusun berdasarkan kisi-kisi teoritis dengan pengukuran dalam 

bentuk skala likert. Berdasarkan format yang disusun oleh Rensis Likert, yang 

dikutip oleh Parasuraman (1991), skala likert terdiri dari seperangkat pertanyaan-

pertanyaan memilki lima poin skala dari tidak setuju - sangat setuju. Jumlah 
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pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dalam skala bervariasi, tergantung pada berapa 

banyak karakteristik dari obyek yang relevan dengan penelitian.  

Kuisioner yang disusun mengikuti skala lnkert penentuan skornya 

sebagai berikut: 

1. Sangat Mempertimbangkan : skor 5 

2. Mempertimbangkan : skor 4 

3. Cukup Mempertimbangkan : skor 3 

4. Kurang mempertimbangkan : skor 2 

5. Tidak Mempertimbangkan : skor 1 

 

3.6 Variabel Pengamatan 

Sesuai dengan variabel perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan 

pustaka maka ditentukan variabel-variabel penelitian sebagai berikut: 

I. Variabel Independen (X)  

 Variabel konsumen tentang pentingnya marketing mix yang meliputi : 

1. Variabel-variabel yang terkait dengan produk (Product) 

x1 : bahan, bentuk, dan warna daging 

x2 : kepraktisan membuka 

x3 : aroma produk 

x4 : bentuk potongan 

x5 : health product 

x6 : label kadaluarsa 

2. Variabel-variabel yang terkait dengan harga (Price) 

X7 : perbandingan harga 

X8 : persepsi harga 

X9 : perubahan harga 

x10: diskon harga 
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3. Variabel-variabel yang terkait dengan promosi (Promotion) 

x11 : iklan produk 

4. Variabel-variabel yang terkait dengan tempat (Place) 

x12 : kenyamanan tempat  

x13 : pelayanan pendukung  

x14 : jarak lokasi 

x15 : Fasilitas Transportasi  

x16 : panjang antrean di kassa 

II. Variable Dependen (Y) 

 Prefensi Konsumen (Y): 

 Y: Jumlah pembelian daging ayam kampung 

 

3.7 Metode Analisa Data 

Data yang diperoleh dilakukan analisis secara metode deskriptif dan 

kuantitatfi dengan program SPSS versi 16.00. Deskriptif kuantitatif yaitu untuk 

mengambarkan konsumen dalam membeli daging ayam kampung dan metode 

kuantitatif adalah untuk mengetahui perilaku konsumen terhadap pengaruh 

marketing mix dalam membeli daging ayam kampung dengan menggunakan 

faktorial dan analisis regresi logistik  

 

1. Uji Validitas  

Analisis Validitas dalam penelitian ini adalah validitas konstruksi 

(contruct validity). Analisis validitas dapat ditafsirkan berdasarkan koefisien 

gamma (factor loading) untuk faktor-faktor tertentu dan koefisien ∞ untuk 

korelasi antar faktor. Koefisien gamma menggambarkan seberapa kuat butir-butir 

tersebut koheren, artinya bersumber dari satu konsep yang sama atau dengan kata 
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lain secara empirik mempunyai validitas konstruc yang baik. Faktor dikatakan 

valid jika faktor loadingnya ≥ 0.5. 

 

2. Uji Reliabilitas 

 Analisis reliabilitas digunakan untuk menunjukan suatu pengukuran dapat 

memberikan hasil yang tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali terhadap 

subyek yang sama. Uji reliabilitas instrumen penelitian menghasilkan alpha yang 

telah dibakukan (standardized item alpha) dan nilai alpha ini harus lebih besar dari 

reliabilitas yang diijinkan. Perhitungan reliabilitas adalah menggunakan rumus : 

2

2

)1(1 hn
nh
−+

=α  

Dimana : 

α  = alpha croncbach (koefisien reliabilitas) 

n  = jumlah variabel 

h2  = rata-rata komunalitas baru  

 

 

3. Analisis Faktor 

 Analisis faktor adalah sebuah analisis yang mensyaratkan adanya 

keterkaitan antar item/variabel/butir. Pada prinsipnya analisis faktor 

menyederhankan hubungan yang beragam dan komplek pada variabel yang 

diamati dengan menyatukan faktor atau dimensi yang saling berhubungan atau 

mempunyai korelasi pada suatu struktur data yang baru yang mempunyai set 

faktor lebih kecil. Data-data yang dimasukkan umumnya data matrik dan terdiri 

dari variabel-variabel dengan jumlah yang besar. 

 Prinsip kerja analisis faktor adalah dari n variabel yang diamati, dimana 

beberapa variabel mempunyai korelasi maka dapat dikatakan variabel tersebut 
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memiliki p faktor umum (common factor) yang mendasari korelasi variabel dan 

dan juga m faktor unik (unique factor) membedakan tiap variabel. 

 Model matematis dasar analisis faktor yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

Fif = bf1Xi1+bf2Xi2+ ... +bfvXiv 

Dimana: 

Fif = Factor scores individu i dalam faktor    

bfv = Koefisien faktor dalam variabel 

Xiv = nilai individu I dalam variabel v 

 

 Faktor-faktor khusus tersebut tidak saling berhubungan satu sama lain, 

juga tidak ada korelasinya dengan faktor-faktor umum. Faktor-faktor umum itu 

sendiri dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari variabel yang dapat 

diamati dengan rumus : 

Xiv = av1Fi1+ av2Fi2+ av3Fi3+ . . . + eiv

Dimana: 

i =  indeks untuk individu i 

v =  indeks untuk variabel v 

Xiv =  nilai individu i dalam variabel v 

Fif =  factor scores individu i dalam faktor f 

avf =  factor loading variabel v dalam faktor f 

eiv = Sebuah variabel pengganggu yang memasukan seluruh variasi di Xiv 

 yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor-faktor 

 

 

4. Analisis Regresi Logistic 
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 Uji regresi logistik adalah alat analisis peramalan nilai pengaruh variabel 

produk, harga, promosi, tempat terhadap respon perilaku konsumen. Adapun 

persamaan regresi logistik dirumuskan sebagai berikut :  

Y = a + b1X1+ b2X2+ b3X3+ b4X4+ ... + bnX 

 

Keterangan : 

 Y  : Variabel dependen (perilaku konsumen) 

 a  : Konstanta 

 b1,.............bn  : Koefisien variabel independen 

 X1,............Xn : Persepsi konsumen terhadap penerapan marketing mix   

dalam membeli daging ayam kampung 

 

 
 
3.8  Definisi Operasional 

1. Perilaku Konsumen adalah suatu sikap atau pilihan konsumen terhadap barang 

atau jasa dalam rangka memuaskan kebutuhan atau hasrat merekA 

2. Bauran Pemasaran (marketing mix) adalah kombinasi unsur-unsur pemasaran 

(produk, harga, promosi, dan tempat) yang dijalankan perusahaan untuk 

mencapai sasaran pemasaran. 

3. Konsumen daging ayam kampung adalah orang yang membeli produk daging 

ayam kampung. 

4. Kemasan adalah tempat yang digunakan untuk membungkus produk daging 

ayam kampung 

5. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke konsumen untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan. 

6. Ukuran Kemasan adalah berat suatu dari produk tersebut. 

7. Bentuk potongan adalah macam bentuk potongan pada ayam kampung. 
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8. Harga adalah nilai suatu produk yang dinilai dengan uang. 

9. Perubahan Harga adalah kenaikan atau penurunan harga daging ayam 

kampung. 

10. Perbandingan Harga adalah selisih antara harga daging ayam kampung yang 

satu dengan yang lainnya. 

11. Persepsi Harga adalah penilaian konsumen terhadap harga daging ayam 

kampung. 

12. Promosi adalah kegiatan pengenalan produk dari suatu perusahaan guna 

memperkenalkan, menjaring, konsumen baru dan mempertahankan langganan 

13. Iklan adalah suatu cara menarik konsumen dengan memberikan informasi-

informasi mengenai produk tersebut. 

14. Kenyamanan tempat adalah suatu keadaan dimana konsumen akan 

terpengaruh untuk membeli daging ayam kampung apabila ditunjang oleh 

temapt yang nyaman. 

15. Pelayanan pendukung adalah sesuatu penunjang untuk menarik kosumen 

untuk mempengaruhi konsumen untuk membeli produk daging ayam kampung 

yang dijual. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Hypermart Malang Town Square 

 Hypermart Malang Town Square terletak di Jalan Veteran No. 2 Kota 

Malang. Letak geografis kota Malang 70 57’’ lintang selatan 1120 37’’ bujur 

timur, dengan ketinggian ± 505 meter diatas permukaan laut. Malang mempunyai 

iklim tropis lembab dengan curah hujan yang relatif tinggi dan suhu yang cukup 

dingin. Kondisi yang demikian akan mempengaruhi perkembangan tata kota, 

kehidupan sosial budaya, ekonomi dan politik. 

 Jaringan retail Hypermart merupakan bisnis pasar modern yang baru 

muncul di Indonesia, sehingga memiliki berbagai kelebihan untuk mendongkrak 

pasar yang dapat membuat persaingan semakin ketat di dalam bisnis dunia retail. 

Hypermar Malang  Town Square merupakan salah satu cabang outlet Hypermart 

yang ada di Indonesia. Hypermart kali berdiri di Karawaci, Tanggerang, Jawa 

Barat pada tahun 

2004 yang hingga sampai sekarang telah berkembang di seluruh pelosok kota 

besar di Indonesia dengan jumlah 36 cabang outlet supermarket 

 Hypermart Malang Town Square merupakan took serba ada yang 

menlayani penjualan dalam bentuk grosir dan eceran dengan harga grosir 

(retalindo) yang memiliki slogan Low price and more yang berarti Hypermart 

menawarkan produk yang murah dan memiliki kelebihan dari yang lain. 

Hypermart Malang Town Square didirikan oleh PT. Matahari Putra Prima Tbk 

tepatnya pada tanggal 26 mei 2005 yang mulai dibuka dan siap melayani 
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kebutuhan konsumen dengan memiliki luas gerai 4.000 m2
.  Saat ini Matahari 

memiliki 83 departemen store, 29 hypermarket, 36 supermarket, 9 gerai spesialis 

anak, 36 outlet health & beauty dan lebih dari 110 pusat hiburan keluarga dilebih 

dari 50 kota di Indonesia. Untuk kepemilikan saham dan modal Hypermart saat ini 

di dominasi oleh investor dari Lippo Bank dengan persentase 70% dan sisanya 

publik. 

 Hypermart Malang Town Square didirikan di Kota Malang karena 

kebutuhan dan trend dari masyarakat yang sibuk bekerja dan melakukan kegiatan 

rutinitas sehari-sehari. Sehingga konsumen dapat melakukan aktivitas belanja 

kapanpun sesuai dengan waktu luang yang dimilikinya. Meningkatnya Upah 

Minimum Regional di Kota Malang akan berpengaruh terhadap jumlah tingkat 

konsumsi. Kota Malang merupakan kota terbesar nomer dua di Jawa Timur 

setelah Surabaya yang belum banyak memiliki mall besar seperti kota-kota besar 

lainnya. 

 Konsep Hypermart Malang Town Square yang ditawarkan kepada 

konsumen lebih bersifat modern, terlihat mulai dari denah, bentuk gedung, sarana  

dan tata ruang yang memiliki kelebihan untuk berbelanja sambil berekreasi. 

Menurut Duncan, Phillps, dan Holalander (1981) denah dapat dianggap sebagai 

suatu sales  promotion dan pajangan yang hanya membuka barang-barang yang 

akan mempengaruhi terhadap volume penjualan. Hypermart terletak dalam 

gedung Malang Town Square lantai dasar. 
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4.1.1 Struktur Manajemen Perusahaan 

 Struktur manajemen perusahaan memegang peranan yang sangat penting 

dalam mengatur proses produksi perusahaan serta admininstrasi perusahaan baik 

masalah tenaga kerja maupun  hahal lain diluar proses produksi perusahaan seperti 

pemasaran. Struktur manajemen perusahaan berpengaruh pada kemajuan dan 

kemunduran dari perusahaan. Struktur manajemen perusahaan yang baik, dapat 

menunjang kemajuan dari perusahaan dan sebaliknya, jika system manajemen 

perusahaan berjalan buruk maka dapat menimbulkan kemunduran perusahaan. 

Sistem manajemen yang diterapkan di Hypermart sangat bagus dalam 

mengatur dan menjalankan usahanya. Struktur organisasi dan sistem 

pengorganisasian dengan di dukung oleh tenaga kerja terampil mulai dari Store 

general Manager, Asisten Manager, Manager Personalia, Manager Divisi, 

Departemen Manager, Team Leader, Staff, dan SPG/SPM. Setiap Divisi di 

pimpin oleh seorang Manager Divisi (MD) dengan dibantu oleh Departemen 

Manager dan Assisten Departemen Head (AHD) serta Team Leader (TL) dan staff 

pada masing-masing departemen sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya 

terlihat sangat profesional.  

Struktur organisasi dan sistem pengorganisasian sangat bagus dengan di 

dukung oleh tenaga kerja terampil mulai dari Store general Manager, Asisten 

Manager, personalia atau HRD ( Human Reseacrh Devepopment), Manager 

Divisi, Departemen Manajer, Team Leader, Staff, karyawan dan SPG/SPM, 

sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya terlihat sangat profesional. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Swastha dan Sukotjo (1998), pengorganisasian 

merupakan proses pembentukan hubungan antara berbagai fungsi, personalia dan 
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faktor-faktor fisik agar semua pekerjaan yang dilakukan dapat bermanfaat serta 

terarah pada suatu tujuan. Komponen-komponen tersebut mencerminkan adanya 

tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh manusia yang didukung oleh sarana 

prasarana dan teknologi informasi sehingga dapat digunakan untuk mencapai 

tujuan perusahaan, 

 

4.1.2 Tenaga Kerja 

 Hypermart Malang Town Square merupakan sebuah perusahaan berskala 

besar dengan jumlah tenaga kerja 183 orang, yang terdiri dari tenaga kontrak 

mulai dari karyawan part time, kontrak tiga bulan, enam bulan, dan 1 tahun. 

Tingkat pendidikan para karyawan bervariasi mulai dari SMU, SMK, SMEA 

hingga Perguruan tinggi. Tenaga kerja yang ada terdiri dari tenaga kerja pria dan 

wanita yang sebagian besar penduduk asli Kabupaten Malang dan luar Kabupaten 

Malang yang tinggal disekitar perusahaan. 

 Pembagian kerja karyawan dalam suatu minggu ada enam hari kerja, satu 

hari libur dan satu kali pemotongan Jam Kerja (PJK). Hari libur karyawan diatur 

sedemikian rupa dalam schedule yang dibuat oleh masing-masing Departemen 

Manager sehingga pada hari-hari libur tetap ada karyawan yang bertugas dan 

jadwal hari libur tidak dibuat bersamaan. Pembagian waktu kerja karyawan dibagi 

dalam dua shift dengan masing-masing shift diawasi langsung oleh seorang 

Supervisor dan Departemen Manager. Setiap karyawan berhak memberikan 

pengajuan untuk izin keluar meninggalkan kantor dengan mengajukan surat 

permohonan izin kepada personalia yang akan ditandatangani oleh Departemen 

Manager masing-masing dan diberikan kepada Loss Perventive. 
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 Pembagian waktu kerja tersebut antara lain: 

1. Shift pagi mulai dari pukul 06.00 sampai 14.00 WIB dengan waktu 

istirahat selama satu jam. 

2. Shift siang mulai dari pukul 14.00 samapi 22.00 WIB dengan waktu 

istirahat selama satu jam. 

 

4.1.3 Produk Daging Ayam Kampung Segar 

 Alat bauran pemasaran yang paling mendasar adalah produk. Ritel harus 

memperhatikan elemen produk, yakni keluasan dalam serta keragaman produk, 

semakin lengkap semakin baik. Salah satu atribut yang penting adalah kualitas 

dari sebuah produk itu sendiri, karena hanya produk yang berkualitas baik yang 

dapat bersaing dalam dunia usaha. Daging ayam kampung adalah produk yang 

mudah terkontaminasi dengan miroba pembusuk, sehingga proses perlakuan harus 

tetap terjaga. 

 Dalam usahanya memperoleh produk daging ayam kampung yang 

berkualitas perusahaan Hypermart Malang Town Square melakukan 

pengawasanyang ketat dalam proses produksi dan hasil produksi. Pengawasan 

dilakukan dari pengadaan, penyimpanan, penanganan dan pemasaran. Hal ini 

dilakukan agar hasil produksinya yang diperoleh dapat optimal baik kuantitas 

maupun kualitasnya. Pemeriksaan secara kualitas terdiri dari kemepukan, 

kandungan lemak, warna, aroma, rasa, kelembapan.  
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4.1.4 Harga (Price) 

 Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan 

pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, bahkan pada segmen tertentu harga 

meruapakan faktor penentu keputusan pembelian. Bauran pemasaran harga 

bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat. Perusahann Hypermart 

Malang Town Square menetapkan harga dengan kualitas daign tetap terjaga sesuai 

dengan harga jual daging ayam kampung. 

 Proses penetapan harga beli dan harga jual dilakukan oleh MD Buyer 

pusat, dengan memperhatikan konsistensi, pandangan jangka panjang, tingkat 

harga dan laba maksimum. Metode penetapan harga dengan menggunakan Mark 

Up, yaitu strategi harga yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan membuat 

harga jual untuk satu unit dari biaya produksi satu unit produk, ditambah suatu 

jumlah tertentu untuk menutupi laba yang diinginkan. 

 

4.1.5 Promosi (Promotion) 

 Dalam rangka memenangkan pasar persaingan pasar, perusahaan berupaya 

melakukan pengenalan produknya kepada konsumen melalui kegiatan promosi, 

karena dengan promosi masyarakat bisa mengetahui keunggulan-keunggulan 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kegiatan promosi yang 

dilakukan oleh Hypermart Malang Town Square sudah maksimal, artinya 

Hypermart Malang Town Square mengerti cara-cara promosi yang digunakan 

untuk menarik konsumen agar membeli produknya yaitu dengan promosi 

penjualan dengan hadiah, diskon harga, pameran dagang, katalog item harga, 

iklan di media lokal, iklan disurat kabar, majalah 
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4.1.6 Tempat (Place) 

 Lokasi adalah faktor utama dalam pemilihan toko untuk konsumen. Ini 

juga keunggulan berssaing yang tidak dengan mudah ditiru. Hypermart selalu 

menentukan lokasi di daerah strategis. Selain itu, lokasi di daerah strategis 

memudahkan dalam memperkirakan pengiriman, yang nantinya barang-barang 

dipastikan segar dan baik. Pemilihan lokasi yang tepat mempunyai keuntungan 

yaitu merupakan komitmen sumber daya jangka panjang yang dapat mengurangi 

fleksibilitas masa depan ritel itu sendiri. 

 Hypermart Malang Town Square berada pada tempat yang strategis 

ditengah pusat keramaian dan perumahan penduduk. Lokasi dipilih 

mempertimbangkankan kedekatan dengan konsumen, kemudahan jangkauan, 

jarak dengan pemasok yang mempengaruhi kontinuitas pengiriman barang jualan, 

fasilitas tempat (seperti gerai makanan dan minuman, internet cafe, arena bermain 

anak-anak, universitas), ATM, lahan parker. Letak Departemen Meat and Fish 

berada di area yang paling belakang menjadi satu jenis produk Fresh food dalam 

keadaan dan kondisi yang aman dan bersih. 

 

4.2 Gambaran Umum Konsumen 

 Berdasarkan hasil penelitian dari 60 respoden, maka diperoleh gambaran 

umum mengenai identitas responden berdasarkan jumlah jenis kelamin, umur, 

status pekerjaan, tingkat pendidikan, penghasilan perbulan, jumlah anggota 

keluarga. Sedangkan karakteristik responden yang berhubungan dengan objek 

penelitian yaitu jumlah kilogram konsumsi daging ayam setiap minggu. 
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4.2.1 Jenis Kelamin 

10%

90%

laki-laki
perempuan

Gambar 3 berikut menjelaskan karakteristik responden berdasarkan jenis 

kelamin.  

 

 

 

 

 

Gambar 3. Persentase jenis kelamin responden 

 

 Berdasarkan gambar 3 diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin 

laki-laki sebanyak 6 orang atau 10% dan responden yang berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 54 orang atau 90%. Hal ini menunjukkan bahwa pembeli 

daging ayam kampung mayoritas perempuan yang lebih mengerti pada kebutuhan 

rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dapur. 

 

4.2.2 Usia 

 Gambar 4 berikut menjelaskan karakteristik jumlah responden berdasarkan 

usia. 
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30 - 40 tahun
> 40 tahun

 

 

 

 

Gambar 4. Persentase umur responden 
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 Berdasarkan gambar 4 diatas usia responden terbanyak adalah umur 30-40 

tahun sebanyak 31 orang atau 51%, umur 20-30 tahun sebanyak 21 orang atau 

35%, umur diatas 40 tahun sebanyak 7 orang atau 12%, umur kurang 20 tahun 

sebanyak 1 orang atau 2%. Hasil ini menunjukan bahwa sebagian besar pada usia 

antara 30-40 tahun responden tidak ada hambatan terhadap kesehatan dalam 

mengkonsumsi daging ayam kampung.  

 

4.2.3 Status Pekerjaan 

 Pekerjaan dapat menjadi petunjuk dalam menentukan kedudukan sosial 

ekonomi seseorang dalam masyarakat. Pekerjaan sangat berpengaruh terhadap 

pendapatan yang diperoleh responden dan juga berpengaruh terhadap preferensi 

konsumen daging ayam kampung di Hypermart Malang Town Square. Gambar 5 

berikut menjelaskan karakteristik jumlah responden berdasarkan status pekerjaan. 
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Pelajar/ mahasiswa
tidak/ belum bekerja

 

   

 

 

Gambar 5. Persentase pekerjaan utama responden 

 

 Berdasarkan gambar 5 diatas dapat diketahui terdapat enam kelompok 

jenis pekerjaan diantaranya jenis pekerjaan yang paling terbanyak adalah pegawai 

swasta sebanyak 31 orang atau 52%, pegawai negeri sebanyak 12 orang atau 20%, 

ibu rumah tangga sebanyak 11 orang atau 18%, pelajar/mahasiswa sebanyak 5 

orang atau 8%, dan yang belum bekerja sebanyak 1 orang atau 2%. Di dukung 
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dari hasil data yang sebagian besar konsumen memiliki penghasilan dari 

pekerjaan swasta, karena sebagian besar perusahaan swasta membutuhkan 

karyawan yang produktif. 

 

4.2.4 Tingkat Pendidikan Terakhir 

 Gambaran mengenai tingkat pendidikan terakhir responden dapat dilihat 

pada gambar 6 dibawah ini: 
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Gambar 6. Persentase tingkat pendidikan terakhir responden 

 

 Gambar 6 diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan terakhir yang 

paling banyak adalah perguruan tinggi sebanyak 31 orang atau 52%, 

SMU/sederajat sebanyak 29 orang atau 48%. Hal ini menunjukan bahwa 

konsumen daging ayam kampung di Hypermart Malang Town Square terbanyak 

lulusan dari perguruan tinggi yang dapat membentuk konsumen memiliki 

wawasan yang cukup dalam memilih daging ayam kampung yang sesuai dengan 

mutu dan kualitas dari daging ayam kampung tersebut. 
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4.2.5 Penghasilan Setiap Bulan 

 Gambaran mengenai tingkat penghasilan perbulan dapat dilihat pada 

gambar 7 dibawah ini: 
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Gambar 7. Persentase penghasilan setiap bulan 

 
 Pada gambar 7 menunjukkan bahwa pendapatan responden terbanyak 

adalah Rp. 1.000.000 – 2.000.000 yaitu sebanyak 31 orang atau 51%, kurang dari 

Rp 1.000.000 sebanyak 12 orang  atau 20%, Rp 2.000.000 – 3.000.000 sebanyak 9 

orang atau 15%, Rp 3.000.000 – 4.000.000 sebanyak 4 orang atau 7%, lebih dari 5 

juta sebanyak 4 orang atau 7%. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar 

konsumen daging ayam kampung di Hypermart Malang Town Square 

berpenghasilan antara Rp 1.000.000 sampai  Rp2.000.000 perbulan. 

 

4.2.6. Jumlah Kg Daging Ayam Kampung yang dikonsumsi Setiap Minggu 

Gambar 8 berikut menjelaskan karakteristik jumlah responden berdasarkan 

konsumsi daging ayam kampung setiap minggu. 
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Gambar 8.  Persentase Jumlah Konsumsi setiap minggu 
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Gambar 8 berikut menjelaskan mengenai banyaknya jumlah konsumsi 

daging ayam kampung setiap minggi. Sebagian besar konsumen mengkonsumsi 

daging ayam kampung 1 sampai 3 kilogram sebanyak 35 orang atau 59%. 

Kemudian  kurang dari 1 kilogram sebnyak 23 orang atau 38%, 3 sampai 5 

kilogram sebanyak 2 orang atau 3%. Hal ini menunjukan bahwa rata-rata 

konsumsi daging ayam kampung termasuk tinggi dalam setiap minggunya. 

Karena semua orang senang mengkonsumsi daging ayam kampung karena baik 

terhadap kesehatan. 

 

4.2.7 Jumlah Anggota Keluarga di rumah  

 Jumlah anggota keluarga dalam rumah tangga dapat menunjukkan tingkat 

kebutuhan dalam mengkonsumsi daging ayam kampung. Pada gambar 9 berikut 

ini menjelaskan karakteristik jumlah responden berdasarkan jumlah anggota 

keluarga. 

58%

42%

0%

0%
1 - 4 orang
4 - 6 orang
6 - 8 orang
> 8 orang

 

 

  

 

 

Gambar 9. Persentase Jumlah anggota keluarga 

 

Berdasarkan pada gambar 9 menunjukan bahwa sebagian besar keluarga 

responden mempunyai anggota keluarga antara 1 sampai 4 orang sebanyak 35 

orang atau 58%. Kemudian jumlah anggota keluarga antara 4 sampai 6 orang 
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sebanyak 25 orang atau 42%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah 

keluarga anggota rumah tangga responden hanya terdiri dari satu keluarga inti 

yang cukup memiliki kurang dari 3 orang. 

 

4.3 Perilaku Konsumen Dalam Membeli Produk Daging Ayam Kampung 

4.3.1 Perilaku Konsumen dalam membeli ditunjukan dalam bentuk utuh dan 
potongan 

 
Hasil dari perilaku konsumen dalam membeli daging ayam kampung 

dalam bentuk utuh dan potongan berdasarkan karakteristik responden konsumen 

dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini 

 
Tabel 2. Perilaku konsumen berdasarkan karakteristik responden dalam membeli 

daging ayam kampung dalam bentuk utuh atau potongan 
Keterangan 

 
Value 

Jenis Kelamin 
 

0.121

Usia 
 

1.778

Status Pekerjaan 
 

5.668*

Tingkat Pendidikan 
 

                                                      0.51 

Penghasilan 
 

4.671*

Jumlah anggota keluarga 
 

0.939

Sumber:Data primer diolah,2009 
Keterangan :*) p < 0.05 
 

Dari tabel 2 menunjukan hasil uji chi kuadrat adalah signifikan bila nilai 

asymp.sig (2-sided) untuk Pearson Chi Square adalah kurang dari sama dengan 

0,05. Nilai asymp.sig (2-sided) selanjutnya akan ditulis sebagai nilai P (p-value). 
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4.3.1.1. Perilaku konsumen dalam membeli daging ayam kampung dalam 

bentuk utuh atau potongan berdasarkan jenis kelamin 

 
 Berdasarkan karakteristik responden bahwa Jenis kelamin berdasarkan 

hasil p-value sebesar 0,728 artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara 

jenis kelamin dan perilaku konsumen dalam membeli daging ayam kampung 

dalam bentuk utuh dan potongan.  

 

4.3.1.2. Perilaku konsumen dalam membeli daging ayam kampung dalam 

bentuk utuh atau potongan berdasarkan usia 

Berdasarkan karakteristik responden bahwa usia berdasarkan hasil p-value 

sebesar 0.182, artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara usia dengan 

perilaku konsumen dalam membeli daging ayam kampung dalam bentuk utuh dan 

potongan.  

 

4.3.1.3. Perilaku konsumen dalam membeli daging ayam kampung dalam 

bentuk utuh atau potongan berdasarkan status pekerjaan 

Berdasarkan karakteristik responden bahwa Jenis kelamin berdasarkan 

hasil p-value sebesar 0,017 artinya ada hubungan yang signifikan antara jenis 

pekerjaan dan perilaku konsumen dalam membeli daging ayam kampung dalam 

bentuk utuh dan potongan.  Responden dengan pekerjaan swasta lebih memilih 

dalam bentuk utuh sedangkan pekerjaan lainnya dalam bentuk potongan sebesar  

 

4.3.1.4. Perilaku konsumen dalam membeli daging ayam kampung dalam 

bentuk utuh atau potongan berdasarkan tingkat pendidikan 

Berdasarkan karakteristik responden bahwa tingkat pendidikan 

berdasarkan hasil p-value sebesar 0,031 artinya tidak ada hubungan yang 
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signifikan antara tingkat pendidikan dan perilaku konsumen dalam membeli 

daging ayam kampung dalam bentuk utuh dan potongan.  

 

4.3.1.5. Perilaku konsumen dalam membeli daging ayam kampung dalam 

bentuk utuh atau potongan berdasarkan penghasilan perbulan 

Berdasarkan karakteristik responden bahwa Jenis kelamin berdasarkan 

hasil p-value sebesar 0,031, artinya ada hubungan yang signifikan antara 

penghasilan perbulan dan perilaku konsumen dalam membeli daging ayam 

kampung dalam bentuk utuh dan potongan. Responden dengan penghasilan 2 Juta 

atau lebih perbulan memilih membeli dalam bentuk utuh sedangkan penghasilan 

hingga 2 Juta per bulan lebih memilih dalam bentuk potongan. 

 

4.3.1.6. Perilaku konsumen dalam membeli daging ayam kampung dalam 

bentuk utuh atau potongan berdasarkan jumlah anggota keluarga 

Berdasarkan karakteristik responden bahwa Jumlah anggota keluarga 

berdasarkan hasil p-value sebesar 0,333 artinya tidak ada hubungan yang 

signifikan antara jumlah anggota keluarga dan perilaku konsumen dalam membeli 

daging ayam kampung dalam bentuk utuh dan potongan.  

 

4.4 Analisis Faktor  

4.4.1. Deskripsi Data 

 Analisis faktor menghasilkan deskripsi data yang terdiri dari mean (rata-

rata) yang merupakan titik pusat jawaban rata-rata atas suatu butir pertanyaan dan 

standart deviation (simpangan baku) yang merupakan ukuran penyebaran data. 

Deskripsi data pada lampiran 4 menunjukkan bahwa perbedaan nilai rata-rata 
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yang tidak begitu mencolok, dimana variable X1 (bahan,bentuk,warna daging) 

memiliki nilai rata-rata terbesar yaitu 4.95, sedangkan nilai rata-rata paling kecil 

dimiliki oleh variable X8 ( harga daging ayam kampung menunjukan kualitas) 

yaitu sebesar 2,08. Sebuah gugusan data akan terpusat pada suatu nilai rata-rata, 

hal ini dijelaskan oleh simpangan baku. Semakin kecil nilai simpangan baku, 

maka kondisi data akan relative homogen dan demikian sebaliknya. Hasil 

deskripsi data memberikan informasi bahwa variable X9 (kenaikan harga daging 

ayam kampung) memiliki simpangan baku terbesar yaitu 1,127 yang berarti 

kondisi data yang mendukung variable x9 relatif heterogen atau memiliki 

fluktuasi tertinggi. Variable X1 (bahan,bentuk,warna daging) memiliki simpangan 

baku terkecil yaitu 0,220 yang berarti kondisi data yang mendukung variable X1 

adalah relatif homogen atau memiliki fluktuasi yang terendah. 

 Pada proses analisis faktor ini adalah mencoba menemukan hubungan 

(interrelationship) antar sejumlah variable-variabel  yang saling berhubungan satu 

dengan yang lain, sehingga dapat dibuat satu atau beberapa kumpulan variable 

yang lebih sedikit dari jumlah variable awal. Kumpulan variable tersebut disebut 

faktor, dimana faktor tersebut tetap mencerminkan variable-variabel aslinya. 

  

4.4.2. Uji Interdependensi Variabel-variabel 

  Tahap ini akan dilakukan pengujian apakah antara variable yang 

satu dengan yang lain memiliki keterkaitan atau tidak. Dengan kata lain variable-

variabel tertentu yang hamper tidak mempunyai korelasi dengan variable lain 

dapat dikeluarkan dari analisis. Pengujian ini melalui tahapan yaitu pengukuran 
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kecukupan sampling, matrik korelasi, nilai determinan, nilai KMO dan hasil uji 

Bartlett’s. 

 

 4.4.2.1. Ukuran Kecukupan Sampling Pertama 

 Pengujian awal interdependensi variabel-variabel adalah pengukuran 

kecukupan sampling (Measures of Sampling Adequacy atau MSA) melalui 

matriks korelasi anti-image pertama. Nilai Measures of Sampling Adequacy 

terdapat nilai-nilai yang ditunjukan pada bagian diagonal matriks korelasi anti 

image. MSA merupakan indeks yang dimiliki oleh setiap variabel yang 

menjelaskan apakah sample yang diambil dalam peneletian cukup membuat 

variabel-variabel yang ada saling terakit secara parsial. Variable yang memiliki 

MSA kecil (<0,5) dikelurkan dari analisis. 

 Matrik korelasi anti-image pertama (sebelum reduksi) pada lampiran .. 

menunjukan bahwa terdapat 12 variabel yang memiliki nilai MSA > 0,5, 

sedangkan 4 variabel yang memiliki nilai MSA < 0.5 yaitu X1 

(bahan,bentuk,warna produk) yang memiliki nilai MSA 0,375, X6 (label 

kadaluarsa) memiliki nilai MSA 0,483, X9 (kenaikan harga daging ayam 

kampung) memiliki nilai MSA 0.451 dan X11 (iklan produk) memiliki nilai MSA 

0.412. konsekwensinya, analisis selanjutnya tidak mengikuti variable tersebut. 

 

 4.4.2.2 Matrik Korelasi 

 Uji interdependensi variabel-variabel menganalisis keenambelas variable 

dan menghasilkan matriks korelasi seperti pada lampiran 5. Analisis faktor adalah 

sebuah analasis yang mensyaratkan adanya keterkaitan antar variable. Koefisien 
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korelasi pada matriks korelasi menjelaskan keterkaitan tersebut. Keterkaitan 

variable-variabel tersebut, didalamnya terdapat unsur-unsur yang dipertimbangkan 

atau dipentingkan. Hal ini akan mengakibatkan keterkaitan tersebut sulit untuk 

disimpulkan, sehingga membutuhkan sebuah metode yang mampu menghasilkan 

sebuah struktur data yang sederhana. 

 Koefisien korelasi antar varibel yang membentuk matriks korelasi 

menghasilkan sebuah model interdependensi atau saling ketergantungan antar 

variable. Hanya saja model tersebut terlalu rumit untuk di interpretasikan, 

sehingga untuk melihat saling ketergantungan antar variable dapat menggunakan 

ukuran kecukupan sampling, nilai determinan, nilai KMO dan hasil uji Bartlett’s. 

Pada bagian matriks korelasi ini, menunjukan bahwa tidak terdapat koefisen 

korelasi dengan yang sangat tinggi, yaitu nilai koefisien korelasi > 0,8 sehingga 

terhindar dari masalah multikolinieritas. 

 

 4.4.2.3 Nilai Determinan 

 Nilai determinan dari matriks pada lampiran 7 adalah 0.004 Nilai tersebut 

mendekati 0, sehingga matriks korelasi dapat dikatakan memiliki tingkat 

keterkaitan yang mencukupi mencukupi. Nilai determinan dari matriks korelasi 

yang elemen-elemennya menyerupai matriks identitas akan memliki nilai 

determinan mendekati 1, yang artinya jika nilai determinan mendekati 1 berarti 

matriks korelasi tersebut menyerupai matriks identitas (antar variable tidak saling 

terkait). Maka untuk mengatakan bahwa matriks korelasi memiliki 

interdependensi atau saling terkait, matriks korelasi harus memiliki nilai 

determinan mendekati 0. 
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 4.4.2.4 Nilai Kayser-Meyer-Olkin (KMO) 

 Nilai KMO 0.542 (Lampiran 9) lebih dari 0,5 memberikan informasi 

bahwa analisis faktor merupakan sebuah pilihan yang tepat. Kenyataan ini sesuai 

dengan pendapat  yang dikemukakan Kaiser dan Rice yang dikutip oleh Subhas 

Sharma (1996), bahwa nilai KMO dianggap mencukupi kalau > 0,5 sehingga 

analisis faktor dapat dilanjutkan. 

 

 4.4.2.5 Uji Bartlett’s 

 Hasil uji Bartlett’s merupakan hasil uji atas hipotesis. Hipotesis untuk 

signifikansi adalah: 

Ho : Sampel (variabel) belum memadai untuk dianalisis lebih lanjut 

Hi  : Sampel (variabel) sudah memadai untuk dianalisis lebih lanjut 

Kriteria dengan melihat probabilitas (signifinsi) : 

- angka signifikansi > 0,005 maka Ho diterima 

- angka signifikansi < 0.005 maka Ho ditolak 

 Hasil uji Bartlett’s diperoleh angka signifikansi 0,000  <  0,005. 

Kesimpulannya Ho ditolak, dengan kata lain sample (variable sudah memadai 

untuk dianalisis lebih lanjut). 

 

 4.4.2.6. Ukuran Kecukupan Sampling kedua 

 Ukuran kecukupan pada korelasi anti-image pertama menganalisis 16 

variabel. Hasilnya adalah X1 (bahan,bentuk,warna produk), X6 (label kadaluarsa), 

X9 (kenaikan harga daging ayam kampung) dan X11 (iklan produk) tidak 

didukung oleh data penelitian karena kurang berkorelasi dengan variabel tersebut. 
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Uji interdependensi variabel-variabel selanjutnya menganalisis 12 variabel. Uji 

interpendensi terhadap 12 variabel melalui matriks korelasi, nilai determinan, nilai 

KMO dan uji Bartlett,s telah dilakukan, maka akan dilakukan kembali pengukuran 

sampling melalui matriks korelasi anti-image kedua (sesudah reduksi). Hal ini 

dilakukan karena ke tiga belas variabel yang dianlisis belum tentu memiliki nilai 

MSA > 0,5. MSA pada matriks korelasi anti-image kedua (sesudah reduksi di 

lampiran 6) menunjukan bahwa seluruh variabel memiliki nilai MSA > 0,5. 

 

 4.4.3 Ekstraksi Faktor (Statistik Awal/Sebelum Reduksi) 

 Statistik awal sebelum reduksi (initial statistic) pada lampiran 13 

menunjukan hasil ekstraksi yang memungkinkan metode yang digunakan untuk 

melakukan ekstraksi adalah Principal Component Analysis (PCA) yang dikenal 

dapat memaksimumkan prosentase varian (keragaman) yang mampu dijelaskan 

oleh metode. Hasil ekstraksi ini menunjukan bahwa analisis faktor dari 16 

variabel menghasilkan 6 buah faktor. 

 Kemampuan menjelaskan pada faktor yang terakhir semakin lemah/kecil 

maka diperlukan pembatasan jumlah faktor yang digunakan. Jumlah faktor yang 

terbentuk dari ekstrasi faktor adalah 6 faktor. 

 

 4.4.4. Faktor Sebelum Rotasi 

 4.4.4.1 Matriks Faktor sebelum Rotasi 

 Koefisen yang ada pada model setiap faktor diperoleh setelah dilakukan 

proses pembakuan terlebih dahulu. Sifat sebuah variabel yang telah dibakukan, 

koefisen yang diperoleh saling dibandingkan (comparatable). Koefisien (factor 
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loading) yang signifikan (>0,5) dapat dikatakan bias mewakili faktor yang 

terbentuk ( lampiran 15) 

 

4.4.4.2 Statistik Akhir (Sesudah Reduksi) 

Hasil statistic akhir (sesudah reduksi) yang dapat dilihat pada lampiran 14, 

nampaknya hanya 4 faktor saja yang memiliki angka Eigenvalues diatas 1. Faktor 

yang lain karena memiliki angkan Eigenvalues kurang dari satu, maka dengan 

sendirinya tidak ditampilkan angkanya yang berarti tidak terbentuk faktor baru. 

Menurut Rangkuti (2002) nilai Eigen menunjukan jumlah variasi yang 

berhubungan pada satu faktor, setiap faktor memiliki nilai Eigen ≥ 1 sehingga 

faktor yang nilai Eigennya < 1 tidak dipakai. 

 

4.4.4.3 Rotasi Faktor, Uji Validitas dan Realibilitas Model Faktor 

Model awal yang diperoleh dari matriks faktor sebelum dilakukan rotasi, 

belum menerangkan sebuah struktur data yang sederhana, maka harus dilakukan 

rotasi faktor. Rotasi faktor yang dilakukan dengan metode Varimax, menghasilkan 

model faktor yang jauh lebih sederhana daripada model faktor pada matriks 

sebelum dilakukan rotasi. Lampiran 18 memberikan matriks faktor baru setelah 

dirotasi. Matriks faktor tersebut, nampak seluruh variabel yang ada terdistribusi 

cukup rata ke seluruh faktor yang terbentuk. Hasil pengamatan terhadap matriks 

faktor, dapat diketahui semua variabel memiliki faktor loading ≥ 0,5 (tabel 2). Hal 

ini membuktikan ke 4 faktor yang terbentuk sudah tepat, sehingga semua faktor 

valid mewakili setiap faktor yang terbentuk. 
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 Validitas faktor dapat ditafsirkan berdasarkan koefisien gamma (faktor 

loading). Suatu faktor dikatakan valid jika memiliki faktor loading ≥ 0,5. hasil 

rotasi faktor pada lampiran 18 memberikan informasi mengenai validitas .. faktor 

yang terbentuk. Faktor tersebut dinyatakan valid karena seluruh variabel yang 

mendukung sebuah faktor tersebut adalah koheren, artinya dari satu konsep yang 

sama. Kelompok variabel yang mewakili sebuah faktor di uji tingkat reliabilitas 

yang dicapai. Perhitungan reliabilitas faktor dapat dilihat pada lampiran 21. Hasil



Factor Loading 
Keterangan 

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 
Index 1: “ Produk, Harga, dan Tempat Penjualan 
daging ayam kampung 
Kepraktisan membuka produk 
Membandingkan dengan harga pasar tradisional 
Jarak Lokasi 
Fasilitas Transportasi 

 
 

0,772 
0.685 
0.585 
0.715 

   

Index 2: “Bentuk Potongan dan Diskon Harga” 
Bentuk Potongan Daging 
Produk Healthy 
Diskon Harga 

  
0.650 
0.617 
0.801 

  

Index 3: “ Kenyamanan tempat” 
Kenyamanan tempat berbelanja 

   
0.629 

 

Index 4: “Keramahan staf” 
Keramahan staf 

    
0.526 

Variansi (%) 23,65% 16,92% 14,21% 9,78% 
h2 0,675 0,689 0,629 0,526 
Koefisien reliabilitas (α) 1,297 1,191 0,82 0,751 

faktor analisis preferensi konsumen terhadapap daging ayam kampung di Hypermart Malang Town Square dapat dilihat pada tabel 2 di 

bawah ini: 

Tabel 3. Faktor analisis perilaku konsumen dalam membeli daging ayam kampung di Hypermart Malang Town Square 

50

‘Sumber:Data primer diolah,2009

 



Hasil uji model faktor pada tabel 3 (lebih jelasnya dapat dilihat di lampiran 

21) dapat disimpulkan bahwa 4 model faktor adalah reliable karena memiliki lebih 

dari 0,5. Artinya, faktor dapat diandalkan atau dapat memberikan hasil model 

faktor yang tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali terhadap subyek 

yang sama. 

 
4.5 Interpretasi Faktor 

 Faktor-faktor yang terbentuk dari hasil reduksi 9 variabel marketing mix 

sebanyak 4 faktor. Faktor-faktor tersebut perlu diberi nama agar lebih 

memudahkan dalam menginterpretasikan. Pemberian nama yang dilakukan dalam 

penelitian ini didasarkan variabel terbanyak atau dominant yang menyusun sebuah 

faktor. Interpretasi faktor mengacu pada hasil analisis matriks faktor setelah 

dirotasi pada lampiran 18. Dari 16 variabel bauran pemasaran (marketing mix) 

terbentuk 4 faktor dengan nilai varian sebesar 64,57% dengan faktor loading 

antara 0,526 Sampai 0,801. 

 

4.5.1 Index 1 : “Produk, harga, dan tempat penjualan daging ayam 
kampung” 
 
 Faktor 1 terdiri dari kepraktisan membuka, menbandingkan dengan harga 

ayam, keramahan staf, jarak lokasi, fasilitas transportasi. Komponen faktor ini 

adalah variabel yang berhubungan dengan produk,harga dan tempat. Konsumen 

daging ayam kampung  yang diteliti menganggap bahwa faktor yang 

dipertimbangkan dalam membeli daging ayam kampung di Hypermart Malang 

Town Square adalah faktor produk,harga, tempat. Responden dalam memilih 

ayam kampung cenderung memperhatikan kepraktisan membuka sehingga mudah 
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untuk di olah menjadi masakan, dan lebih memperhatikan kebersihan dan 

kenyamanan tempat berbelanja. Harga daging ayam kampung di Hypermart 

Malang Town Square ditawarkan kepada konsumen dengan tingkat harga yang 

bersaing. Faktor ini mempunyai kisaran factor loading sebesar 0.585 sampai 

0.772. nilai variansi faktor ini sebesar 23.65%. 

 

4.5.2. Index 2 : “Bentuk potongan dan Diskon Harga” 

 Faktor 2 yang dipertimbangkan konsumen dalam membeli daging ayam 

kampung terdiri dari X4 (bentuk potongan daging), X5 (produk healthy), dan X10 

(diskon produk). Komponen faktor ini adalah variabel yang berhubungan dengan 

produk (variasi produk) dan harga (perbandingan harga), sehingga faktor ini 

dinamakan “faktor produk dan harga daging ayam kampung”. Responden yang 

diteliti menganggap bahwa faktor yang dipertimbangkan dalam membeli daging 

ayam kampungg adalah adanya faktor produk (bentuk potongan daging) dan 

faktor harga (diskon). Konsumen dalam memilih daging ayam kampung 

cenderung memperhatikan bentuk potongan daging karena lebih memudahkan 

untuk di olah menjadi masakan sehingga menjadi lebih praktis. Selain faktor 

produk konsumen juga memperhatikan diskon harga dari Hypermart Malang 

Town Square dengan harga retail lainnya yang ada di Malang. Faktor ini 

mempunyai kisaran factor loading sebesar 0.650 sampai 0.801. nilai variansi 

faktor ini sebesar 16.92%. 

 

4.5.3 Index 3: “Kenyamanan Tempat” 
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 Faktor 3 dalam kenyamanan tempat, bahwa konsumen yang 

mempertimbangkan kenyamanan tempat terhadap keputusan pembelian daging 

ayam kampung adalah X12 (kenyamanan tempat berbelanja), dengan faktor 

loading sebesar 0.629 dengan variansi 14.21%.  Kenyaman tempat berbelanja 

sangat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli 

daging ayam kampung. Konsumen lebih memperhatikan kebersihan tempat 

display produk sehingga menjamin produk daging ayam kampung lebih higienis 

dan aman dari kontaminasi mikroba. 

 

4.5.4. Index 4: “Keramahan Staff” 

 Faktor 4 dalam keramahan staff, bahwa konsumen yang 

mempertimbangkan keramahan staff terhadap pembelian daging ayam kampung 

adalah variabel X13 (keramahan staf) dengan faktor loading 0,526 dengan variansi 

9.78%. Keramahan staf salah satu kunci untuk membuat konsumen tertarik dalam 

memilih daging ayam kampung hingga mengambil keputusan membeli. Dengan 

keramahan staff konsumen lebih merasa nyaman dalam memilih produk daging 

ayam kampung  di Hypermarr Malang Town Square. Staff Hypermart juga sering 

memberikan tips kepada konsumen dalam memilih daging ayam kampung yang 

aman dan berkualitas. 
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4.6. Analisis Regresi Logistik 

 

4.6.1 Perilaku Konsumen Diwujudkan dalam bentuk potongan daging 

ayam kampung di Hypermart Malang Town Square 

 

 Hasil analisis regresi logistik perilaku konsumen dalam membeli produk 

daging ayam di Hypermart Malang Town Square dapat dilihat pada table 3 

dibawah ini : 

 
Tabel 4. Analisis Regresi Logistic prefrensi konsumen dalam membeli daging    

ayam kampung di Hypermart Malang Town Square 
 

Keterangan Estimasi Odds Ratio 

Constanta 
 

-2,567  - 

Produk, Harga, dan 
tempat penjualan 

1.635 ** 
 
 
 

6.09 
 
 
 

Bentuk potongan 
 

0.090 2.44 

Kenyamanan Tempat 
 

0.857 * 3.27 

Keramahan Staff 
 

2.139 ** 9.62 

Pekerjaan 
 

2.244 * 5.34 

Gaji atau penghasilan per 
bulan 
 

2.527 * 5.15 

Chi-square 
 

43,886 - 

% Correct Prediction 
Relabilitas 

81,7 - 

Sumber data : Data primer diolah, 2009 
Keterangan : *) p < 0.1 **) p < 0.05 

 Dari tabel 4. menunjukan bahwa perilaku konsumen dalam membeli 

produk daging ayam kampung dijelaskan secara signifikan ( p < 0.1), oleh 5 

variabel. Variabel-variabel tersebut adalah pertimbangan konsumen terhadap 
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pentingnya produk,harga,dan tempat penjualan; kenyamanan tempat; keramahan 

staff; serta pekerjaan konsumen dan pendapatan konsumen dengan chis-square 

sebesar 43.886 dan signifikan ( p < 0.000) dan persentase correct prediction 

sebesar 81.7% dari 5 variabel yang signifikan. 

 

 4.6.2 “Produk, Harga, dan Tempat Penjualan” 

Faktor “Produk, harga, dan tempat penjualan” menunjukan bahwa 

variabel produk, harga, dan tempat pengaruh positif terhadap perilaku konsumen 

dalam membeli produk daging ayam kampung. Konsumen mempunyai persepsi 

tentang pentingnya kepraktisan membuka, membandingkan dengan harga pasar 

tradisional, jarak lokasi, dan fasilitas transportasi secara bersama-sama variabel ini 

pengaruh positif terhadap perilaku konsumen dalam membeli daging ayam 

kampung utuh. Hal ini berarti 10% peningkatan pada persepsi konsumen pada 

variabel ini akan memungkinkan peningkatan 16.35% terhadap perilaku 

konsumen dalam membeli daging ayam kampung utuh jika variabel-variabel 

lainnya dianggap konstant. Hal ini ditunjukan oleh odds ratio sebesar 6.09 

menunjukan bahwa konsumen yang mempunyai prefensi konsumen membeli 

daging ayam kampung utuh sebesar 6 kali lebih besar dibanding konsumen yang 

suka membeli daging ayam potongan.  

 

 4.6.3 “ Kenyamanan Tempat” 

  Faktor “kenyamanan tempat” memberikan pengaruh positif 

terhadap perilaku konsumen dalam membeli produk daging ayam kampung. 

Konsumen yang mempertimbangkan pentingnya kenyamanan tempat berbelanja 
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berpengaruh positif terhadap perilaku konsumen dalam membeli daging ayam 

kampung bentuk utuh. Hal ini berarti 10% peningkatan pada persepsi konsumen 

pada variabel ini akan memungkinkan peningkatan 9% perilaku konsumen dalam 

membeli daging ayam kampung utuh jika variabel-variabel lainnya dianggap 

konstant. Hal ini ditunjukan oleh odds ratio sebesar 3.27 menunjukan bahwa 

konsumen yang mempunyai prefensi konsumen membeli daging ayam kampung 

utuh sebesar 3 kali dibanding konsumen membeli daging ayam potongan. 

 

 4.6.4 “Keramahan Staff” 

  Faktor ”keramahan staff” menunjukan pengaruh positif terhadap 

perilaku konsumen dalam membeli produk daging ayam kampung. Konsumen 

yang mempunyai pertimbangan tentang pentingya keramahan staff dalam 

melayani konsumen berpengaruh positif terhadap perilaku konsumen. Hal ini 

berarti 10% peningkatan pada persepsi konsumen pada variabel ini akan 

memungkinkan peningkatan 21.39% pada perilaku konsumen dalam membeli 

daging ayam kampung utuh jika variabel-variabel lainnya dianggap konstant. Hal 

ini ditunjukan oleh odds ratio sebesar 9.62 menunjukan bahwa konsumen yang 

mempunyai prefensi konsumen membeli daging ayam kampung utuh sebesar 9.6 

kali lebih besar dibanding konsumen membeli daging ayam potongan. 

 

 4.6.5 “Status Pekerjaan” 
  
  Variabel status pekerjaan berpengaruh positif terhadap perilaku 

konsumen dalam membeli produk daging ayam kampung. Status pekerjaan 

variabel ini pengaruh positif terhadap perilaku konsumen. Hal ini berarti 10% 
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peningkatan pada konsumen yang bekerja di swasta pada variabel ini akan 

memungkinkan peningkatan 22.44% pada perilaku konsumen dalam membeli 

daging ayam kampung utuh jika variabel-variabel lainnya dianggap konstant. Hal 

ini ditunjukan oleh odds ratio sebesar 5.34 menunjukan bahwa konsumen yang 

bekerja swasta mempunyai preferensi membeli daging ayam kampung utuh 

sebesar 3 kali dibanding konsumen yang bekerja di swasta. 

 

. 4.6.6 “ Penghasilan Per Bulan” 

  Penghasilan konsumen perbulan berpengaruh positif terhadap 

perilaku konsumen dalam membeli produk daging ayam kampung. Hal ini berarti 

10% peningkatan pada konsumen yang berpenghasilan ≥ 2 juta rupiah akan 

memungkinkan peningkatan 22.57% terhadap perilaku konsumen dalam membeli 

daging ayam kampung utuh jika variabel-variabel lainnya dianggap konstant. Hal 

ini ditunjukan oleh odds ratio sebesar 5.15 yang menunjukan bahwa konsumen 

berpenghasilan ≥ 2 juta rupiah mempunyai prefensi konsumen membeli daging 

ayam kampung dalam bentuk utuh sebesar 5 kali dibanding konsumen yang 

berpenghasilan < 2 juta rupiah. 
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BAB V 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 
 
5.1 Kesimpulan 
 
 Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tentang analisis perilaku 

konsumen dalam membeli produk daging ayam kampung di Hypermart Malang 

Town Square adalah sebagai berikut : 

1. Konsumen dengan pekerjaan swasta dan tingkat penghasilan 2 juta rupiah 

atau lebih perbulan membeli produk daging ayam kampung dalam bentuk 

utuh. 

2. Persepsi konsumen tentang pentingnya faktor bauran pemasaran yang 

terdiri dari kepraktisan membuka produk, membandingkan dengan harga 

pasar tradisional, jarak lokasi, fasilitas transportasi; kenyamanan tempat 

penjualan; keramahan staff, serta karakteristik konsumen yaitu status 

pekerjaan, dan penghasilan perbulan mempengaruhi perilaku konsumen 

dalam membeli daging ayam dalam bentuk utuh. 

 

5.2 Saran 

1.  Menjaga mutu dan kualitas daging ayam kampung dengan meningkatkan 

Quality Control pada daging yang masuk, dilakukan proses penanganan 

yang higienis, baik, dan cepat oleh karyawan butcher yang 

berpengalaman. 
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2. Melakukan survey harga pasar untuk menetapkan harga jual pada saat 

weekend, sering menkontrol bentuk kemasan yang telah didispaly dan 

mejaga fluktuasi suhu pada showcase yang terlalu tinggi 
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