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ABSTRACT 

 Researched was held at “ Giant MOG” hypemart in Malang. The study 

was aimed to determine factors that influence on consumer behavior in purchasing 

decision towards “ Dancow Balita 3
+ 

“ milk product. 100 consumers were selected 

using accidental sampling method. Data were collected by survey method using a 

structured questionnaire. Regression analysis was employed to analyse the data. 

Results discovered that consumer purchasing decision towards “ Dancow 3
+
 “ 

milk product was positively influenced by ” cosumer perception towards product 

“ and “ promotion index “. Whereas, it was negatively affected by “ economic 

index “ 

Keyword: “ Economic index “, “ Cosumer perception towards product “, 

“Promotion index  “ 
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RINGKASAN 

 Sektor perindustrian telah memberikan kontribusi yang besar terhadap 

perekonomian nasional. Pada struktur produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada tahun 

2001-2004, kontribusi sektor industri pengolahan merupakan yang terbesar daripada 

sektor lainnya, sehingga industri ini dapat dijadikan harapan untuk meningkatkan 

perekonomian Indonesia. Mulai tahun 2001 sampai denga tahun 2004, produk domestik 

bruto pada sektor industri pengolahan terus meningkat tiap tahunnya. Dancow 3+ 

merupakan produk susu yang banyak diminati oleh konsumen di Malang, sehingga 

seperti kelompok acuan (teman, tetangga, keluarga, relasi atau rekan kerja, dan promosi 

iklan) mereka sudah memakai produk Dancow balita 3+, dan mereka loyal atau setia pada 

produk Dancow balita 3+, karena kandungan nutrisi dalam susu Dancow 3+ lengkap, rasa 

yang disukai oleh anak-anak, dan lain sebagainya. Dan yang kedua bisa jadi karena faktor 

motivasi atau faktor dorongan kebutuhan konsumen di Malang, dimana Malang 

merupakan daerah perkotaan dan padat penduduk sehingga dibutuhkan asupan nutrisi 

kemudian mengkonsumsi susu Dancow tersebut. Dan yang ketiga adalah bisa jadi karena 

keadaan ekonomi konsumen Malang dalam taraf normal terkait dengan pendapatan, 

tabungan dan kekayaan mereka, terkait dengan harga susu Dancow 3+ dipasaran. Tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui apakah kelompok acuan, keadaan ekonomi, dan 

motivasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di Giant MOG Malang 

terhadap pembelian susu Dancow balita umur 3+ dan mengetahui apakah kelompok 

acuan, keadaan ekonomi, dan motivasi berpengaruh dominan terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Giant MOG Malang terhadap pengambilan keputusan susu 

Dancow balita 3+.  

 Penelitian dilaksanakan di Giant MOG Malang pada tanggal 29 Juli sampai 04 

Agustus 2013. Keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk sangat dipengaruhi 

oleh dua kekuatan tertentu yaitu; kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Adapun 

indikator dalam kekuatan internal adalah indikator Keadaan ekonomi, indikator motivasi 

dan kekuatan eksternal adalah indikator kelompok acuan. Indikator-indikator tersebut 

memiliki dimensi yang luas artinya tiap indikator mempunyai pengaruh yang berbeda. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari indikator keadaan ekonomi, 

motivasi, dan kelompok acuan terhadap keputusan pembelian konsumen di Giant MOG 

Malang, baik secara simultan ataupun parsial, serta untuk mengetahui indikator yang 

berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian konsumen di Giant MOG Malang. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Explanatory Research, yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh kelompok acuan, keadaan ekonomi, dan motivasi 

terhadap keputusan pembelian konsumen di Giant MOG Malang. Untuk mengetahui hal 

tersebut maka digunakan analisis regresi linier berganda dengan uji F dan uji t untuk 

menguji sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dan pengambilan sampel 
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dilakukan dengan metode Purposive Sampling Technique karena jumlah populasi belum 

diketahui secara pasti. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner dan dokumentasi. 

Sedangkan untuk pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kelompok acuan (X1) keadaan 

ekonomi (X2) dan indikator motivasi (X3) berpengaruh secara simultan dan secara parsial 

yaitu motivasi terhadap keputusan pembelian konsumen (Y) di Giant MOG Malang. Dari 

perhitungan uji F diperoleh F hitung sebesar 18,494≥ F tabel sebesar 2,70 dengan nilai 

signifikasi p = 0,000 ≤ 0,05. Selain itu nilai Adjusted R Square yang diketahui 0,346 atau 

sebesar 34,6%. Dan dari hasil uji t diketahui bahwa secara parsial, indikator kelompok 

acuan (X1) nilai t hitung 2.669 ≥ nilai t tabel 1,980 dan nilai p = 0,009 ≥ 0,05 tidak 

berpengaruh signifikan, indikator keadaan ekonomi (X2), nilai t hitung -25,38 ≤  nilai t 

tabel 1,980 dan nilai p = 0,013 ≥ 0,05 tidak berpengaruh signifikan, indikator motivasi 

(X3), nilai t hitung 5,061 ≥ nilai t tabel 1,980 dan nilai p = 0,000 ≤ 0,05 berpengaruh 

signifikan. Untuk indikator yang berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian 

konsumen (Y) adalah indicator motivasi (X3) yaitu memiliki nilai rata-rata sebesar 0,431 

dengan kontribusi 43,1%. 

 Dari hasil penelitian menunjukan bahwa keputusan pembelian produk susu “ 

Dancow Balita 3
+  

“ dipengaruhi secara positif oleh” Persepsi Konsumen terhadap produk 

“ dan “ index promosi “. Sedangkan “ index ekonomi “ berpengaruh negative terhadap 

keputusan pembelian susu “ Dancow 3
+
. Melihat  rendahnya nilai  rata-rata dan kontribusi 

dari  indikator harus lebih meningkatkan lagi segala hal yang berkaitan dengan item 

indikator, serta Untuk selalu melakukan inovasi dalam penjualan produk susu Dancow 

balita 3+di Giant hypemarket MOG Malang terkait dengan keputusan pembelian  

konsumen  terhadap  produk  susu Dancow yang dijual, agar menarik perhatian konsumen 

yang pada akhirnya akan mempengaruhi konsumen pembelian produk susu Dancow 3+. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sektor perindustrian telah memberikan kontribusi yang besar terhadap 

perekonomian nasional. Pada struktur produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 

tahun 2001-2004, kontribusi sektor industri pengolahan merupakan yang terbesar 

daripada sektor lainnya, sehingga industri ini dapat dijadikan harapan untuk 

meningkatkan perekonomian Indonesia. Mulai tahun 2001 sampai denga tahun 2004, 

produk domestik bruto pada sektor industri pengolahan terus meningkat tiap 

tahunnya. 

Salah satu sub sektor industri pengolahan yang potensial untuk dikembangkan 

adalah industri makanan dan minuman. Dalam pertumbuhan industri makanan dan 

minuman di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2004-2005 da terjadi 

lonjakan peningkatan sebesar 102005 yaitu sebesar 31,7 persen, sedangkan industri 

makananmengalami penurunansebesar 13,3 persen. 

Pertumbuhan industri minuman ini dipengaruhi oleh semakin banyaknya 

produk minuman yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Hal ini disebabkan 

karena minuman merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Salah satu 

industri minuman  yang mengalami  perkembangan  pesat  adalah  susu. Susu adalah  

bahan  minuman  yang  berasal  dari  ternak  dan  memiliki  kandungan  gizi tinggi. 

Susu memiliki manfaat sangat besar untuk meningkatkan kwalitas hidup manusia. 

Pasalnya, susu banyak mengandung zat gizi yang lengkap dan lebih mudah diserap 
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seperti protein, vitamin D, kalsium, fosfor, magnesium, imunoglobin, vitamin A, 

zinc, asam lemak esensial, laktosa, dan asam amino esensial yang berfungsi untuk 

membantu pertumbuhan dan menjaga kesehatan tubuh. Meski tiap tahun tingkat 

konsumsi susu di Indonesia, baik segar maupun olahan (susu bubuk dan krim) 

mengalami pertumbuhan sekitar 10%, tapi masih tergolong paling rendah di Asia, 

hanya sekitar 9 liter perkapita. Bandingkan dengan Malaysia (25,4 liter), Singapura 

(32 liter), India (75 liter), China (20 liter), Filipina (11,3 liter), Vietnam (10,7 liter), 

bahkan Kamboja (12,5 liter).(Anynomous,2013) 

Permintaansusu dimasa mendatang akan meningkat sejalan dengan 

pertambahan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan atau daya beli,maupun 

kesadaran pangan dan gizi. Sampai saat ini impor susu untuk memenuhi produksi 

dalam negeri masih cukup besar, yaitu diatas 50 persen pertahunnya. Hal ini  

disebabkan  jumlah total produksi  susu dalam negeri yang belum mampu 

mengimbangi total  konsumsi dalam negeri.   

Pertumbuhan ekonomi dunia saat ini telah mencapai situasi dimana 

persaingan telah menjadi menu sehari-hari yang harus dihadapi oleh pelaku bisnis di 

setiap sektor kegiatan ekonomi. Akibatnya, tingkat persaingan antara industri sejenis 

menjadi semakin ketat. Perkembangan dalam dunia usaha ini juga terjadi pada usaha 

di bidang agribisnis, semisal sektor pertanian, perikanan, dan peternakan juga 

mengalami perkembangan signifikan. Pada sektor peternakan, perkembangan terjadi 

tidak hanya pada lingkup manajemen pemeliharaan ternak itu sendiri, tapi jauh 

berkembang mencapai pengolahan hasil produksi peternakan tersebut.  

Dengan semakin berkembangnya arus informasi saat ini, dan semakin 
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berkembangnya dunia usaha, para pelaku usaha menghadapi tantangan yang semakin 

berat. Tantangan tersebut adalah bagaimana memperkenalkan suatu produk atau jasa, 

mempertahankan usaha, mengembangkan agar menjadi lebih besar dan kemudian 

mencapai puncak. Dalam kondisi persaingan pasar seperti ini, metode dan pendekatan 

yang tepat dalam menyentuh target pasar menjadi hal yang tidak dapat ditawar-tawar 

lagi. Strategi pemasaran yang kreatif dan menyentuh namun tetap efektif dan efisien 

mutlak diperlukan dalam upaya meningkatkan brand awareness dan merebut mind 

share masyarakat. 

Usaha yang dilakukan perusahaan untuk mencapai  agar produk dapat dikenal, 

diketahui dan terjangkau oleh konsumen disebut bauran promosi (promotion mix). 

Bauran promosi terdiri dari periklanan (advertising), penjualan pribadi (personal 

selling),promosi penjualan (sales promotion), dan hubungan masyarakat (public 

relation). Dari keempat bauran ini, iklan merupakan salah satu alternatif alat promosi 

yang cukup popular dan sering digunakan untuk memasarkan suatu barang atau jasa 

(Anonymous, 2008). 

Iklan merupakan salah satu kegiatan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. 

Melalui iklan para pelaku usaha dapat memperkenalkan dan menawarkan suatu 

produk dengan memberikan image baik pada suatu produk sehingga dapat 

menimbulkan rasa ingin tahu, ingin membeli dan memiliki produk tersebut(Pujiyanto, 

2001). 

Menurut Swastha dan Sukotjo (2000) manfaat iklan terbesar adalah membawa 

pesan yang ingin disampaikan produsen kepada khalayak sasaran. Selain karena iklan 

mampu menjangkau berbagai daerah yang sulit dijangkau secara fisik oleh produsen, 
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iklan juga massa, dapat diulang, dapat dibandingkan dengan pesaing ekspresif, 

membangun citra jangka panjang, memacu penjualan dan tidak bersifat personal. 

Perkembangan dunia komunikasi semakin mempermudah pelaksanaan strategi 

pemasaran melalui periklanan. Hal ini dikarenakan tersedianya berbagai macam 

alternatif media komunikasi yang digunakan untuk mengkomunikasikan pesan 

kepada konsumen baik melalui media cetak atau media elektronik.  

Menurut Nofitasari (2007) beberapajenis iklan memanfaatkan media 

broadcasting pada kekuatan persuasifnya, kekuatan tersebut terletak pada kemampuan 

para sinematografi dalam mengangkat pesan-pesan bisnisnya untuk menciptakan 

peran artistik dan mewah serta memukau bagi khalayak. Sebagai media massa 

komunikasi televisi, koran, internet merupakan sumber informasi dan hiburan yang 

utama. Dalam hal ini media televisi, koran, internet memiliki posisi istimewa dalam 

masyarakat. Keistimewaan itu dapat dilihat dari karakteristiknya yang memberikan 

kemudahan maksimal kepada khalayaknya, seakan-akan khalayaknya dimanjakan 

dengan berbagai suguhan acara yang ditampilkan dari media promosi (Nasir, 2007).  

Selain itu mengingat persaingan antar perusahaan semakin ramai, seiring 

dengan banyaknya produk dan minat para konsumen untuk menggunakan produk 

tersebut, para pelaku bisnis untuk meningkatkan  jumlah konsumen, mereka harus 

menjalani persainganyang  sangat  tajam  dan  semakin  kompetitif.  Tidak  heran  

jika merekaberlomba-lomba menciptakan inovasi-inovasi baru dankemudahan untuk 

para pemakai produknya. Seperti meningkatkanjumlah produk, memberikan harga 

produk yang ekonomis, membuat variasi-variasi baru terhadap produk. Tujuan 

tersebut akan sangat berhasil jika perusahaan mampu memahami keinginan 



5 
 

konsumen, sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan produk sangat ditentukan 

oleh kegiatan pemasarannya dimana pelaku bisnis tersebut harus mampu membaca 

keinginan konsumen. Peranpengetahuan tentang perilaku konsumen sangat penting, 

karena dapatmemberikan gambaran yang jelas kepada manajer  tentang  apa 

danbagaimana yang diinginkan oleh konsumen,  sehingga  perusahaan dapat 

mengambil kesempatan peluang baru dari keinginan dan kebutuhan konsumen yang 

belum terpenuhi. 

Menurut Loudon dan Della-Bitta, (1984); dalam Sumarwan(2004) bahwa 

”Perilaku konsumen adalah proses pengambilankeputusan dan aktifitas fisik dalam 

mengevaluasi, memperoleh,menggunakan, dan menghabiskan barang atau jasa.” 

menurut Mowendan Minor (2002) perilaku konsumen sebagai studi tentang 

unitpembelian dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan,konsumsi, dan 

pembangunan barang, jasa, pengalaman, serta ide-ide.Sedangkan menurut Sciffman 

dan Kanuk (2000) dalam Prasetijo, dkk., (2004)  bahwa perilaku  konsumen  adalah  

”proses yang dilaluioleh seseorang dalam mencari, membeli, 

menggunakan,mengevaluasi, dan bertindak pasca konsumsi produk, jasa maupunide 

yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya”. 

Sumarwan (2004) menyatakan bahwa ”para pemasar  wajib memahami 

keragaman dan kesamaan konsumen atau perilaku konsumen agar mereka mampu 

memasarkan produknya dengan baik. Para pemasar harus memahami mengapa  dan  

bagaimana  konsumen mengambil keputusan konsumsi, sehingga pemasar dapat 

merancang strategi pemasaran dengan lebih baik. Pemasar yang mengerti perilaku 

konsumen akan mampu memperkirakan bagaimana kecenderungan konsumen untuk 
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bereaksi terhadap informasi yang diterimanya”.  

Pada penelitian ini, objek yang diteliti adalah produk susu Dancow balita3+ 

yang bauran promosi advertisingnya menggunakan media iklan. Pemilihan produk 

susu balita sebagai objek penelitiankarena produk susu Dancow merupakan yang 

banyak dicari konsumendan sudah mempunyai brand di Indonesia khususnya. 

Dancow adalah salah satu produk dari PT. Nestle Indonesia. PT.Nesle Indonesia 

berdiri sejak tahun 197, dan menghasilkan beragram produk Nestle di empat pabrik; 

Pabrik Kejayaan, Pasuruan, Jawa Timur untuk mengolah produk susu seperti 

DANCOW, BEAR BRAND, dan NESTLE DANCOW IDEAL; Pabrik Panjang di 

Lampung untuk mengolah kopi instan NESCAFE; Pabrik Cikupa, di Banten untuk 

memproduksi produk kembang gula FOX’S dan POLO; serta Pabrik di Karawang 

memproduksi DANCOW, MILO, dan bubur bayi Nestle CERELAC. 

Berdasarkan hasil riset MARS Indonesia di 7 kota (Jakarta, Bandung, 

Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Denpasar), susu Dancow menguasai 48,1% 

market share. Angka ini kendati lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 

72,7%, namun ia tetap memimpin pasar susu bubuk di dalam negeri. Posisi kedua 

diraih susu Frisian Flag (Susu Bendera) dengan angka perolehan 19,0%, berikutnya 

adalah Milo (9,0%), Indomilk (3,1%), SGM (1,4%), Ovaltine (1,1%), dan merek-

merek lain di bawah perolehan 0,6%. Kenapa Dancow kokoh memimpin pasar ? 

Jawaban tak lain, hal itu merupakan buah dari konsistensi PT. Nestle Indonesia dalam 

menjaga kwalitas produk susu Dancow dan kemampuannya memahami kebutuhan 

konsumen. Dancow yang memiliki visi menjadi mitra terpercaya bagi orang tua di 

Indonesia memang senantiasa berusaha mempersembahkan produk yang sesuai 
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dengan selera anak-anak pada usianya. Dancow melucurkan Dancow Balita, susu 

khusus Balita (1-3) dengan nutrisi lengkap, rasa lezat dan harga terjangkau. 

Kemampuan dan kemahiran PT. Nestle Indonesia dalam memahami kebutuhan 

konsumen alias selalu melakukan inovasi tanpa henti itu mungkin yang membuat 

Dancow bertahan sebagai merekfavorit bagi konsumen susu di 

Indonesia.(Anonymous, 2013). 

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Gianthypermarket MOG Malang adalah 

agen penyalur produk susu Dancow , yang meliputi Dancow Batita, Dancow 1+, 

Dancow 3+, Dancow 5+, Dancow Instant, Dancow Strawberry, Dancow Coklat, 

terakhir Dancow Fullcream. Gianthypermarket di Indonesia beroperasi di bawah 

bendera bisnis jaringan ritel raksasa, PT. Hero Supermarket Tbk. pada tahun 2002 

pertama kali Serpong, Tangerang. Giant adalah jaringan tokoswalayan yang memiliki 

banyak cabang di Indonesia. Selain department store yang menjual sandang pangan 

seperti makanan, Giant juga memiliki supermarket atau pasar swalayan yang 

menjual kebutuhan sandang, barang kebutuhan hidup sehari-hari. Giant tersebar di 

sembilan kota di Jawa Timur, salah satunya di Kota Malang terdapat lima outlet 

Giant yakni Giantsupermarket Dinoyo, GiantsupermarketPulosari, Giant 

supermarket Sawojajar, Gianthypermarket Gajahyana, Gianthypermarket Mall 

Olimpic Garden. Maka pada penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Giant 

hypermarket Mall Olimpic Garden Malang, dikarenakan lokasi yang strategis dan 

banyak konsumen yang membeli produk Dancow tersebut. Stock produk di Giant 

MOG Malang setiap seminggu dua kali pada  hari Senin, dan Kamis distributor di 

kota Sidoarjo. Penjualan susu Dancow Balita 3+ 800gr selama tiga bulan 2013 



8 
 

terakhir mencapai 888 kardus/box, sedangkan untuk susu Dancow 3+ 400gr, 

mencapai 600 kardus/box. Secara jelas dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1.1 Penjualan Susu Dancow Balita 3+Giant MOG Malang 

Bulan Penjualan Susu Dancow Balita 3+ 

800 gr 

Susu Dancow Balita 3+ 

400 gr 

Mei 312 216 

Juni 300 240 

Juli 276 144 

Sumber : data primer diolah ,2013 

 Ketercapaian  itu   jelas  tidak  lepas  dari  peran  perilaku  konsumen mereka, 

dimana Dancow 3+ merupakan produk susu yang banyak diminati oleh konsumen di 

Malang, sehingga seperti kelompok acuan (teman, tetangga, keluarga, relasi atau 

rekan kerja, dan promosi iklan) mereka sudah memakai produk Dancow balita 3+, 

dan mereka loyal atau setia pada produk Dancow balita 3+, karena kandungan nutrisi 

dalam susu Dancow 3+ lengkap, rasa yang disukai oleh anak-anak, dan lain 

sebagainya. Dan yang kedua bisa jadi karena faktor motivasi atau faktor dorongan 

kebutuhan konsumen di Malang, dimana Malang merupakan daerah perkotaan dan 

padat penduduk sehingga dibutuhkan asupan nutrisi kemudian mengkonsumsi susu 

Dancow tersebut. Dan yang ketiga adalah bisa jadi karena keadaan ekonomi 

konsumen Malang dalam taraf normal terkait dengan pendapatan, tabungan dan 

kekayaan mereka, terkait dengan harga susu Dancow 3+ dipasaran. 

Berdasarkan uraian diatas dan melihat betapa pentingnya memahami perilaku 

konsumen, maka peneliti ingin mengkaji tentang: 
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Maka peneliti mengambil judul ”Analisa perilaku konsumen terhadap 

pengambilan keputusan pembelian produk Dancow Balita 3+di GiantMOG 

Malang ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Peningkatan jumlah penduduk dan kesadaran akan masyarakat memicu 

meningkatnya  permintaan  terhadap  produk semakin  tingginya  jumlah  permintaan  

susu  menyebabkan  industry susu menjadi suatu industri yang potensial untuk 

dikembangkan. Perilaku  konsumen  dapat  membantu  menjelaskan  bagaimana 

konsumen memperoleh  kepuasan  dan  dari  kepuasan  tersebut  konsumen  menjadi 

loyal terhadap  suatu  produk  tertentu  yang  dianggap  dapat  mengakomodasi 

kebutuhannya. Sumarwan (2004) menyatakan bahwa dengan memahami perilaku 

konsumen  maka  dapat  memperkirakan  bagaimana  konsumen  mengambil 

keputusan  konsumsi  dan  dapat memperkirakan  reaksi  konsumen  sehingga  dapat 

mempengaruhi pilihan konsumen agar memilih produk dan merek tertentu. Dalam 

menganalisa tanggapan konsumen faktor pengaruh terhadap proses pengambilan 

keputusan pembelian, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti 

sebagai berikut: 

1. Bagimana pengaruh simultan dan parsial variabel indeks ekonomi, persepsi 

persepsi konsumen terhadap produk, dan indeks promosi terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Giant MOG terhadap pengambilan keputusan 

pembelian susu Dancow balita 3+? 

2. Bagimana pengaruh dominan dari indeks ekonomi, persepsi persepsi 
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konsumen terhadap produk, dan indeks promosi terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Giant MOG Malang terhadap keputusan pembelian 

susu Dancow balita 3+? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui apakah indeks ekonomi, persepsi persepsi konsumen 

terhadap produk, dan indeks promosi berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen di Giant MOG Malang terhadap pembelian susu 

Dancow balita umur 3+. 

2. Untuk mengetahui apakah indeks ekonomi, persepsi persepsi konsumen 

terhadap produk, dan indeks promosi berpengaruh dominan terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Giant MOG Malang terhadap pengambilan 

keputusan susu Dancow balita 3+. 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan pembanding bagi pihak lain dalam melakukan penelitian lebih 

lanjut tentang perilaku konsumen. 

2. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh terhadap 

pengambilan keputusan pembelian. 
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3. Dengan adanya penelitian ini perusahaan dapat mengambil manfaat dan dapat 

dijadikan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan strategi pemasaran yang 

tepat. 

4. Mendapatkan gambaran tentang perilaku konsumen di Giant MOG Malang  

dan mengimplementasikannya dengan teori-teori  ilmiah  yang  sudah didapat 

dalam perkuliahan ke dunia usaha yang sebenarnya. 

5. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi yang 

kelak dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. 
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1.5Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram pengaruh  dengan keputusan pembelian 
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Giant MOG Malang.Sehubungan dengan gencarnya marketing susu Dancow untuk 

memasarkan yang begitu besar sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah  yang  

ada di Giant MOG Malang. Maka aspek-aspek  itu sangat menentukan sekali, seperti   

aspek sosial, yaitu kelompok acuan, karena susu Dancow merupakan penyerang 

utama khususnya di Giant MOG Malang, jadi, kelompok  acuan (teman,  tetangga, 

rekan kerja dan keluarga) mereka sudah memakai produk Dancow, aspek 

kepribadian; keadaan ekonomi, karena produk Dancow  merupakan produk yang 

mempunyai Brand dan aspek kejiwaan; yaitu motivasi karena susu dancow dapat 

memenuhi kebutuhan kosumen Malang. 

 

1.6  Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari sebuah rumusan masalah, karena 

sifatnya masih sementara maka harus di buktikan secara empiris dengan berbagai 

metodologi untuk menjawab suatu hipotesis. 

H1: Saran atau pengaruh orang lain berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian produk Dancow 3+ di Giant MOG Malang. 

H2: Promosi dan iklan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk 

Dancow 3+ di Giant MOG Malang. 

H3: Pendapatan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk 

Dancow 3+ di Giant MOG Malang. 

H4: Tabungan dan kekayaan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 
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produk Dancow 3+ di Giant MOG Malang. 

H5; Kebutuhan konsumen berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

produk Dancow 3+ di Giant MOG Malang. 

H6: Keinginan konsumen terhadap produk Dancow berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian produk Dancow 3+ di Giant MOG Malang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Definisi Susu 

Pada zaman dahulu, susu telah dipakai sebagai bahan pokok pangan manusia. 

Manusia mengambil susu dari hewan yang memiliki kelenjar susu, seperti sapi, kuda, 

dan domba. Sapi dan domba mulai dijinakan sejak 8000 SM untuk diambil daging, 

bulu, dan susunya. Diperkirakan susu mulai masuk ke dataran Eropa pada abad 5000 

SM melewati daerah Anatolia, sementara susu mulai masuk ke Inggris pada periode 

Neolitik. Susu sapi sendiri baru dikenal oleh bangsa Indonesia lewat penjajahan 

Hindia Belanda pada abad ke 18. 

Susu adalah  bahan  minuman  yang  berasal  dari  ternak  dan  memiliki  

kandungan  gizi tinggi. Susu memiliki manfaat sangat besar untuk meningkatkan 

kwalitas hidup manusia. Pasalnya, susu banyak mengandung zat gizi yang lengkap 

dan lebih mudah diserap seperti protein, vitamin D, kalsium, fosfor, magnesium, 

imunoglobin, vitamin A, zinc, asam lemak esensial, laktosa, dan asam amino esensial 

yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan menjaga kesehatan tubuh. Meski 

tiap tahun tingkat konsumsi susu di Indonesia, baik segar maupun olahan (susu bubuk 

dan krim) mengalami pertumbuhan sekitar 10%, tapi masih tergolong paling rendah 

di Asia, hanya sekitar 9 liter perkapita. Bandingkan dengan Malaysia (25,4 liter), 

Singapura (32 liter), India (75 liter), China (20 liter), Filipina (11,3 liter), Vietnam 

(10,7 liter), bahkan Kamboja (12,5 liter).(Anynomous,2013) 
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Berdasarkan hasil riset MARS Indonesia di 7 kota (Jakarta, Bandung, 

Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Denpasar), susu Dancow menguasai 48,1% 

market share. Produk susu Dancow dengan formula lengkap, ditunjukan untuk 

memenuhi kebutuhan nutrisi anak, agar tepat seimbang di setiap tahap 

pertumbuhannya, salah satunya adalah produk susu Dancow 3+. Saat si kecil 

menginjak 3 tahun, membutuhkan nutrisi otak untuk perkembangannya, namun juga 

perlu didukung dengan nutrisi perlindungan untuk menjaga daya tahan tubuhnya. 

Maka susu Dancow 3+ kini dengan formula baru Lactobacillus PROCTECTUS, 

dengan nutrisi lengkap dan seimbang, sesuai untuk tahap pertumbuhan si kecil yang 

berumur 3 tahun. Susu Dancow 3+ mengandung beberapa benefit; Nutrisi untuk otak, 

yang mengandung DHA, dan mengandung LA (Linoleic Acid/Omega 6) dan ALA 

(Alpha-Linolenic Acid/Omega 3); Untuk perlindungan susu Dancow 3+ mengandung 

Lactobacillus PROTECTUS, probiotik yang dapat membantu menjaga daya tahan 

tubuh. Serta mengandung PREBIO3, yaitu merupakan prebiotik serat larut yang 

formulanya dipatenkan oleh Nestle, yang merupakan makanan untuk bakteri baik di 

saluran pencernaan, sehingga dapat membantu memberikan perlindungan yang lebih 

baik bagi si kecil; Untuk perkembangan dan pertumbuhan, mengandung kalsium 

tinggi, untuk membantu pertumbuhan tulang dan gigi. Kemudian mengandung 26 

vitamin dan mineral (dilengkapi juga dengan Taurin) untuk membantu perkembangan 

dan pertumbuhan si kecil.   

Giant hypermarket yang berada di MOG Malang adalah penyalur produk susu 

Dancow 3+ yang berada di Malang. Karena lokasinya terjangkau oleh konsumen dan 

giant memberikaan kepuasan pada konsumen yang baik. 
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2.2. Pengertian Jasa 

Jasa sering dipandang sebagai fenomena yang rumit. Kata jasa itu sendiri 

mempunyai banyak arti, dari mulai mutu pelayanan (Personal Service) sampai  jasa  

sebagai  suatu produk. Sejumlah ahli  tentang  jasa telah berupaya untuk merumuskan 

definisi jasa secara konklusif. Diungkapkan definisi tentang jasa seperti di bawah ini: 

Menurut Tjiptono (2004) jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang 

dapat ditawarkan oleh suatu pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak 

berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa bisa 

berhubungan dengan produk fisik atau tidak. 

Penawaran  suatu perusahaan  kepada pasar  biasanya mencakup beberapa  

jenis jasa. Komponen  jasa  ini dapat merupakan bagian kecil ataupun bagian  

utama/pokok  dari  keseluruhan  penawaran  tersebut. Pada kenyataanya, suatu 

penawaran dapat bervariasi dari dua kutup ekstrim, murni berupa barang pada satu 

sisi dan  jasa murni pada sisi lainnya. Berdasarkan kreteria  ini, penawaran suatu 

perusahaan dapat dibedakan menjadi lima kategori, yaitu : 

1. Produk fisik murni 

Penawaran semata-mata hanya terdiri atas produk fisik, misalnya sabun 

mandi, pasta gigi, atau sabun cuci tanpa ada jasa atau pelayanan yang menyertai 

produk tersebut. 

2. Produk fisik dengan dengan jasa pendukung  

Pada  kategori  ini  penawaran  terdiri  atas  suatu  produk  fisik yang disertai 

dengan satu atau beberapa jasa untuk meningkatkan daya tarik pada konsumennya. 
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3. Hybrid 

Penawaran terdiri dari barang dan jasa yang sama porsinya. 

4. Jasa utama yang didukung dengan barang dan jasa minor 

Penawan  terdiri atas suatu  jasa pokok bersama-sama dengan jasa tambahan. 

5. Jasa murni 

Penawaran hampir seluruhnya berupa jasa. 

 

2.3 Karakteristik Jasa 

Adapun karakteristik jasa menurut Tjiptono (2004)   adalah sebagai berikut; 

 Intangibel 

Meskipun jasa sering mencakup tindakan Intangibel, seperti duduk di pesawat 

terbang, memperbaiki mobil, dan lainnya tapi pada prinsipnya merupakan Intangibel.  

Implikasinya : jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, dicicipi, atau disentuh seperti yang 

dapat kita rasakan pada suatu barang. Jasa juga tidak bias disimpan, tidak bisa 

dipatenkan, jasa tidak bisa didisplay atau dikomunikasikan sewaktu-waktu,  

penetapan  harga  jasa  sulit dilakukan. 

 Heterogen 

Selain output-nya intangibel, output jasa juga bervariasi (heterogen)  sehingga  jasa  

sulit  untuk  distandarisasikan. Sebab utama dari kesulitan ini adalah karena meskipun 

untuk jasa yang sama, setiap individu konsumen itu ingin dipenuhi keinginannya 

dengan cara yang berbeda-beda. Dengan kata lain tidak ada dua konsumen yang sama 

persis. Implikasinya penyampaian jasa dan kepuasan konsumen bergantung pada 
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tindakan konsumen, kualitas jasa bergantung pada faktor sejumlah faktor yang tidak 

bisa dikontrol, tidak ada pengetahuan yang pasti bahwa jasa telah disampaikan 

dengan apa yang direncanakan dan dipromosikan. 

 Inseparability 

Produksi dan konsumsi simultan. Barang biasanya dibuat terlebih dahulu baru 

kemudian dijual dan dikonsumsi. Sementara itu, kebanyakan jasa dijual terlebih 

dahulu baru kemudian  diproduksi  dan  dikonsumsi. Implikasi  pemasaran  : 

kosumen berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi interaksi, konsumen saling 

mempengaruhi, karyawan mempengaruhi hasil jasa, desentralisasi sangat penting  dan  

produksi  missal sulit dilakukan. 

 Parishability 

Mudah musnah. Jasa tidak bisa disimpan, dijual lagi atau dikembalikan. 

Implikasi pemasarannya : dalam jasa sulit dilakukan sinkronisasi penawaran dan 

permintaan. 

Tabel 4. Perbedaan Karakteristik Barang Dan Jasa 

BARANG JASA 

Tangibel Intangibel 

Standardisasi Heterogen 

Produksi dan konsumsi terpisah Produksi dan konsumsi simultan 

Tidak mudah musnah Mudah musnah 

Sumber : Tjiptono (2004) 
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2.4 Perilaku Konsumen 

Istilah konsumen sering diartikan sebagai dua jenis konsumen yaitu: 

konsumen individu dan konsumen organisasi. Konsumen individu membeli barang 

dan jasa untuk digunakan sendiri. Misalnya membeli pakaian, sepatu, dan sabun. 

Sedangkan konsumen jenis kedua ialah konsumen organisasi, yang meliputi 

organisasi bisnis, yayasan, lembaga sosial, kantor pemerintah, dan lembaga lainnya. 

Studi perilaku konsumen adalah suatu studi mengenai bagaimana seorang  individu 

membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia (waktu, uang, 

dan energi). Secara sederhana, studi perilaku konsumen meliputi hal-hal sebagai 

berikut. Apa yang dibeli konsumen? Mengapa konsumen membelinya? Kapan 

mereka membelinya?, dimana mereka membelinya?, berapa sering mereka 

menggunakannya?. 

Menurut Schiffman dan Kanuk (1994) dalam Sumarwan (2004) ”istilah 

perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam 

mencari membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan mengahabiskan  produk dan jasa 

yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka”. 

Sedangkan menurut Peter, dkk., (1999) perilaku konsumenn adalah ”interaksi 

dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku, dan kejadian di sekitar kita di mana 

manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup mereka”. 

 

2.5  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumenmenurut, 

Simamora (2004). 
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 Faktor budaya 

Faktor budaya yang mempunyai pengaruhpaling luas danmendalam terhadap 

perilaku konsumen. Peranannya dimainkan oleh kultur, sub kultur, dan kelas 

sosial. 

1. Kultur  adalah faktor  penentu  paling  pokok  dari  keinginan dan  

perilaku seseorang. 

2. Subkultur merupakan  sub-sub  yang  lebih  kecil  dari  kulturyang 

memberikan identifikasi dan sosialisi anggotanya yanglebih spesifik. 

Sub kultur mencakup kebangsaan, agama,kelompok, ras, dan daerah 

geografis. 

3. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif homogen dan tetap 

dalam suatu masyarakat yang tersusun secara hirarkis dan anggota-

anggotanya memiliki tata niat,  minat,  dan perilaku yang sama. 

 Faktor sosial 

Perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial  seperti  

kelompok  acuan,  kelurga,  serta  peran dan  status sosial. 

1. Kelompok acuan.  

Kelompok acuan adalah seorang  individu atau sekelompok orang yang secara 

nyata mempengaruhi perilaku. Kelompok acuan digunakan oleh seseorang 

sebagai dasar untuk perbandingan atau sebuah referensi dalam membentuk 

respons afektif dan kognitif dan perilaku. Beberapa kelompok acuan yang 

terkait dengan konsumen diataranya adalah; kelompok persahabatan 
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(Friendship Groups), kelompok belanja (Shopping Groups), kelompok kerja 

(Work Groups), kelompok atau masyarakat maya (Virtual Groups or 

communities) dan kelompok pegiat konsumen (Consumer Action Groups). 

Beberapa kelompok yang digunakan dalam komunikasi pemasaran: selebriti, 

ahli atau pakar,  orang  biasa,  para  eksekutif  dan  karyawan,  karakter 

dagang atau juru bicara. (Sumarwan 2004). 

2. Keluarga. Adalah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang 

mempunyai hubungan darah, perkawinan, atau adopsi, dan tinggal bersama. 

(Engel, Blackwell, dan Minard) dalam Amirullah, (2002). Anggota keluarga 

merupakan kelompok primer yang paling berpengaruh. Orientasi keluarga 

terdiri dari orang tua, saudara, pasangan dan anak-anaknya. 

3. Peran dan status. Seseorang berpartisipasi dalam banyak kelompok dalam 

hidupnya seperti keluarga, klub, organisasi. Posisi orang tersebut dalam setiap 

kelompok dapat didefinisikan sebagai peran dan status. 

4. Promosi Iklan. Promosi melalui periklanan membutuhkan media untuk 

menyampaikan pesan iklannya. Iklan merupakan sarana komunikasi terhadap 

produk yang disampaikan melalui berbagai media dengan biaya pemrakarsa 

agar masyarakat tertarik untuk menyetujui dan mengikuti (Pujiyanto, 2001). 

Menurut Pattis (1993) iklan diartikan sebagai setiap bentuk komunikasi yang 

dimaksudkan untuk memotivasi seorang pembeli potensial dan 

mempromosikan penjualan suatu produk barang atau jasa untuk 

mempengaruhi pendapat publik, memenangkan dukungan publik, untuk 

berpikir atau bertindak sesuai dengan keinginan si pemasang iklan. 
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 Faktor pribadi 

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik 

pribadi, yaitu usia pembeli, dan  tahap siklus hidup, pekerjaan,keadaan ekonomi,  

gaya  hidup,  serta  kepribadian  dan  konseppribadi pembeli. 

1. Usia dan tahap siklus hidup. Orang-orang pembeli barangdan jasa yang 

berbeda sepanjang hidupnya. Merekamemakan makanan bayi pada tahun 

tahun awal, memakansegala  jenis makanan  pada  tahun-tahun  pertumbuhan,  

danmemakan makanan diet pada tahun-tahun berikutnya. 

2. Pekerjaan. Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi polakonsumsinya. 

3. Keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi sangat mempengaruhipilihan produk. 

Pemasar yang produknya peka terhadap pendapatan dapat dengan seksama 

memperhatikan kecenderungan dalam pendapatan pribadi, tabungan dan 

kekayaan. Indikator- tersebut menunjukkan adanya resesi, pemasar dapat 

mencari jalan untuk menetapkan posisi produknya. 

4. Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang yang diungkapkan dalam 

kegiatan, minat, dan pendapat seseorang. Gaya hidup melukiskan 

”keseluruhan orang” tersebut yang berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya 

hidup  didefinisikan  sebagai  pola  dimana  orang  hidup  dan menggunakan 

uang dan waktunya (Engel, dkk, 1995 dalam Sumarwan, 2004) 

5. Kepribadian  dan  konsep  pribadi.  Setiap  orang mempunyai kepribadian 

yang berbeda. Kepribadian adalah karakteristik psikologis yang berbeda dari  

seseorang yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan tetap 

terhadap lingkungannya. 
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 Faktor psikologis 

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi lagi oleh empat faktor psikologi 

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

1. Motivasi. Maslow menjelaskan mengapa seseorang didorong oleh kebutuhan  

tertentu pada waktu  tertentu. Menurutnya, kebutuhan manusia tersusun  

secara  berjenjang, mulai  dari yang paling banyak menggerakkan sampai 

yang paling sedikit memberikan dorongan. Pertama-tama orang akan 

memuaskan kebutuhan yang paling penting dulu, baru memenuhi kebutuhan 

berikutnya. Berdasarkan urutan kepentingannya, jenjang kebutuhan adalah 

kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan 

penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan sendiri muncul 

karena merasakan ketidaknyamanan (state  of tension)  antara  yan seharusnya 

dirasakan dan sesungguhnya dirasakan. 

2. Persepsi. Seseorang yang termotivasi adalah siap untuk bertindak. Bagaimana 

seseorang benar-banar bertindak dipengaruhi oleh persepsi dia mengenai 

situasi tersebut. 

3. Pengetahuan. Pengetahuan menjelaskan  perubahan  dalam perilaku suatu 

individu yang berasal dari pengalaman. 

4. Kepercayaan dan sikap pendirian. Melalui bertindak dan belajar, orang 

memperoleh kepercayaan dan pendirian. Hal- hal ini kemudian mempengaruhi 

perilaku pembelian mereka. 
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Sumber : Kotler, (2000) dalam Simamora, (2004) 

Gambar 2. Perincian bentuk faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen 

 

2.6Tahap-Tahap Dalam Proses Pembelian 

Ada  lima tahap yang dilalui konsumen dalam proses pembelian, yaitu 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, 

dan perilaku purna pembelian. Model  ini menekankan  bahwaproses 

pembelianbermula sebelum pembelian dan berakibat jauh setelahpembelian. Setiap 

konsumen tertentu melewati kelima tahap ini untuk setiappembelian yang mereka 

buat. Dalam pembelian yang lebih rutin, merekamembalik tahap-tahap tersebut. 

Gambar berikut ini melukiskan prosestersebut. 
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Sumber : Kotler, (2000) dalam Simamora, (2004) 

Gambar 3. Proses Keputusan Pembelian 

 

a. Pengenalan Masalah 

Proses dimulai saat pembeli menyadari adanya masalah atau kebutuhan. 

Pembeli merasakan adanya perbedaan antara yang nyata dan yang diinginkan. 

Kebutuhan ini disebabkan karena adanya rangsangan internal maupun eksternal. Dari 

pengalaman sebalumnya orang telah belajar bagaimana mengatasi dorongan  ini dan 

dimotivasi ke arah produk yang diketahuinya akan memuaskan dorongan ini.  
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b. Pencarian informasi 

Seorang  konsumen yang terdorong kebutuhannya mungkin atau mungkin 

juga  tidak, mencari informasi lebih lanjut. Jika dorongan konsumen kuat dan 

mungkin produk itu ada di dekatnya, mungkin konsumen akan langsung membelinya. 

Jika tidak, kebutuhan konsumen ini hanya akan menjadi ingatan saja. 

Pencarian informasi terdiri dari dua jenis menurut tingkatnya. Yang pertama 

adalah perhatian yang meningkat, yang ditandai dengan pencarian informasi yang 

sedang-sedang saja. Kedua, pencarian  informasi  secara  aktif  yang dilakukan 

dengan mencari informasi dari segala sumber. 

c. Evaluasi alternatif 

Konsumen memproses informasi tentang pilihan merek untuk membuat 

keputusan terakhir. Pertama, kita melihat bahwa konsumen mempunyai  kebutuhan. 

Konsumen  akan mencari manfaat tertentu dan selanjutnya melihat kepada atribut 

produk. Konsumen akan memberikan bobot yang berbeda untuk setiap atribut  

produk sesuai dengan kepentingannya. Kemudiankonsumenmungkin akan 

mengembangkan himpunan kepercayaan merek. Konsumen juga dianggap memiliki 

fungsi utilitas, yaitu bagaimana konsumen mengharapkan kepuasan produk  

bervariasi menurut  tingkat alternatif tiap ciri. Dan akhirnya konsumen akan tiba pada 

sikap ke arah alternatif merek melalui prosedur tertentu. 

d. Keputusan pembelian 

Pada tahap evaluasi, konsumen menyusun merek-merek dalam himpunan 

pilihan serta membentuk niat pembelian. Biasanya  ia akan memilih merek yang 

disukainya. Tetapi ada pula  faktor yang mempengaruhi seperti sikap orang  lain dan 



28 
 

faktor-faktor keadaan yang tidak terduga. 

e. Perilaku sesudah pembelian 

Sesudah  pembelian  terhadap  suatu  produk,  konsumen  akan mengalami 

beberapa tingkat kepuasan atau ketidak puasan. 

1. Kepuasan sesudah pembelian 

Konsumen mendasarkan harapannya kepada informasi  yang  mereka  terima  

tentang  produk. Jika kenyataannya yang mereka dapat ternyata  berbeda dengan yang 

diharapkan maka mereka merasa tidak puas. Bila produk tersebut memenuhi harapan, 

mereka akan merasa puas. 

2. Tindakan sesudah pembelian 

Penjualan perusahaan berasal dari dua kelompok, yaitu pelanggan baru dan 

pelanggan ulang. Mempertahankan pelanggan yang lama adalah lebih penting 

daripada menarik pelanggan baru. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan 

kepuasan pelanggan. Jika konsumen merasa puas ia akanmemperlihatkan  

kemungkinan  untuk  membeli lagi produk tersebut. Sedangkan konsumen yangtidak 

puas akan melakukan hal yang sebaliknya,bahkan memceritakan ketidak puasannya 

kepadaorang lain di sekitarnya, yang membuat konsumenlain tidak menyukai produk 

tersebut. 
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BAB III 

Metode Penelitian 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2013 –04 Agustus 2013 yang 

dilaksanakanpada konsumen susu Dancow balita 3+ di Giant MOG Malang. Lokasi 

ini dipilih dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut adalah salah satu lokasi 

dimana terdapat khalayak sasaran yang dituju konsumen di Giant MOG Malang serta 

lokasi mudah dijangkau peneliti sehingga diharapkan dapat mempermudah 

pelaksanaan penelitian. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Menurut 

Singarimbun dan Effendi (1995) penelitian survey adalah penelitian yang mengambil 

sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan 

data. 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Prosesnya diawali dengan teori dan selanjutnya dengan menggunakan 

logika deduktif diturunkan hipotesis penelitian yang disertai pengukuran dan 

operasionalisasi konsep, kemudian generalisasi empiris yang berdasar pada statistik, 

sehingga dapat disimpulkan sebagai temuan penelitian. 
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3.3 Metode Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purporsive 

sampling technique. Pada penelitian ini jumlah responden yang digunakan sebanyak 

100konsumen di Giant MOG Malang. 

 

3.4 Populasi dan Pengambilan Sampel 

Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri – 

cirinya akan diduga (Singarimbun dan Effendi, 1995). Populasi merupakan 

keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002). Menurut Arikunto (2006) Populasi 

adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah dimana 

responden yang diteliti adalahkonsumen susu Dancow balita 3+di Giant MOG 

Malang. 

 Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti, untuk 

mendapatkan sampel yang reprensif (Arikunto, 2002). Menurut Singarimbun dan 

Effendi (1995) yang menyarankan besar sampel minimum untuk penelitian deskriptif 

sebanyak 100, penelitian korelasional sebanyak 50, penelitian kausal perbandingan 

30/group, dan untuk penelitian eksperimantal sebanyak 30/15. 

Untuk menentukan jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan Rumus Slovin. (Umar, 2003) 
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Dalam rumus di atas: 

 n = Jumlah sampel 

 N = Jumlah populasi 

e
2
        = Prosentase ketidak telitian karena kesalahan 

pengambilansampel yang masih dapat diinginkan dengan 

pertimbangan prosentase sebesar 5% 

Pada penelitian ini jumlah responden yang digunakan sebanyak 100 

konsumen dari Giant MOG Malang. 

 

3.5 Teknik Pengambilan Sampel 

Adapun metode pengambilan  sampelnya dengan menggunakan sampel 

bertujuan (Porposive SampleTechnique), sampel bertujuan dilakukan dengan cara 

mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan 

atas adanya tujuan tertentu. Arikunto(2006) 

 

3.6 Data dan Sumber Data 

Dalam suatu penelitian harus disebutkan dari mana datadiperoleh 

sebagaimana yang dinyatakan oleh Arikunto (2002). Sumber data adalah subyek dari 

mana data dapat diperoleh. Didalam penelitian ini data yang digunakan dibagi dua 

bagian. Menurut Indriantoro dan Supomo  (2002)  sumber data dibagi menjadi dua, 

yaitu: 
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1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada  responden, dalam hal  ini 

adalah keseluruan konsumen yang Reseller pada Giant MOG Malang. 

2. Data Skunder 

Data yang didapat bukan berasal dari pengamatan langsung melainkan data yang 

sudah diolah orang lain, yang berupa dari dokumen-dokumen perusahaan, seperti 

profil perusahaan, jumlah Oulet, dan laporan penjualan produk.  

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Kuesioner (Angket) 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk  

dijawabnya (Sugiyono, 2004). Metode ini dilakukan dengan memberi sejumlah 

pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian kepada para konsumen  

yang berbelanja atau membeli di Giant MOG Malang. 

2. Wawancara (interview) 

Merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan keterangan-keterangan  lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan 

muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. 
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3. Dokumentasi 

Metode ini berkaitan dengan obyek dan  subyek  penelitian melalui pencatatan 

dokumen-dokumen  dan  berkas-berkas dari pihak yang terkait dengan penelitian. 

 

3.8Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skali likert. 

Menurut Amirullah (2002), skala likert digunakan secara luas yang mengharuskan 

responden untuk menunjukkan derajat setuju atau tidak setuju kepada setiap statemen 

yang berkaitan dengan objek yang dinilai. Bentuk asal dari skala likert memiliki lima 

kategori. Apabila diranking, maka  susunannya  akan dimulai dari  sangat tidak setuju 

(strongly disagree) sampai kepada sangat setuju (strongly agree). 

Lima kategori penilaian dimana masing-masing pernyataan diberi skor 1-5 : 

1. Jawaban sangat tidak setuju dengan skor 1 

2. Jawaban tidak setuju dengan skor 2 

3. Jawaban cukup setuju dengan skor 3 

4. Jawaban setuju dengan skor 4 

5. Jawaban sangat setuju dengan skor 5 

 

3.9Definisi Operasional Variabel 

Menurut Nazir (2003) definisi operasional adalah suatu definisi yang 

diberikan kepada  suatu variabel atau konstrak dengan cara memberi arti, atau 

menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan 

untuk mengukur konstrak atau variabel tersebut. Sesuai dengan perumusan masalah 
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yang ada maka dalam penelitian  ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas 

dan variabel terikat. 

1. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Varibel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau  timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2004). Adapun  

variabel  bebas  (X)  dalampenelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Indeks promosi (X1) 

Kelompok acuan adalah seorang individu atau sekelompok orang yang secara 

nyata mempengaruhi perilaku, baik dari orang lain; teman, tetangga, relasi, 

rekan kerja, atau dorongan dari promosi iklan. 

 Indeks  ekonomi (X2) 

Keadaan ekonomi seseorang meliputi tabungan dan pendapatan yang dapat 

dibelanjakan. 

 Persepsi konsumen terhadap produk (X3) 

Adalah kondisi yang mendorong konsumen agar mampu mencapai  tujuan 

motifnya.   Merupakan  suatu dorongan kebutuhan dari dalam diri konsumen 

yang perlu dipenuhi. 

2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya  variabel  bebas  (Sugiyono,2004). Dalam penelitian  ini 

variabel  terikat  adalah  keputusan pembelian konsumen (Y). 
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Tabel 5. Selanjutnya konsep, variabel serta item-item ditunjukkan pada 

tabel berikut: 

Variabel Indikator Item 

Faktor 

Sosial 

Indeks 

Promosi 

(X1) 

- Saran atau pengaruh dari 

orang/lain(Teman,keluarga,tetangga, relasi/rekan 

kerja) (X1.1) 

- Pengaruh dari promosi iklan (X1.2) 

Faktor 

pribadi 

Indeks 

ekonomi 

(X2) 

- Pendapatan  (X2.1), 

- Tabungandan  kekanyaan  (X2.2) 

Faktor 

psikologi 

Persepsi 

Konsumen 

terhadap 

produk 

 (X3) 

- Kebutuhankonsumen (X3.1) 

- Keinginankonsumen terhadap produk Dancow 

(X3.2) 

Keputusan 

pembelian 

Keputusan 

pembelian 

Konsumen di 

GiantMOG 

Malang. 

- Keputusan konsumenberdasarkan keinginan dan 

kebutuhan konsumen 

- Motivasi konsumen terhadap produk yang 

meliputi manfaat atau utilitas produk 

- Tingkat kepentingan dalam mengkonsumsi 

produktersebut, segera atau bisa ditunda 

- Tingkat keterlibatan konsumen terhadap 

produk di pasar 

 

- Ingatan tentang informasi produk dan 

informasi produk (apakah mereka berpaling 

pada informasi luar guna mendapat informasi 

mengenai alternatif yang tersedia) 

- Sumber informasi spesifik yang paling sering 

digunakan 

- Ciri atau atribut produk yang merupakan 

fokus pencarian 

 

- Sejauhmana keterlibatan konsumen dalam 

hal evaluasi dan perbandingan alternatif 

 

Sumber : data yang diolah, 2013 
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3.10Uji Instrumen 

3.10.1 Uji Reliabilitas 

Menurut Umar (2003). Reliabilitas adalah istilah yangdipakai untuk 

menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relativ konsisten apabila alat ukur 

kita gunakan berulang kali. 

Suatu instrument adalah reliabel sebagai alat pengumpul data apabila 

memberikan hasil ukuran yang sama terhadap suatu gejala pada waktu yang 

berlainan. Menurut Singarimbun instrumen dikatakan reliabel, jika hasil perhitungan 

memiliki koefisien keandalan (reliabilitas) sebesar α = 0,05 atau lebih. 

Untuk menguji reliabilitas, menurut Arikunto (2006) dapat menggunakan 

rumus Alpha Cornbach sebagai berikut: 

 

r11= 

 

Dimana : 

r11 =  Reliabilitas instrument 

k  =  Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑ợb
2  = Jumlah varians butir 

ợ
2t   = Varians total 

 

3.10.2 Uji Validitas 

 Menurut Umar (2003) validitas adalah istilah yang dipakai untuk menyatakan 

sejauh mana data yang ditampung pada suatu kuesioner atau mengukur apa yang 

k 

 
(k-1) 

∑ợb 
2 

1 – 
ợ2 t 
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ingin diukur.  

 Dimana menurut Arikunto (2002:146) r hitung dapat ditentukan dengan 

rumus: 

r =    N ∑ XY – (∑X)(∑Y) 

  √ (N∑X2 – (∑ X)2)(N∑Y2 – (∑Y)2) 

Dimana :  

r   = Nilai validitas atau koefisien korelasi X dan Y 

x = Skor kuesioner atau item 

y = Skor total atau total variabel 

n = Banyaknya sampel 

 Setelah nilai r (koefisien  korelasi) diperoleh maka langkahselanjutnya 

adalah membandingkan antara hasil nilai r yangterdapat pada tabel nilai kritis. 

Menurut Mason yang dikutip olehSugiyono (2004) bahwa jika didapat koefisien 

korelasi > 0,3 dansignifikan (p< 0,05), maka instrument dinyatakan valid. 

 Pengujian reliabilitas dan validitas instrument dalampenelitian ini 

menggunakan bantuan komputerisasi programsoftware SPSS 20 for windows. 

3.11  Model Analisis Data 

Adapun metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

3.11.1 Analisis Regresi Berganda 

Analisis ini digunakan untuk menentukan ketepatan prediksi dan untuk 

melengkapi analisis sejauh mana hubungan yang kuat antara variabel terikat (Y) 
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keputusan pembelian konsumen, dan variabel bebas (X), maka dalam penelitian ini 

regresinya sebagai berikut (Sugiyono, 1997) 

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

Keterangan: 

Y  = Variabel terikat yaitu Keputusan pembelian keputusan konsumen 

a  = Konstanta 

B  = Koefisien regresi variabel X terhadap Y 

X1  = Kelompok acuan 

X2  = Keadaan Ekonomi 

X3  = Motivasi 

e  = Standar kesalahan  

 

 

 

3.11.2 Uji Asumsi Klasik 

 Agar dapat diperoleh nilai pemikiran yang tidak biasa dan efisien dari 

persamaan regresi, maka dalam analisis data  harus memenuhi beberapa asumsi klasik 

sebagai berikut (pengolahan data dengan komputerisasi menggunakan  program  

SPSS  20 for windows).  

a. Uji Multikolinieritas 

 Menurut Santoso (2002), tujuan dari non-multikolinieritas adalah untuk 

menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi adanya variabel 
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independent. Jika  terjadi  korelasi, maka dinamakan  terdapat problem 

Multikolinieritas (multiko). Model regresi yang baik seharusnya terjadi korelasi 

diantara independent variabel. Untuk mengetahui ada tidaknya gejalah 

multikolinieritas dapat dideteksi dari besarnya nilai  VIF  (variance inflation factor).  

Bila  nilai  VIF  lebih  kecil  dari  5  maka  tidak  terjadi non-multikolinieritas. 

b. Uji heteroskedastisitas 

 Menurut Santoso (2002), tujuan uji heteroskedastisitas untuk menguji  

apakah  dalam  sebuah model  regresi,  terjadi  ketidaksamaan  varians  dari  residual 

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

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda, 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

c. Uji Normalitas 

 Menurut Santoso (2002), tujuan uji normalitas adalah untuk menguji 

apakah dalam sebuah model regresi, variabel bebas, variabel terikat atau keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model  regresi  yang  tidak  baik  adalah 

distribusi data normal atau mendekati normal. 

  

3.11.3 Uji Hipotesis 

a. Uji F (Uji Simultan) 

Uji F digunakan untuk menguji variabel-variabel  bebas secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel terikat. Pengujian  ini dilakukan denga ncara 

membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel. Apabila Fhitung>F tabeldengan sigifikasi 
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dibawah 0,05 (5%) maka secara bersama-sama (simultan) variabel bebas berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat, begitu juga sebaliknya. 

Rumus yang dikemukakan  oleh  Sugiyono  (2004)  untuk mengetahi F hitung, 

yaitu: 

  F=  R2/ k  

       (1 – R2) / (n – k- 1) 

 

Keterangan: 

F  = F hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan Ftabel 

R2  = Koefisien determinasi 

k  = Jumlah variabel bebas ( independent variabel ) 

n  = Jumlah sampel 

Kriteria pengambilan keputusan : 

 Jika Fhitungp <0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima. 

 Jika Fhitung p > 0,05 maka Ho diterima dan H1 ditolak. 

Bila Ho ditolak maka Ha  diterima  berarti  variabel-variabel bebas yang diuji 

mempunyai hubungan yang bermakna dengan variabel terikat. 

b. Uji t ( Uji Parsial ) 

Uji t digunakan  untuk  menguji  signifikasi  konstanta dari variabel bebas 

secara parsial atau individual terhadap variabel terikat. 

Pengujian ini dilakukan dengan cara membandiangkan nilai t hitung dengan t 

tabel. Apabila t hitung > t tabel dengan signifikasi dibawah 0,05 (5%), maka secara 

parsial atau individual variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel 
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terikat, begitu juga sebaliknya. 

Rumus t hitung  

 t  =     bi  

 Sbi 

Dimana: 

bi  : Koefisien regresi 

Sbi : Standar error koefisien regresi 

Kreteria pengambilan keputusan: 

Jika t hitung p < 0,05 maka Ho ditolak 

Jika t hitung p > 0,05 maka Ho diterima 

  

 Semua analisis dihitung dengan program SPSS  20 for Windows sehingga 

korelasi dalam perhitungan dapat dipercaya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Sejarah Giant Hypermarket 

Giant di Indonesia beroperasi di bawah bendera bisnis jaringan ritel 

raksasa, PT. Hero Supermarket Tbk. Yang telahmengadakan aliansi strategi dengan 

Dairy Farm Internasional pada tahun 1999 dalam bentuk penyertaan saham langsung. 

Kerjasama antara keduanya ditandai pula dengan bergabungnya beberapa eksekutif 

Dairy Farm Internasional sebagai mitra untuk memperkuat jajaran manajemen PT. 

Hero supermarket Tbk. Hal ini bertujuan untuk memberikan kosntribusi berupa 

pengalaman dan keahlian internasional yang bermanfaat bagi pengetahuan dan 

pemahaman manajemen PT. Hero Supermarket Tbk. 

Outletgiant yang pertama kali dibuka di Indonesia adalah Giant 

Hypermarket di Villa Melati Mas, Serpong, Tangerang pada tanggal 26 Juli 

2002.Giant dengan mottonya “ Banyak Pilihan Harga Lebih Murah” menyediakan 

sekitar 35.000-50.000 item, yang mana 90% nya berasal dari produk local dan etnik. 

Dengan operating philosophy “ Garansi Harga Murah Setiap Hari”, Giant 

ingin dikenal sebagai brand yang murah, terjangkau dan dapat dipercaya dengan 

memberikan nilai lebih dari harga yang dibayarkan. 

Produk private label giant mulai hadir pada tahun 2003 dengan 

menggunakan merek Giant serta First Choise. Produk private label hadir untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen yang sensitive terhadap harga akan produk yang 
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berkualitas. Harga yang ditetapkan untuk produk private label lebih murah bila 

dibandingkan dengan produk merek nasional. Dengan adanya produk private label 

diharapkan dapat menambah pilihan bagi konsumen dalam berbelanja. 

Slogan dari produk private label milik Giant adalah Proudly Made in 

Indonesia. Produk-produk private label yang dijual oleh Giant 90% adalah produk 

local yang dihasilkan oleh pemasok yang sebagian besar adalah perusahaan berskala 

kecil menengah di Indonesia. Giant memiliki standar khusus yang harus dipenuhi 

oleh pemasok dalam memproduksi produk private labe. Standar ini digunakan untuk 

menjaga kualitas dari produk private label yang dihasilkan. Giant juga 

memberlakukan kebijakan yang memberikan keleluasaan bagi kunsumen untuk 

mengembalikan produk private label yang telah dibeli ke gerai giant maupun jika 

merasa tidak puas dengan kualitas produk private label tersebut.Giant Hypermarket 

dan supermarket hingga pertengahan tahun 2013 telah memiliki 46 outlet yang 

tersebar di Indonesia. 

 

Gambar 4. Logo Giant Hypermarket 

Sumber : PT. Hero Supermarket Tbk. 
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4.1.2 Visi dan Misi 

1.  Visi 

Menjadi peritel terkemuka di Indonesia dalam segi penjualan dan 

penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham. 

2. Misi 

Meningkatkan nilai investasi pemegang saham kami melalui keberhasilan 

komersial dengan menarik pelanggan dan meningkatkan daya saing yang 

mantap. 

 

4.1.3 Falsafah Hero 

1. Kita selalu megutamakan service yang terbaik kepada pelanggan. 

2. Kita selalu menyediakan produk yang bermutu tinggi sesuai dengan keinginan 

pelanggan. 

3. Kita bersama-sama menciptakan kesatuan manajemen yang sempurna. 

4.1.4 Divisi di Giant Hypermarket  

1. GROCERY 

a. Grocery Food 

 Grocery 1 

Breakfast food, Bread, Jam, Snack, Ready to drink, Beer, Wine, Cigarete, 

Etc. 

 Grocery 2 

Milk, Rice, Noodle, Pasta, Cooking oil, Etc. 
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b. Grocery Non Food 

 Grocery 3 

Pet food, Cleaning, Air Freshener,  Insectiscide/Pesticide, Etc. 

 Grocery 4 

Diapers, Baby Food, Baby & Kids Care, Hair Care, Skin Care, Oral Care, 

Body Care, danBeauty Care. 

2. GMS 

a.  Textile 

 Ladies, Gents, Children, Baby. 

 Home Furnishing, Footwear. 

b. Bazaar 

 Toys, Stationary, Books, Luggage. 

 Furniture, Diy, Outdoor, Sport. 

 Household 

c. Electrical 

3. Fresh 

a. Fruit & Vegetable 

b. Meat & Chiken 

c. Seafood 

d. Ready to Eat 

e. Dairy Frozen 

f. Bakery 
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4. Sales Support 

a. Front desk service. 

b. Check out counter (COC), Banking, Banker, Cashier. 

c. Receiving & storage. 

d. Accounting. 

e. HRD. 

f. Information Tehnology (IT). 

g. Instore Ap (Marketing). 

h. Maintance (ME). 

i. Loss Prevention. 

Sumber : data primer Giant MOG Malang. 

 

4.3Gambaran Umum Obyek Penelitian 

  Produk susu balita merupakan produk yang sangat penting bagi ibu-ibu yang 

memiliki anak usia balita karena susu merupakan zat penting untuk menunjang 

pertumbuhan si kecil. Bagi produsen ini merupakan peluang bisnis karena dengan 

memenuhi kebutuhan yang diinginkan tersebut maka produsen akan mendapat 

keuntungan. Untuk mencapai hal tersebut maka produsen harus membuat produk 

yang berkualitas serta tidak membahayakan konsumen.  

Dancow menguasai 48,1% market share, produk susu Dancow dengan 

formula lengkap, ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak, agar tepat 

seimbang di setiap tahap pertumbuhannya, salah satunya adalah produk susu Dancow 

3+. Saat si kecil menginjak3 tahun, membutuhkan nutrisi otak untuk 
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perkembangannya, namun juga perlu didukung dengan nutrisi perlindungan untuk 

menjaga daya tahan tubuhnya. Maka susu Dancow 3+ kini dengan formula baru 

Lactobacillus PROCTECTUS, dengan nutrisi lengkap dan seimbang, sesuai untuk 

tahap pertumbuhan si kecil yang berumur 3 tahun. Susu Dancow 3+ mengandung 

beberapa benefit; Nutrisi untuk otak, yang mengandung DHA, dan mengandung LA 

(Linoleic Acid/Omega 6) dan ALA (Alpha-Linolenic Acid/Omega 3); Untuk 

perlindungan susu Dancow 3+ mengandung Lactobacillus PROTECTUS, probiotik 

yang dapat membantu menjaga daya tahan tubuh. Serta mengandung PREBIO3, yaitu 

merupakan prebiotik serat larut yang formulanya dipatenkan oleh Nestle, yang 

merupakan makanan untuk bakteri baik di saluran pencernaan, sehingga dapat 

membantu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi si kecil; Untuk 

perkembangan dan pertumbuhan, mengandung kalsium tinggi, untuk membantu 

pertumbuhan tulang dan gigi. Kemudian mengandung 26 vitamin dan mineral 

(dilengkapi juga dengan Taurin) untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan si 

kecil.  Dalam kaitannya ini, giant hypermarket yang berada di MOG Malang adalah 

penyalur produk susu Dancow balita 3+ yang berada di Malang. Barang distributor 

dating di kota Gempol, Sidoarjo setiap dua kali tiap Seminggu. Tiap minggunya 

Giant tidak sepi konsumen yang membeli susu produk Dancow balita 3+. Banyak 

varian rasa yang ditawarkan oleh susu Dancow balita 3+ terdiri dari, susu Dancow 

balita 3+ rasa vanilla, susu Dancow balita 3+ rasa madu, susu Dancow balita 3+ rasa 

coklat, susu Dancow balita 3+  plan prebiotik ( tidak ada rasa), dan susu Dancow 

balita 3+ rasa madu yang paling di sukai oleh anak-anak umur  3 tahun. 
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4.4 Diskripsi Hasil Penelitian 

 Responden dalam penelitian ini sebanyak 100 orang yangmerupakan 

konsumen yang mengambil produk susu Dancow balita 3+ di Giant MOG Malang. 

Dimana penentuan respondendidasarkan pada Rumus Slovin menurut (Umar, 2002). 

Apabilaproporsi yang diketahui dengan pasti, maka dengan menggunakan rumus 

slovin dengan prosentase ketidak telitian (eror) sebesar 5% dan diketahui jumlah 

sampel sebanyak 100 responden. 

1. Karakteristik Responden 

 Berdasarkan hasil penelitian yang  telah dilakukan  terhadap 100 responden  

terhadap konsumen yang melakukan pembelian di Giant hypermarket MOG Malang 

melalui penyebaran koesioner didapat sebuah gambaran umum karakteristik 

responden berdasarkan usia, jenis kelamin dan yaitu sebagai berikut; 

 Karakteristik  responden  berdasarkan usia, menunjukkan bahwa  usia  

konsumen  yang melakukan  pembelian  di  Gyant MOG Malang di dominasi oleh 

konsumen dengan usia 25 s.d 29 tahun. Hal ini dapat dilihat dari keseluruhan 

responden yang ada dengan usia 25 s.d 29 tahun berjumlah 31 responden dengan 

prosentase (31%), sedangkan karakteristik responden terendah usia < 20-24 tahun 

berjumlah 9 dengan prosentase 9%. 
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Gambar 5. Diagram data responden  berdasarkan usia 

 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin,menunjukkan bahwa 

konsumen yang melakukan pembelian di Giant MOG Malang di dominasi oleh 

konsumen perempuan.  Hal  ini dapat dilihat dari keseluruhan responden yang ada 

bahwasanya konsumen perempuan berjumlah 95 responden dengan prosentase 

(95%), sedangkan konsumen laki-laki  berjumlah 5 responden dengan prosentase 

(5%). Hal ini dikarenakan konsumen yang berjenis perempuan adalah ibu-ibu yang 

kebanyakan membeli kebutuhan susu untuk anaknya yang rata-rata adalah ibu rumah 

tangga. 

 

Gambar.6 Diagram data responden berdasarkan jenis kelamin 

 Karakteristik responden berdasarkan pendapatan, menunjukkan bahwa 

konsumen yang melakukan pembelian di Giant MOG Malang didominasi pendapatan 

lebih dari Rp 1,5 juta. Hal ini dapat dilihat dari keseluruhan responden yang 

mempunyai pendapatan/bulan lebih dari Rp. 1,5 juta berjumlah 38 responden 

dengan  prosentase (38 %),  sedangkan  pendapatan  terendah  adalah pendapatan  <  

Rp  500.000  berjumlah  9  responden  dengan  prosentase (9%). 
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Gambar 7. Diagram data responden berdasarkan pendapatan 

 Karakteristik responden berdasarkan  pendidikan, menunjukkan bahwa 

konsumen yang melakukan pembelian di Giant MOG Malang didominasi  pendidikan 

SMA. Hal ini dapat dilihat dari keseluruhan responden berpendidikan SMA, 

berjumlah 39 respoden dengan prosentase (39 %). Sedangkan karakteristik terendah 

responden berdasarkan pendidikan, menunjukkkan berpendidikan SD berjumlah 2 

dengan prosentase (2%). 

 

 

Gambar 7. Diagram data responden berdasarkan pendidikan 

4.5 Distribusi Item 

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai distribusi item dari variabel faktor 

sosial, faktor pribadi, faktor psikologis. Sedangkan indikatornya dari masing-masing 
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variabel antara lain : kelompokacuan (X1), keadaan ekonomi (X2), dan motivasi (X3) 

sertaindikator variabel terikat keputusan pembelian (Y). 

4.5.1 Variabel Faktor Sosial 

1. Indikator kelompok acuan (X1) 

 Terdiri dari dua item, yaitu saran atau pengaruh dari orang lain (keluarga, 

teman,  tetangga,  relasi  atau rekan kerja)  (X1.1),pengaruh dari iklan (X1.2). 

 

 Sumber : data primer diolah, 2013 

Gambar 8. Diagram Distribusi Frekuensi Item Kelompok Acuan (X1) 

 Dari diagram frekuensi item kelompok acuan (X1)diatas dapat diketahui  

bahwa dari dua itemindikator kelompok acuan (X1) yaitu item pengaruh dari orang 

lain (X1.1), menjawab sangat tidak setuju 3 orang (3%), menjawab tidak setuju 16 

orang (16%), menjawab ragu-ragu 7 orang (7%), menjawab setuju 55 orang (55%), 

dan menjawab sangat setuju 19 orang (19%). Sedangkan item pengaruh dari iklan 

(X1.2), menjawab sangat tidak setuju 1 orang (1%), menjawab tidak setuju 39 orang 

(39%), menjawab ragu-ragu 4 orang (4%), menjawab setuju 52 orang (52%), dan 

menjawab sangat setuju 4 orang (4%).Distribusi frekuensi item tertinggijawaban 

responden terletak pada item pengaruh dari oranglain (X1.1) dengan menjawab 
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pertanyaan pengambilan keputusan pembelian dikarenakan saran atau pengaruh dari 

orang lain yaitu dengan pilihan jawaban poin setuju sebanyak 55 orang (55%) . Hal 

ini  menunjukkan  bahwakonsumen melakukan pembelian produk susu Dancow balita 

3+ di Giant MOG Malang karena saran atau pengaruh dari orang lain dan tidak 

sepenuhnya karena pengaruh dari iklan.  

4..2 Variabel Faktor Pribadi 

2. Indikator keadaan ekonomi (X2) 

 Terdiri dari dua item, yaitu pendapatan (X2.1), tabungan dan kekayaan (X2.2). 

 

 

Sumber : data primer diolah, 2013 

Gambar. 9 Diagram Distribusi Frekuensi Item Keadaan Ekonomi (X2) 

 Dari diagram frekuensi itemkeadaan ekonomi (X2) diatas dapat diketahui 

bahwa dari dua item indikatorkeadaan ekonomi (X2), yaitu distribusi frekuensi item 

pendapatan (X2.1) menjawab sangat tidak setuju 9 orang (9%), menjawab tidak setuju 

62 orang (62%), menjawab ragu-ragu 2 orang (2%), menjawab setuju 25 orang 

(25%), dan menjawab sangat setuju 2 orang (2%). Sedangkandistribusi frekuensi item 

tabungan dan kekayaan (X2.2) , menjawab sangat tidak setuju 10 orang (10%), 
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menjawab tidak setuju 67 orang %, menjawab ragu-ragu 1 orang (1%), menjawab 

setuju 21 orang (21%), dan menjawab sangat setuju 10 orang(10%). Distribusi 

frekuensi item tertinggijawaban responden terletak pada item pengaruh dari oranglain 

(X1.2) dengan menjawab pertanyaan pengambilan keputusan pembelian tidak 

dikarenakan karena faktor kekayaan dan tabungan yaitu dengan pilihan jawaban poin 

tidak setuju sebanyak 67 orang (67%) . Hal ini menunjukkan bahwa konsumen 

melakukan pembelian produk susu Dancow balita 3+ di Giant MOG Malangtidak 

mempengaruhi kekayaan atau tabungan yang dimiliki konsumen. 

 Sedangkan distribusi frekuensi item indikator keadaan ekonomi (X2) terendah 

terletak pada item pendapatan (X2.2) yaitu dengan pilihan jawaban poin tidak setuju 

sebanyak 62 (62%). Hal inimenunjukkan bahwa produk susu Dancow balita 3+ di 

Giant MOG Malangadalah masih dipengaruhi oleh pendapatan. 

4..3 Variabel Faktor Psikologis 

3. Indikator Motivasi (X3) 

Terdiri dari dua item,  yaitu  kebutuhan  konsumen(X3.1), keinginan konsumen 

terhadap produk Telkomsel diGiant MOG Malang (X3.2). 

 

Sumber : data primer diolah, 2013 
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Gambar 10. Diagram Diagram Distribusi Frekuensi Item Motivasi (X3) 

 Dari diagram frekuensi itemmotivasi (X3) diatas dapat diketahui bahwa dari 

dua item indikator motivasi (X3) distribusi frekuensi item kebutuhan konsumen (X3.1) 

tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju, menjawab tidak setuju 5 orang (5%), 

menjawab ragu-ragu 2 orang (2%), menjawab setuju 75 orang (75%), dan menjawab 

sangat setuju 18 orang (18%). Sedangkan distribusi frekuensi item keinginan 

konsumen (X2.2) , tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju, menjawab tidak 

setuju 5  orang (5%), menjawab ragu-ragu 2 orang (2%), menjawab setuju 79 orang 

(79%), dan menjawab sangat setuju 14 orang (14) %. Distribusi frekuensi item 

tertinggijawaban responden terletak pada item keinginan konsumen (X3.2) dengan 

menjawab pertanyaan pengambilan keputusan pembelian dikarenakan keinginan  

konsumen  yaitu dengan pilihan jawaban poin setuju sebanyak 79 orang (79%) . Hal 

inimenunjukkan bahwa produk susu Dancow balita 3+ di Giant MOG Malangadalah 

sesuai keinginan konsumen. 

 Sedangkan distribusi frekuensi item indikator motivasi (X3) terendah terletak 

pada item kebutuhan konsumen (X3.2) yaitu dengan pilihan jawaban poin setuju 

sebanyak 75 (75%). Hal inimenunjukkan bahwa produk susu Dancow balita 3+ di 

Giant MOG Malangadalah tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

4..4 Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

4. Indikator Keputusan Pembelian Konsumen (Y) 

Variabel dependen karakteristik (Y) terdiri dari 5 sub variabel yang masing-

masing sub mempunyai indikator. Sub variabel dari proses pengambilan keputusan 

meliputi: 
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1. Pengenalan masalah indikatornya yaitu kebutuhan atau keinginan dan motivasi 

konsumen terhadap produk yang meliputi manfaat atau utilitas produk yang 

terdapat 1 item pertanyaan yaitu apakah manfaat yang Bapak/Ibu peroleh dari 

produk susu Dancow balita 3+ cukup baik. Jawaban dari responden ditunjukkan 

pada Gambar 11. 

 

Sumber : data primer diolah, 2013 

Gambar 11. Diagram Distribusi Frekuensi Item Pengambilan Keputusan Variabel 

Pengenalan Masalah (Y1.2) 

 Dari diagram distribusi item pengambilan keputusan item pengambilan 

keputusan variabel pengenalan masalah dapat dilihat bahwa pertanyaan apakah 

manfaat yang Bapak/Ibu peroleh dari produk susu Dancow balita 3+ cukup baik, dari 

jawaban responden paling banyak menjawab setuju yaitu 76 orang (76%). Hal ini 

menunjukan bahwa konsumen memutuskan membeli produk susu Dancow balita 3+ 

ini karena memang bermanfaat untuk konsumen. 

2. Pencarian informasi indikatornya adalah ketertarikan mencari sumber informasi 

tentang produk yang terdapat 1 item pernyataan yaitu apakah Bapak/Ibu tertarik 

mencari informasi mengenai produk susu Dancow Balita 3
+
.  
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   Sumber : data primer diolah, 2013 

Gambar 12. Diagram Distribusi Frekuensi Item Pengambilan Keputusan Variabel 

Pencarian Informasi (Y1.9) 

Dari diagram distribusi frekuensi ítem pengambilan keputusan variabel 

pencarían informasidiatas pertanyaan apakah Bapak/Ibu tertarik mencari informasi 

mengenai produk susu Dancow balita 3
+
, dari jawaban pertanyaan responden dapat 

diketahui 37 (37%) paing banyak menjawab setuju. Hal ini menunjukan bahwa 

sebagian besar konsumen tertarik mencari sumber informasi tentang susu Dancow 

balita 3+ tersebut sebelum melakukan pembelian 

3. Evaluasi Alternatif indikatornya adalah kompleksitas criteria dalam evaluasi 

seperti atribut, utilitas, kualitas dan harga yang terdapat 3 item pertanyaan yaitu 

setelah mengetahui produk susu Dancow 3+apakah menurut Bapak/Ibu faktor 

merk layak dipertimbangkan dalam pembelian produk susu, kemudian apakah 

menempatkan Dancow balita 3+ sebagai pedoman utama dalam pembelian 

produk susu balita, dan apakah Bapak/Ibu menganggap harga produk susu 

Dancow balita 3
+
 sesuai dengan kualitas produk. 
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Sumber: data primer diolah, 2013 

Gambar 13. Diagram Distribusi Frekuensi Item Pengambilan Keputusan Variabel 

Evaluasi Alternatif 

 Berdasarkan diagram diatas tentang pertanyaan apakah setelah mengetahui 

tentang produk susu Dancow balita 3
+
apakah menurut Bapak/Ibu faktor merk layak 

dipertimbangkan dalam pembelian produk susu Dancwo 3+ dapat diketahui jawaban 

responden paling banyak adalah 61 orang (67%) dan menjawab tidak setuju, 4 orang 

(4%). Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar konsumen mempertimbangkan 

faktor merk susu Dancow 3+ sebelum membeli susu balita. Kemudian apakah 

menempatkan Dancow balita 3+ sebagai pedoman utama dalam pembelian produk 

susu balita, dapat diketahui jawaban responden paling banyak menjawab setuju 

adalah 60 orang (60%) menjawab setuju, hal ini menunjukan bahwa sebagian besar 
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konsumen menempatkan merk Dancow sebagai pedoman memebeli susu balita , dan 

apakah Bapak/Ibu menganggap harga produk susu Dancow balita 3
+
 sesuai dengan 

kualitas produk dapat dilihat dari jawaban responden yang paling banyak menjawab 

dari ketiga ítem variabel Evaluasi Alternatif yakni sebesar 75 orang (75%). Hal ini 

menunjukan bahwa konsumen mengaanggap harga produk susu Dancow balita 3+ 

sudah sesuai dengan kualitas produk. 

4. Keputusan pembelian dengan indikator adalah loyalitas konsumen untuk tetap 

mencari produk utama sebelum produk alternative yang disukai yang terdiri dari 2 

item pertanyaan yaitu apakah Bapak/Ibu cukup besar loyalitas terhadap produk 

susu Dancow balita 3+ dan apakah Bapak/Ibu cukup puas anda dalam 

menggunakan produk susu balita Dancow 3
+
.  

 

Sumber : data primer diolah, 2013 

Gambar 14.Distribusi Frekuensi Item Pengambilan Keputusan Variabel 

Keputusan Pembelian 
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5. Perilaku pasca pembelian dengan indikator adalah ekspresi tingkat kepuasan 

konsumen terhadap suatu produk, sehingga konsumen tersebut menggunakan 

kembali produk tersebut maka ada satu item pertanyaan yaitu apakah Bapak/ibu 

cukup sering menggunakan kembali produk susu Dancow 3+. 

 

  Sumber : data primer diolah, 2013 

Gambar 14. Distribusi Frekuensi Item Pengambilan Keputusan Variabel Perilaku 

Pasca Pembelian 

Berdasarkan distribusi frekuensi item pengambilan keputusan variabel 

evaluasi alternatifdiatas tentang pertanyaan apakah Bapak/Ibu cukup besar loyalitas 

terhadap produk susu Dancow balita 3+, maka dapat diketahui jawaban responden 

sebanyak 83 orang (83%) menjawab setuju, hal ini menunjukan kebanyakan 

konsumen selalu menggunakan kembali produk susu Dancow 3+. Maka konsumen 

memiliki cukup kepuasan dalam menggunakan produk susu Dancow balita 3+. 
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4.9 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.6.1 Uji Validitas 

Untuk penghitungan validitas dan reliabilitas instrument item masing 

masing variabel pada penelitian yang dilakukan menggunakan program SPSS 20 for 

windows. Menurut Umar (2004) validitas adalah istilah yang dipakai untuk 

menyatakan sejauh mana data yang ditampung pada suatu kuesioner atau mengukur 

apa yang yang ingin diukur. Menurut Meson yang dikutip dalam Sugiono (2004) 

bahwa  jika  terdapat  koefisiensi  korelasi >  0,3 dan  signifikan  (p < 0,05), maka 

instrument dinyatakan valid. 
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Tabel 10. Hasil Uji Validitas 
No. Indikator Item Keterangan 

1. Kelompok Acuan (X1) X1.1 

X1.2 

Valid 

Valid 

2. Keadaan Ekonomi (X2) X2.1 

X2.1 

Valid 

Valid 

3. Motivasi (X3) X3.1 

X3.2 

Valid 

Valid 

4. Keputusan pembelian 

konsumen (Y) 

Y1 

Y2 

Y3 

Y4 

Y5 

Y6 

Y7 

Y8 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Sumber : data primer diolah, 2013 

 Dari tabel 10. diatas dapat diketahui bahwa hasil perhitungan dari masing-

masing indikator kelompok acuan (X1), Keadaan ekonomi (X2), dan motivasi (X3), 

serta keputusan pembelian konsumen (Y) memiliki koefisien  korelasi > 0,3 dan  

signifikasi  probabilitas  kurang  dari  0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa dari 

seluruh item indikator yang ada pada instrumen dalam penelitian ini valid. 
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4.6.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Umar (2004) reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk 

menunjukkan  sejauh mana  suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila alat ukur 

kita gunakan berulang kali. Suatu instrumen adalah reliabel sebagai alat pengumpul 

data apabila memberikan hasil ukuran yang sama terhadap suatu gejala pada waktu 

yang berlainan. Menurut Singarimbun instrument dikatakan reliabel, jika hasil 

perhitungan memiliki koefisien keandalan (reliabilitas) sebesar α = 0,05 atau lebih. 

Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas 

No. Indikator Alpha Keterangan 

1. Kelompok acuan (X1) 0,782 Reliabel 

2. Keadaan ekonomi (X2) 0,907 Reliabel 

3. Motivasi (X3) 0,813 Reliabel 

4. Keputusan Pembelian (Y) 0,862 Reliabel 

Sumber : data primer diolah, 2013 

 Dari tabel 11. diatas dapat diketahui hasil perhitungan dari masing-masing 

indikator Kelompok acuan (X1),  Keadaan  ekonomi (X2), dan Motivasi (X3), serta 

keputusan pembelian konsumen (Y) memiliki koefisien keandalan (reliabilitas)  

sebesar  α  =  0,05.  Sehingga dapat dikatakan bahwa dari seluruh indikator  yang ada 

pada instrumen dalam penelitian ini reliabel. 
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4.7 Analisis Faktor 

 Analisis faktor merupakan salah satu tehnik analisis statistik multivariat, 

dengan titik berat yang diminati adalah hubungan secara bersama pada semua 

variabel tanpa membedakan variabel tergantung dan variabel bebas atau disebut 

sebagai metode antar ketergantungan (interdependence methods). Proses analisis 

faktor mencoba menemukan hubungan antar variabel yang saling independen 

tersebut, sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih 

sedikit dari jumlah variabel awal sehingga memudahkan analisis statistik selanjutnya. 

(Wibowo , 2006). Pada analisis faktor terdapat beberapa tahap yang dinamakan uji 

kelayakan faktor ang berfungsi untuk mengetahui hubungan antar variabel yang akan 

dianlaisis faktor, diantaranya adalah uji KMO, uji Bartlett, uji MSA, yang masing-

masing memiliki persyaratan-persyaratan tertentu untuk dapat dilanjutkan ke analisis 

faktor, jika salah satu uji kelayakan faktorial tersebut tidak dapat memenuhi 

persyaratan, maka tidak dapat dilakukan uji selanjutnya dan harus dikeluarkan dari 

analisis. Analisis faktor yang digunakan dalam pengolahan data ini menggunakan 

SPSS versi 16,0. 

 4.7.1 Nilai Keiser-Meyer-Olkin (KMO) 

 Hasil perhitungan yang ditunjukkan oleh perhitungan KMO diperoleh nilai 

0,516 yang memiliki arti bahwa dengan nilai tersebut pada keyser meyer olkin Sudah 

memenuhi uji kelayakan faktor, karena nilai KMO lebih dari 0,5. Supranto (2004) 

menyatakan bahwa nilai KMO yang baik berkisar antara 0,5-1. Berdasarkan hasil 

perhitungan, nilai KMO yang diperoleh sebesar 0,798, sehingga metoda analisis 
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faktor cukup memuaskan untuk digunakan dalam penelitian. Hasil uji KMO dapat 

dilihat pada lampiran uji faktorial. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .516 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 248.028 

Df 15 

Sig. .000 
Data primer diolah (2013) 

4.7.2  Uji Bartlett  

 Fungsi dari uji Bartlett adalah untuk mengetahui kebebasan dari suatu variabel 

(variabel bebas), hasil yang didapat dari uji ini adalah  248,028 dengan nilai 

signifikan 0,000, jadi dapat disimpulkan bahwa pada uji ini terdapat hubungan antar 

variabel yang signifikan sehingga pada uji bartlett yang menunjukkan signifikan 

layak untuk diproses pada uji faktorial. Suliyanto (2005) yang menyatakan bahwa 

variabel yang digunakan dapat dianalisis pada tahap selanjutnya apabila memiliki 

angka signifikan < 0,05. 

4.7.3 Measure Of Sampling Adequacy (MSA)  

 Apabila nilai MSA seluruh item menunjukkan lebih dari 0,5 maka layak untuk 

tahap pemfaktoran, namun sebaliknya jika ada salah satu item yang memiliki nilai 

MSA kurang dari 0,5 maka harus dikeluarkan pada analisis faktorial, dan data 

tersebut tidak layak untuk diuji faktor. Matrik kolerasi anti-image pada lampiran 

menunjukkan bahwa dari 20 item memiliki nilai MSA > 0,5. Supranto (2004) dalam 

Oki (2009) , analisis faktor adalah prosedur yang digunakan untuk mereduksi data 
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atau peubah, yang masih memuat sebagian besar informasi yang terkandung di dalam 

peubah asli. Peubah baru yang dihasilkan disebut dengan faktor laten, yang bersifat 

unobservable. Algoritma analisis faktor tersebut adalah pengujian peubah, dimana 

menilai kelayakan peubah untuk dimasukkan dalam analisis selanjutnya, 

menggunakan Kaiser Meyer Olkin (KMO) dan measure of sampling adequacy 

(MSA). Angka MSA ≤ 0, 5, menunjukan peubah tidak bisa dianalisis lebih lanjut, 

atau dikeluarkan.  

Tabel 4.1 Uji MSA 

Variabel Nilai MSA 
X1.1 0,505 
X1.2 0,532 
X2.1 0,494 
X2.2 0,506 
X3.1 0,523 
X3.2 0,542 

(Data Primer (diolah)2013) 

4.7.4 Ekstraksi Faktor 

Pada proses ekstraksi faktor ini terbentuk 3 faktor dari 6 item. Faktor pertama 

memiliki prosentase varians sebesar 38,215% yang berarti di dalam faktor pertama 

mampu menjelaskan indeks ekonomi, faktor kedua memiliki prosentase  varians 

sebesar 27,936% dalm arti bahwa dengan adanya faktor kedua memiliki item yang 

mampu menjelaskan terkait persepsi konsumen terhadap produk, kemudian dengan 

terbentuknya factor ketiga yang memiliki prosentase varians sebesar 20,353%. 

 Tabel 4.4 merupakan penjabaran dari hasil eigenvalue dan prosentase varian 

dari 4 faktor baru yang terbentu melalui hasil analisis faktor. 
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Tabel 4.2. Hasil eigenvalue dan prosentase varian 

Factor Eigen value Presentase varian Presentase komulatif 
1 2,293 38,215 38,215 
2 1,676 27,936 66,151 
3 1,221 20,353 86,504 

(Data Primer (diolah)2013) 

 Tabel 4.2 memberikan informasi bahwa ke 6 item dari variabel eksternal dan 

internal faktor yang terbentuk tersebut menunjukkan nilai eigenvalues lebih dari 1 

dan memiliki prosentase varian sebesar 86,504 yang berarti nilai komulatif telah 

mencukupi kriteria yaitu ≥ 60% sehingga layak untuk dianalisis pada tahap 

selanjutnya. sesuai dengan pendapat Wibowo (2006) Eigenvalue merupakan jumlah 

varian yang dijelaskan oleh setiap faktor. Eigenvalue akan menunjukkan kepentingan 

relatif masing-masing faktor dalam menghitung varian yang dianalisis. Susunan 

eigenvalues selalu diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil dengan kriteria 

bahwa angka eigenvalue di bawah 1 tidak digunakan dalam menghitung jumlah 

faktor yang terbentuk. (Eigenvalue yang ditentukan di atas 1 adalah alasan peneliti). 

Selain eigen value yang perlu diperhatikan juga yaitu nilai presentase komulatif dari 

presentase varian, besarnya nilai presentase komulatif pada presentase varian ≥ 60%. 

 

4.7.5 Rotasi Faktor 

. Hasil analisis rotasi bisa dilihat pada lampiran hasil analisis faktor. Pada saat 

penginterpretasian faktor maka dilakukan pengelompokan seluruh variabel yang 

digunakan dengan syarat faktor loading yang digunakan minimum bernilai 0,4, 
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namun apabila salah satu variabel yang digunakan terdapat item yang memiliki nilai 

faktor loading dibawah 0,4 maka item tersebut harus dikeluarkan dari proses analisis 

dengan alasan item dari variabel tersebut tidak layak untuk mewakili faktor yang 

terbentuk. Hasil pemfaktoran dari data penelitian yang telah dilakukan terhadap 

matrix faktorial bahwa seluruh item variabel kualitas pelayanan memiliki nilai ≥0 

4.7.6 Hasil Analisis Faktor        

 Ni Gusti Agung (2005) menyatakan bahwa penamaan faktor tergantung pada 

nama-nama variabel yang menjadi satu kelompok pada interpretasi masing-masing 

analisis dan aspek lainnya, sehingga pemberian nama ini sebenarnya bersifat 

subyektif serta tidak ada ketentuan yang pasti mengenai pemberian nama 

tersebut,seperti pada tabel 4.3 

Tabel 4.3 Hasil Analisis Faktor 

Keterangan  Loading factor 
1 2 3 

“Indeks ekonomi” 
X2.1 (Pendapatan) 0,955   
X2.2 (Tabungan dan kekayaan) 0,951   
“persepesi konsumen pada produk” 
X3.1 (kebutuhan konsumen)  0,900  
X3.2 (keinginan konsumen terhadap 

produk Dancow 3+) 
 0,912  

“indeks promosi” 
X1.1 (saran atau pengaruh dari orang 

lain) 
  0,916 

X1.2 (pengaruh dari promosi iklan)   0,879 

% Varian 38,215 27,936 20,353 

  

4.7.6.1 “Indeks Ekonomi” 

 Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa pada pembentukan nama laten 

dengan nama indeks ekonomi dapat diperoleh hasil bahwa variabel yang terbentuk 
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didalamnya adalah pendapatan dan tabungan serta kekayaan, namun hasil faktorial 

membuktikan bahwa pendapatan mewakili variabel indeks ekonomi dengan faktor 

loading sebesar 0,955. Hal ini dikarenakan karena myoritas responden penelitian 

berasumsi bahwa pendapatan seseorang akan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian susu Dancow 3+, semakin tinggi pendapatan yang diterima maka peluang 

keputusan pembelian akan semakin besar. 

4.7.6.2 “Persepsi Konsumen pada Produk” 

 Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa pada pembentukan nama laten 

dengan nama persepsi konsumen terhadap produk dapat diperoleh hasil bahwa 

variabel yang terbentuk didalamnya adalah ksaran dari orang lain dan promosi iklan 

terhadap produk susu Dancow 3+, namun hasil faktorial membuktikan bahwa 

pendapatan mewakili variabel indeks promosi dengan faktor loading sebesar 0,916. 

Hal ini dikarenakan karena myoritas responden penelitian berasumsi bahwa 

pendapatan seseorang akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian susu Dancow 

3+, semakin tinggi keinginan seseorang untuk membeli suatu produk maka peluang 

keputusan pembelian akan semakin besar, karena walaupun responden membutuhkan 

produk tersebut apabila tidak ingin membeli maka tidak akan muncul peluang 

keputusan pembelian. 

4.7.6.3 “Indeks Promosi” 

 Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa pada pembentukan nama laten 

dengan nama indeks promosii dapat diperoleh hasil bahwa variabel yang terbentuk 

didalamnya adalah kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap produk susu 

Dancow 3+, namun hasil faktorial membuktikan bahwa pendapatan mewakili 
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variabel persepsi konsumen terhadap produk dengan faktor loading sebesar 0,912. 

Hal ini dikarenakan karena myoritas responden penelitian berasumsi bahwa 

pendapatan seseorang akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian susu Dancow 

3+, semakin tinggi keinginan seseorang untuk membeli suatu produk maka peluang 

keputusan pembelian akan semakin besar, karena promosi melalui word of mouth 

flexibel dan mudah dilakukan dengan alasan tidak memerlukan biaya dalam 

pemromosiannya. 

 

4.9 Asumsi klasik 

a. Uji Multikolinieritas 

 Menurut Santoso (2002), tujuan dari non- multikolinieritas adalah untuk 

menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi variabel  independent. 

Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas (multiko). 

Model regresi yang baik seharusnya terjadi korelasi diantara independent variabel.  

 Untuk mengetahui adanya ada tidaknya gejala nultikolinieritas dapat dideteksi 

dari besarnya nilai VIF (Variance Inflation Factor). Bila nilai VIF  lebih kecil dari 5, 

makatidak terjadi multikolinieritas. Dari hasil analisis diperoleh nilai VIF untuk 

masing-masing indikator bebas seperti yang tercantum pada table analisis regresi 

linier berganda 

 Berdasarkan hasil pengujian multikolonieritas seperti yang tercantum pada 

lampiran, dapat dikatakan bahwa masing-masing  indikator bebas mempunyai nilai 

VIF yang  lebih kecil dari 5. Sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah bebas dari multikolinieritas. 
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b. Uji Heteroskedastisitas 

 Menurut Santoso (2002), tujuan uji  heteroskedastisitas untuk menguji apakah 

dalam sebuah model regresi  terjadi  ketidaksamaan  varians  dari  residual  dari  suatu 

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

lain  tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda, disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik tidak heteroskedastisitas. 

c. Uji Normalitas 

 Menurut  Santoso  (2002),  tujuan uji normalitas  adalah untuk menguji 

apakah dalam sebuah model regresi, variable bebas, variable terikat atau  keduanya  

mempunyai  distribusi normal atau tidak. Model regresi yang tidak baik adalah 

distribusi data normal atau mendekati normal. 

 Untuk menguji apakah dalam model regresi variable terikat dan variable bebas 

keduanya mempunyai distribusi normal dapat dilihat pada Gambar  grafik normal p-

Plot berikut ini. 
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Gambar 8. Grafik Normal p-Plot  

 Dari grafik plot di atas dapat dilihat bahwa residual dari data ini mendekati 

normal. Dengan melihat gambar grafik normal p-Plot dapat disimpulkan bahwa grafik 

histogram memberikan pola bahwa residual dari data ini mendekati normal. Grafik 

normal p-Plot ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena 

mempunyai asumsi normalitas. 

 

4.9 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda merupakan model statistik yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 

Uji regresi berganda adalah alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas 

atau lebih terhadap satu variabel terikat (untuk membuktikan ada atau tidaknya 

hubungan fungsional atau hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih 
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dengan satu variabel terikat).  

Selanjutnya diterangkan bahwa koefisien regresi berganda yang terdapat dalam 

persamaan, mengukur besaran perubahan variabel terikat sehubungan dengan 

perubahan variabel, dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan. Jadi alat ini 

dipakai untuk prediksi mengenai bagaimana perubahan nilai variabel terikat bila nilai 

variabel bebas dinaikkan atau diturunkan, maka dalam penelitian ini regresinya 

sebagai berikut (Sugiyono, 1997) 

Tabel 4.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Dalam Pembelian Susu 

Dancow Balita 3+ 

Variabel Koefisien Regresi 

Konstanta 3,723 
“indeks ekonomi” -0,221* 
“persepsi konsumen terhadap produk” 0,501*** 
“indeks promosi” 0,235** 

Fhitung                 =17,606 
Rsquare                =0,355 
Radjusted             = 0,335 
N                   = 100 
*)p<0,01 ; **)p< 0,005 ; ***)p<0,000 
 

Sumber : data primer diolah, 2013 

Y= 3,723+0,221 “ indeks ekonomi “ + 0,501 “ persepsi konsumen terhadap produk 

“+ 0,235 “  indeks promosi “. 

Pengujian melalui regresi linier berganda dilakukan untukmenganalisis sejauh 

mana pengaruh kelompok acuan, Keadaanekonomi, dan motivasi  terhadap  

keputusan pembelian  konsumendi Giant MOG Malang dengan menggunakan 

program SPSS 20 for windows. Hasil analisis menunujukka bahwa adanya kontribusi 

indikator pendapatan, keinginan akan produk, dan saran dari orang lain terhadap 

keputusan pembelian  (Y) ditunjukkan dengan koefisiensi determinan (Adjusted R 



73 
 

Square) sebesar 0,355 atau 35,5%, artinya besarnya pengaruh indikator bebas yaitu 

kelompok acuan (X1), Keadaan ekonomi (X2), dan motivasi (X3)terhadap  perubahan 

indikator terikat keputusan pembelian (Y). ataubesarnya  pengaruh  indikator  bebas  

terhadap  indikator  terikat  dalampenelitian  ini  adalah  35,5 %  dan  sisanya  sebesar  

64,5 %  dipengaruhioleh indikator lain yang tidak diteliti yang diitung dengan faktor 

lain 

 Pada analisis regresi berganda dilakukan uji F untuk simultan danuji t untuk 

parsial. Untuk menguji hipotesis pertama, maka digunakan uji F yaitu untuk menguji 

indikator-indikator  bebas  secara  bersama- bersama (simultan) terhadap indicator 

terikat. Pengujian ini dilakukandengan membandingkan nilai F hitung dengan  F 

tabel. Hasil  pengujian adalah F hitung menunjukkan  nilai  sebesar 17,606  (signifikasi  

F  0,000 atau gnifikasi F ≤ 0.05 (0,000 ≤ 0,05).Artinya bahwa secara simultan 

indikator pendapatan,keinginan akan produk dan motivasi saran dari orang lain 

berpengaruh signifikan terhadap indicator keputusan pembelian (Y). Dengan 

demikianhipotesis pertama yang menduga bahwa secara simultan indikator 

pendapatan, keinginan akan produk dan saran dari orang lainberpengaruh signifikan 

terhadap indikator keputusan pembelian (Y) diterima.. 

 Uji t yaitu untuk mengetahui signifikasi dari indikator bebas secaraparsial atau 

individual terhadap indikator terikat. Dari hasil Pengujian t pada tabel membandingkan 

nilai t hitung dan t tabel apabial t hitung>t tabel dengan signifikasi 0,05 (5%), maka secara 

parsial indikator bebasberpengaruh signifikan terhadap indikator terikat, begitu juga 

sebaliknya. Dengan membandingkan t tabel, dengan N = jumlah sampel 100, dengan α 

= 0,05. Hasil uji t dijelaskan sebagai berikut : 
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4.9.1 Indeks Ekonomi  

 Indikator indeks ekonomi dengan item pendapatan sebagai perwakilan indeks 

ekonomi nilai p = 0,008 ≥ 0,05, maka H3 yang berbunyi ada pengaruh yang positif 

antara pendapatan dengan  keputusan  pembelian  (Y)  ditolak, karena hasil analisis 

menunjukkan bahwa adanya pengaruh negative antara pendapatan dengan keputusan 

pembelian. Semakin rendah tingkat pendapatan maka semakin meningkatkan 

keutusan pembelian produk susu Dancow 3+, akan tetapi masih berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Menurut Simamora (2004) Keadaan 

ekonomi sangatmempengaruhi pilihan produk. Pemasar yang produknya 

pekaterhadap pendapatan dapat dengan seksama memperhatikan kecenderungan 

dalam pendapatan pribadi, tabungan dankekayaan. Indikator tersebut menunjukkan 

adanya resesi, pemasardapat mencari jalan untuk menetapkan posisi produknya 

4.9.2 Persepsi Konsumen Terhadap Produk 

 Indikator persepsi konsumen terhadap produk sebagai perwakilan indeks ini yaitu 

keinginan terhadap produk nilai p =  0,000 ≥  0,05,  makaH6 yangberbunyi ada 

pengaruh yang positifitem variable keinginan konsumen terhadap produk dengan 

keputusan pembelian (Y)diterima.  Hal ini dikarenakan di Giant MOG mayoritas 

responden memiliki keinginan lebih besar daripada kebutuhan terhadap produk susu 

Dancow 3+. Semakin tinggi keinginan seseorang terhadap produk Dancow maka 

akan semakin meningkatkan keputusan pembelian. Menurut Maslow dalam 

Simamora (2004) menjelaskan;bahwa kebutuhan manusia  tersusun  secara 

berjenjang, mulai dariyang paling banyak menggerakkan sampai yang paling sedikit 

memberikan dorongan. Pertama-tama orang akan memuaskankebutuhan  yang paling  
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penting dulu,  baru memenuhi  kebutuhanberikutnya. Sesuai  dengan hal tersebut 

memang pada umumnyakonsumen Dancow mempunyai loyalitas  yang  tinggi  

terhadapproduk Dancow,  khususnya  konsumen  di Giant MOG Malang. Hal ini 

karena memang produk dancow benar- benar memberikan solusi bagi konsumen 

Giant MOG Malang. 

4.9.3 Indeks Promosi 

 Indikator promosi dengan item variable saran dari orang lain, nilai p  = 0,000 ≤  

0,05, maka H1 yang berbunyi adapengaruh yang positif antara saran dari orang 

laundengan keputusan pembelian (Y) diterima. .  Hal ini dikarenakan di Giant MOG 

mayoritas responden mencoba produk dancow 3+ berdasarkan informasi dari  orang 

lain, karena promosi word of mouth mudah dilakukan selain itu tidak membutuhkan 

biaya untuk promosi susu Dancow 3+. Hal ini dikarenakan  mayoritas responden 

dalam keputusan pembeliannya melaui informasi dari orang lain maka akan 

meingkatkan penjualan tproduk susu Dancow 3+. Semakin tinggi orang terpengaruh 

melalui informasi dari orang laun terhadap produk Dancow maka akan semakin 

meningkatkan keputusan pembelian.  

Menurut Sumarwan (2004). Kelompok acuan adalah seorang individu atau 

sekelompok orang yang secara nyatamempengaruhi perilaku. Kelompok acuan 

digunakan olehseseorang sebagai dasar untuk perbandingan atau sebuah 

referensidalam membentuk respons afektif dan kognitif dan perilaku.Beberapa 

kelompok acuan yang terkait dengan konsumendiataranya adalah; kelompok 

persahabatan (Friendship Groups), kelompok belanja (Shopping Groups), kelompok 

kerja (WorkGroups). Sesuai dengan hal tersebut Dancow yang sudah mempunyai 
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Brand di Indonesia, khususnya di Malang,sehingga teman, tetangga, relasi atau rekan 

kerja mereka sudahmemakai produk Dancow 3+, sementara mereka sudah loyal 

danenggan mengganti produk  lain karena mungkin sudah cocok dengan kandungan 

nutrisi pada Dancow 3+, dan harga yang ekonomis.Sedangkan distribusi frekuensi  

item  indikator kelompok acuan(X1) terendah terletak pada  item  pengaruh  dari  

iklan (X1.2)denganbanyak responden menjawab 52 orang (52%). Hal  ini menyatakan 

bahwa, konsumenmelakukan pembelian produk susu Dancow 3+ di Giant MOG 

Malang tidak sepenuhnya karena pengaruh dari iklan. 

Menurut Simamora (2004) Anggota keluarga merupakankelompok primer 

yang paling berpengaruh. Orientasi keluargaterdiri dari orang tua, saudara, pasangan 

dan anak-anaknya.Sedang menurut Engel, Blackwell, dan Minard: (1992) dalam 

Amirullah, (2002). Keluarga adalah kelompok yang  terdiri daridua orang atau lebih 

yang mempunyai hubungan darah,perkawinan, atau adopsi, dan tinggal bersama.Bagi 

seorang marketter, hal ini penting dipelajari untukmembedakan setiap peran anggota 

keluarga dalam proseskeputusan pembelian dan  mengkonsumsi, sehingga 

dapatmembantu mengembangkan strategi pemasaran dengan baik yangsekiranya 

sesuai dengan keberadaan mereka. 

  Hipotesis yang kedua, ketiga dan keempat adalah untuk mengetahui indikator 

dominan, terlebih dahulu kontribusi masing-masing indikator bebas yang di uji 

terhadap indikator terikat. Kontribusi masing-masing indikatordiketahui dari 

koefisien determinasi regresi sederhana terhadap indikator terikat atau diketahui dari 

kuadrat korelasi sederhana indikator bebas terhadap indikator terikat. 

 Nilai koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan besarnya variasi dari variabel 
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dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Nilai R
2
 

berkisar antara 0 sampai 1. Apabila R
2
 mendekati 1, ini menunjukkan bahwa variasi 

variabel dependen secara bersama-sama dapat dijelaskan oleh variasi variabel 

independen. Sebaliknya jika nilai R
2 

mendekati 0, maka variasi dari variabel 

dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen. 

a. Uji F ( Simultan ) 

Tabel 4.5 . Hasil Uji F. 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.765 3 2.922 17.606 .000
a 

Residual 15.932 96 .166   

Total 24.697 99    

a. Predictors: (Constant), BART factor score   3 for analysis 1, BART factor score   2 for analysis 

1, BART factor score   1 for analysis 1 

b. Dependent Variable: Y     

Data diolah (2013) 
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c. Uji t ( parsial) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant) 3.723 .041  91.390 .000      

BART factor 

score   1 for 

analysis 1 

-.110 .041 -.221 -2.690 .008 -.221 -.265 -.221 1.000 1.000 

BART factor 

score   2 for 

analysis 1 

.250 .041 .501 6.112 .000 .501 .529 .501 1.000 1.000 

BART factor 

score   3 for 

analysis 1 

.117 .041 .235 2.868 .005 .235 .281 .235 1.000 1.000 

a. Dependent 

Variable: Y 

          

Data Primer diolah (2013) 

 Untuk mengetahui apakah secara parsial indikator bebas yangterdiri dari 

kelompok acuan (X1), keadaan ekonomi (X2), danmotivasi (X3) berpengaruh 

terhadap keputusan pembeliankonsumen (Y). Hal ini dapat diketahui dengan melihat 

table Coefficients melalui pengujian hipotesis dan kemudian dibandingkan dengan  t 

tabel  yaitu N =  jumlah  sampel  100 α =  0,05 dengan nilai t tabel sebesar 1,980. 

Maka  dari  hasil  analisis  SPSSdiperoleh hasil dari tiap-tiap indikator, dan dapat 

diketahuimanakah yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian, 

 Dari diagram frekuensi item indikator keadaan ekonomi (X2) diatas dapat 

diketahui  bahwa dari dua itemindikator keadaan ekonomi (X2) menunjukan frekuensi 

tertinggi terletak pada item kekayaan dan tabungan, yaitu sebesar 67 orang (67%) 
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responden menjawab tidak setuju. Hal ini menunjukan bahwa tingkat kekayaan dan 

tabungan konsumen tidak mempengaruhin melakukan pembelian produk susu 

Dancow balita 3+ di Giant MOG Malang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari  hasil  penelitian  tentang  pengaruh  kelompok  acuan,  keadaanekonomi, 

dan motivasi terhadap keputusan pembelian di Giant hypermart MOG Malang, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan pembelian produk susu “ Dancow Balita 

3
+  

“ dipengaruhi secara positif oleh” Persepsi Konsumen terhadap produk “ dan “ 

index promosi “. Sedangkan “ index ekonomi “ berpengaruh negative terhadap 

keputusan pembelian susu “ Dancow 3
+
 

5.2 Saran 

a. Melihat  rendahnya nilai  rata-rata dan kontribusi dari  indikator kelompok 

acuan dan keadaan ekonomi, dalam kaitannyaterhadap keputusan 

pembelian. Maka, hal yang perludiperhatikan oleh pihak manajemen Giant 

hypermarket MOG adalah harus lebih meningkatkan lagi segala hal yang 

berkaitan dengan item indikator kelompok acuan, seperti, teman,tetangga, 

keluarga, relasi atau rekan kerja. Serta itemindikator keadaan ekonomi, 

seperti ; pendapatan konsumen,tabungan dan kekayaan konsumen terhadap 

keputusanpembelian di Giant hypermarket MOG Malang, karena indikator 

kelompok acuan,dan indikator keadaan ekonomi juga berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Giant hypermarket 

MOG Malang. 
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b. Untuk selalu melakukan inovasi dalam penjualan produk susu Dancow 

balita 3+di Giant hypemarketMOG Malang terkait dengan keputusan 

pembelian  konsumen  terhadap  produk  susu Dancow yang dijual, agar 

menarik perhatian konsumen yang pada akhirnya akan mempengaruhi 

konsumen pembelian produk susu Dancow 3+. 
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Lampiran 1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Masing – Masing 

1. Indikator Kelompok Acuan (X1) 

a. Uji Validitas Pertanyaan  

Correlations 

 x1_1 x1_2 X1 

x1_1 

Pearson 

Correlation 
1 .642

**
 .907

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 100 100 100 

x1_2 

Pearson 

Correlation 
.642

**
 1 .905

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 100 100 100 

Kelompok 

acuan 

Pearson 

Correlation 
.907

**
 .905

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Interpretasi : Semua butir pertanyaan valid 

b. Hasil Uji Reabilitas  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.782 2 

Interpretasi :Data yang diperoleh reliabel (dapat dipercaya). 
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2. Indikator Keadaan Ekonomi (X2) 

a. Hasil Uji Validitas 

Correlations 

 x21 x22 x2 

x21 

Pearson 

Correlation 
1 .832

**
 .960

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 100 100 100 

x22 

Pearson 

Correlation 
.832

**
 1 .954

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 100 100 100 

Keadaan 

ekonomi 

Pearson 

Correlation 
.960

**
 .954

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Interpretasi : Semua butir pertanyaan valid 

b. Hasil Uji Reabilitas  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.907 2 

Interpretasi :Data yang diperoleh reliabel (dapat dipercaya). 
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3. Indikator Motivasi (X3) 

a. Hasil Uji Validitas 

Correlations 

 x31 x32 x3 

x31 

Pearson 

Correlation 
1 .685

**
 .922

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 100 100 100 

x32 

Pearson 

Correlation 
.685

**
 1 .914

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 100 100 100 

motivasi 

Pearson 

Correlation 
.922

**
 .914

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Interpretasi : Semua butir pertanyaan valid 

b. Hasil Uji Reabilitas  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.813 2 

Interpretasi :Data yang diperoleh reliabel (dapat dipercaya). 
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Lampiran 3. Stuktur Organisasi Giant MOG Malang  

STORE 

GENERAL 

MANAGER 

 

DIVISION 

MANAGER 

 

DEPT. HEAD 

 

ASST. DEPT. 

HEAD 

 

SUPERVISOR 

 

STAFF 
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Lampiran 4. Produk Susu Dancow Balita 3+ di Giant MOG Malang 

 

 

Gambar 9. Produk Dancow Balita 3+ di Giant MOG Malang 

 

 

Gambar 10. Susu Dancow Balita 3+ Vanila 800gr 
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Gambar 11. Susu Dancow Balita 3+ Madu 800gr 

 

Gambar 12. Susu Dancow Balita 3+ Coklat 800gr 
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Gambar 14. Susu Dancow Balita 3+ Plan Pb (tidak ada rasa) 800gr 

 

 

Gambar 15. Susu Dancow Balita 3+ Vanila 400gr 
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Gambar 16. Susu Dancow Balira 3+ Madu 400 gr 

 

 

Gambar 17. Susu Dancow Balita 3+ Coklat 400gr 
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Gambar 18. Susu Dancow Balita 3+ Plan Pb (tidak ada rasa) 400 gr 
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Lampiran 5. Harga Susu Dancow Balita 3+ di Giant MOG Malang 

 

No. Varian Susu Dancow 3+ Harga Susu Dancow 3+ 

1. Dancow Vanilla 3+ 800gr Rp. 64.890 

2. Dancow Coklat 3+ 800gr Rp. 64.090 

3.  Dancow Madu 3+ 800gr Rp. 64.890 

4. Dancow Plan Pb 3+ 800gr Rp. 64.890 

5.  Dancow Vanila 3+ 400gr Rp. 34.790 

6. Dancow Coklat 3+ 400gr Rp. 34.390 

7.  Dancow Madu 3+ 400gr Rp. 34.790 

8.  Dancow Plan Pb 3+ 400gr Rp. 33. 490 
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