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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil  Restoran Kentucky Fried Chiken (KFC) 

 KFC adalah suatu merek dagang waralaba yang 

mempunyai pusat operasi pertama kali di  Louisville, 

Kentucky, Amerika Serikat. Lokasi KFC Malang berada 

dibeberapa tempat yakni Jl. Kawi No. 38 Malang, Jl. Letjen 

Sutoyo No. 32-34 Malang,  Jl. H. Agus Salim 26-28 Malang, 

Jl. Veteran No. 2 Malang. Lokasi ini merupakan tempat yang 

sangat strategis karena letaknya dekat dengan sekolah, daerah 

perkotaan dan daerah bisnis lainnya (seperti Toko buku 

Gramedia, pasar elektronik, tempat penjualan pakaian, dan 

lainnya). Sehingga tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh 

masyarakat luas baik anak sekolahan, karyawan perusahaan, 

ataupun pengunjung dari Toko buku Gramedia dan tempat 

penjualan pakaian. 

 KFC Malang menyediakan fasilitas yang cukup 

lengkap dan luas, terdapat suatu ruangan/tempat khusus bagi 

konsumen yang ingin merayakan ulang tahun. Konsumen yang 

ingin merayakan ulang tahun tersebut akan diberikan potongan 

harga bila memesan minimal 30 paket, dan akan disediakan 

tape music oleh pihak KFC Malang tersebut. Selain itu di KFC 

Malang ini terdapat fasilitas hostpot, tempat permainan anak-



43 

 

anak serta sofa yang besar membuat konsumen merasa 

nyaman di tempat tersebut, selama menikmati produk KFC. 

 Cabang-cabang KFC memiliki kebebasan untuk 

menyediakan fasilitasnya masing-masing agar menarik 

perhatian konsumen dan bisa membeli produk dari KFC. 

Lokasi KFC Malang memanfaatkan tempat seefisien mungkin 

dengan menyediakan banyak tempat duduk untuk 

mengantisipasi ramainya pembeli yang datang pada waktu 

siang hari dan pada hari-hari libur seperti hari Sabtu dan 

Minggu. KFC juga menyediakan beberapa menu makanan 

diantaranya, Paket colonel yakiniku, Super panas jumbo, 

Promo goceng, dan KFC Attack. 

 

4.2. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dijelaskan secara deskriptif 

dalam bentuk grafik (pie-chart) yang meliputi usia, jenis 

kelamin, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, intensitas ke 

KFC dalam jangka waktu 1 bulan, dan menu favorit. Berikut 

penjelasan masing-masing karakteristik responden : 
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4.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Gambar 4.1. Karakteristik Usia Responden 

Berdasarkan pada Gambar 4.1 di atas, Usia konsumen 

yang mendominasi dari 100 responden adalah kelompok usia 

20 – 30 tahun dan usia kurang dari 20 tahun. Kelompok usia 

ini adalah tergolong kelompok usia muda yang aktif bekerja 

sehingga perlu stamina untuk mengkonsumsi makanan yang 

bergizi. Sebagai orang yang aktif bekerja, konsumen 

mempunyai waktu untuk membuat makanan sendiri semakin 

terbatas. Sehingga konsumen cenderung lebih memilih 

makanan cepat saji, dalam hal ini KFC. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Hiam dan Schewe (1994), bahwa kelompok dewasa 

mempunyai penampilan terhadap kesehatan yang tinggi 

sehingga tidak mengherankan jika produk yang diminatinya 

adalah makanan yang mudah disiap dan bergizi. Sedangkan 

kelompok usia lebih dari 30 tahun cenderung meng
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kegiatan sosial dan lebih memperhatikan kepentingan anak 

sehingga produk yang diminati antara lain makanan kesehatan 

dan bergizi serta produk-produk balita. 

 

4.2.2.Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis

Gambar 4.2. Karakteristik Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan pada Gambar 4.2 di atas, bahwa yang 

lebih banyak mengkonsumsi ayam goreng di KFC adalah 

perempuan. Hal ini berhubungan dengan pola pikir antara laki

laki dan perempuan yang sangat berbeda. Pada umumnya 

perempuan lebih suka berkumpul di tempat-tempat yang aman 

dan memiliki suasana tenang karena KFC menyediakan 

fasilitas seperti sofa sehingga konsumen merasa nyaman 

ketika sedang menikmati produk KFC. Sedangkan untuk laki

laki lebih suka mengajak pacarnya di tempat yang romantis

salah satunya adalah restoran KFC karena menyediakan 
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fasilitas penunjang yang dapat membuat suasana menjadi 

nyaman. 

 

4.2.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Gambar 4.3. Karakteristik Jenis Pekerjaan Responden

Berdasarkan pada Gambar 4.3 di atas, dapat dijelaskan 

bahwa dari 100 responden, mayoritas responden berprofesi 

sebagai mahasiswa yakni sebanyak 54 orang. Responden yang 

berprofesi sebagai Pelajar sebanyak 16 orang, yang berprofesi 

pegawai swasta sebanyak 18 orang, yang berprofesi sebagai 

Pegawai Negeri sebanyak 4 orang, dan yang berprofesi 

sebagai umum sebanyak 16 orang.  

Sebagian besar responden adalah mahasiswa yakni 

sebanyak 54%. Hal ini menunjukan bahwa mahasiswa adalah 

kelompok usia muda yang suka berkumpul bersama teman
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Berdasarkan pada Gambar 4.3 di atas, dapat dijelaskan 

bahwa dari 100 responden, mayoritas responden berprofesi 

sebagai mahasiswa yakni sebanyak 54 orang. Responden yang 

berprofesi sebagai Pelajar sebanyak 16 orang, yang berprofesi 

8 orang, yang berprofesi sebagai 

Pegawai Negeri sebanyak 4 orang, dan yang berprofesi 

Sebagian besar responden adalah mahasiswa yakni 

sebanyak 54%. Hal ini menunjukan bahwa mahasiswa adalah 

umpul bersama teman-
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teman di tempat yang menurut konsumen nyaman, salah 

satunya adalah restoran KFC, selain itu mahasiswa juga dapat 

bekerja untuk mengisi waktu luang setelah jam kuliah 

berakhir.  Sedangkan untuk pegawai swasta dan pegawai 

negeri rata-rata telah berkeluarga, sehingga mereka 

mempunyai pengeluaran yang cukup besar untuk membiayai 

keluarganya. Oleh karena itu mereka cenderung lebih memilih 

makan di rumah dibandingkan di tempat KFC. Selain itu 

pelajar dan umum (pengangguran) rata-rata tidak mempunyai 

penghasilan sehingga kecenderungan untuk mengkonsumsi 

makanan restoran KFC masih kurang.  

KFC Malang juga menyediakan fasilitas penunjang 

seperti hotspot sehingga hal ini dapat menarik perhatian 

konsumen untuk membeli produk KFC, terutama di kalangan 

pelajar dan mahasiswa yang berkesempatan untuk mencari 

tugas-tugas dan melihat sumber-sumber informasi yang 

dibutuhkan. 
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4.2.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Gambar 4.4. Karakteristik Tingkat Pendidikan Responden

Berdasarkan pada Gambar 4.4 di atas, dapat dijelaskan 

bahwa dari 100 responden, mayoritas responden 

berpendidikan Sarjana yakni sebanyak 48 orang. Responden 

berpendidikan SD sebanyak 1 orang, yang berpendidikan SMP 

sebanyak 1 orang, yang berpendidikan SMA sebanyak 31 

orang, yang berpendidikan D3 sebanyak 17 orang, dan yang 

berpendidikan lainnya sebanyak 2 orang. 

Sebagian besar responden berpendidikan sarjana (S1) 

dengan jumlah 48 orang. Pendidikan  sebagai faktor fisiologis 

yang berpengaruh terhadap mutu dan jenis bahan makanan 

yang akan dikonsumsi. Responden memilih untuk membeli 

ayam goreng KFC Malang, karena beranggapan bahwa produk 

tersebut memiliki kualitas yang baik untuk dikonsumsi. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Hanafiah dan Saefuddin (1986), 
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bahwa konsumen yang berpendidikan tinggi cenderung 

memilih bahan makanan dengan mutu yang lebih tinggi dari 

pada konsumen yang berpendidikan rendah. 

 

4.2.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan

Gambar 4.5. Karakteristik Pendapatan Responden

Berdasarkan pada Gambar 4.5 di atas, dapat dijelaskan 

bahwa dari 100 responden, mayoritas responden memiliki 

pendapatan lebih dari Rp 2.000.000 per bulan yakni sebanyak 

37 orang. Responden yang memiliki pendapatan kurang dari 

Rp 500.000 per bulan sebanyak 23 orang, yang memiliki 

pendapatan antara Rp 500.000 - Rp 1.000.000 per bulan 

sebanyak 36 orang, dan yang memiliki pendapatan antara Rp 

1.000.001 - Rp 2.000.000 per bulan sebanyak 4 orang.

Hasil ini menunjukan bahwa rata-rata konsumen 

adalah tingkat ekonomi menengah keatas. Jumlah konsumen 
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terbanyak yaitu dengan penghasilan lebih dari 2.000.000. Hal 

ini karena konsumen tersebut berpenghasilan tinggi sehingga 

lebih banyak mengkonsumsi ayam goreng KFC Malang. 

Mangkunegoro (1988) menyatakan bahwa responden yang 

memiliki pendapatan tinggi  cenderung membelanjakan 

uangnya untuk membeli barang-barang konsumsi yang 

disukainya.  

 

4.2.6. Karakteristik Responden Berdasarkan Menu Ayam 

Goreng Favorit 

Gambar 4.7. Karakteristik Intensitas Membeli Ayam Goreng

Berdasarkan pada Gambar 4.7 di atas, dapat dijelaskan 

bahwa dari 100 responden, mayoritas responden memilih 

paket “Colonel Yakiniku” yakni sebanyak 37 orang. 

Responden memilih paket ”promo goceng” sebanyak 17 

orang, yang memilih paket “KFC Attack” sebanyak 11 orang, 
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dan yang memilih paket “ Super Panas Jumbo” sebanyak 35 

orang. 

Berdasarkan hasil pada Gambar 4.7 di atas, paket yang 

jumlah pembeliannya lebih dari 30 orang adalah paket colonel 

yakiniku (37%) dan super panas jumbo (35%) hal ini 

disebabkan karena tingkat harga pada setiap paket berbeda-

beda. Paket colonel yakiniku terdiri dari ayam goreng, nasi, 

dan minuman pepsi, dengan harga Rp 16.000. Sedangkan 

untuk paket super panas jumbo terdiri dari ayam goreng, nasi, 

kentang goreng, dan minuman pepsi, dengan harga Rp 18.000. 

Jumlah pembelian kurang dari 30 orang adalah paket promo 

goceng (17%) yang terdiri dari 2 potongan ayam goreng, 2 

bungkus nasi, dan 2 minuman pepsi, dengan harga Rp 47.000. 

KFC Attack  terdiri dari 2 potong ayam goreng, 1 bungkus 

nasi, dan 1 minuman pepsi, dengan harga Rp 27.000. 

Tingkat harga mempengaruhi konsumen dalam 

melakukan pembelian ayam goreng, semakin murah harga 

paket KFC maka semakin banyak konsumen berpotensi untuk 

membeli paket ayam goreng tersebut. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Swasta (2002) yang menyatakan level harga 

mempengaruhi perilaku konsumen dalam sikap menerima 

resiko pembelian.  Harga adalah jumlah uang  (ditambah 

beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk 
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mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta 

pelayanannya.  

 

4.3. Frekuensi Pembelian Di KFC Malang 

    

Frekuensi Jumlah responden Presentase 

≤ 2 kali 46 46% 

3 - 6 kali 41 41% 

7 -10 kali 13 13% 

Total 100 100% 

               Tabel 1. Frekuensi Pembelian Ayam Goreng KF 

 

Berdasarkan tabel 1, dapat dijelaskan bahwa dari 100 

responden, mayoritas responden membeli ayam goreng ≤ 2 

kali dalam 1 bulan sebanyak 46 orang. Responden yang 

membeli ayam goreng 3–6 kali dalam 1 bulan sebanyak 41 

orang, yang membeli ayam goreng 7–10 kali dalam 1 bulan 

sebanyak 13 orang. 

Konsumen yang paling banyak melakukan pembelian < 

2 kali tiap bulan (45%) atau bisa dikatakan rata-rata konsumen 

dapat melakukan pembelian ayam goreng KFC adalah 1 kali 

tiap bulan. Sedangkan konsumen yang membeli 3-6 kali tiap 

bulan sebanyak 41 orang atau bisa dikatakan rata-rata 

konsumen dapat melakukan pembelian ayam goreng KFC 
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sebanyak 1 kali tiap minggu. Hal ini dapat dipengaruhi karena 

berhubungan dengan proses keputusan membeli. Proses 

keputusan membeli adalah suatu proses psikologis yang dilalui 

oleh Konsumen atau pembeli, prosesnya yang diawali dengan 

tahap menaruh perhatian (Attention) terhadap barang atau jasa 

yang kemudian jika berkesan dia akan melangkah ke tahap 

ketertarikan (Interest) untuk mengetahui lebih jauh tentang 

keistimewaan produk atau jasa tersebut yang jika intensitas 

ketertarikannya kuat berlanjut ke tahap berhasrat/berminat 

(Desire) karena barang atau jasa yang ditawarkan sesuai 

dengan kebutuhan-kebutuhannya.  Jika hasrat dan minatnya 

begitu kuat baik karena dorongan dari dalam atau rangsangan 

persuasif dari luar maka konsumen atau pembeli tersebut akan 

mengambil keputusan membeli (Action to buy) barang atau 

jasa yang di tawarkan. (Anonymous, 2008). 

Menurut Setiadi (2003), tahap-tahap dalam proses 

pengambilan keputusan pembelian adalah: 

a. Pengenalan Masalah 

Proses membeli diawali saat pembeli menyadari 

adanya masalah kebutuhan. Pembeli menyadari 

terdapat perbedaan antara kondisi sesunggunya 

dengan kondisi yang diinginkannya.  Kebutuhan ini 

disebabkan oleh rangsangan internal ataupun karena 

disebabkan oleh rangsangan eksternal seseorang. 
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b. Pencarian Informasi 

Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan 

terdorong untuk mencari informasi lebih banyak.  

Proses mencari informasi secara aktif dimana ia 

mencari bahan-bahan bacaan, menelpon teman-

temannya, dan melakukan kegiatan-kegiatan mencari 

untuk mempelajari yang lain.  Salah salah faktor 

kunci bagi pemasar adalah sumber-sumber informasi 

utama yang dipertimbangkan oleh keputusan 

membeli.  Sumber-sumber informasi konsumen 

dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok 

yaitu: 

1) Sumber pribadi  : keluarga, tetangga, dan 

kenalan 

2) Sumber komersial  : iklan, tetangga 

penjualan, penyalur, kemasan, dan  pameran                                                   

3) Sumber umum  : media massa, organisasi 

konsumen. 

4) Sumber pengalaman : pernah menangani, 

menguji, menggunakan produk. 

c. Evaluasi Alternatif 

Ada beberapa proses evaluasi keputusan.  Kebanyakan 

model dari proses evaluasi konsumen sekarang 

bersifat kognitif, yaitu mereka memangdang 
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konsumen sebagai pembentuk penilaian terhadap 

produk terutama berdasarkan pada pertibangan yang 

sadar dan rasional. 

d. Keputusan Membeli 

Tahap evaluasi ini, konsumen membentuk preferensi 

terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat 

pilihan.  Ada dua faktor yang mempengaruhi tujuan 

membeli dan keputusan membeli. Faktor yang 

pertama adalah sikap orang lain, sejauh mana sikap 

orang lain akan mengurangi alternatif pilihan 

seseorang tergantung pada dua hal yaitu intensitas 

sikap negatif orang lain tersebut terhadap alternatif 

pilihan konsumen dan motivasi konsumen untuk 

menuruti keinginan orang lain tersebut. Tujuan 

penelitian juga dipengaruhi oleh faktor-faktor keadaan 

yang tidak terduga. 

 

4.4 . Pengujian Validitas Instrumen Penelitian 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. 

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam 

penelitian ini menghasilkan data yang akurat sesuai dengan 

tujuan penelitian. Pengujian validitas dilakukan dengan meng-
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gunakan Software SPSS dengan uji korelasi product moment. 

Hasil pengujian validitas instrumen pada masing-masing item 

pertanyaan didapatkan koefisien korelasi positif dengan nilai 

signifikansi yang kurang dari α = 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara 

indikator dengan nilai total, atau dengan kata lain validitas 

instrumen penelitian telah terpenuhi. 

 

4.5 . Pengujian Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa 

suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah 

baik (Arikunto, 2008:221). Sehingga hasil pengukuran tetap 

konsisten jika dilakukan pengukuran berulang-ulang terhadap 

gejala yang sama, dengan alat ukur yang sama pula. Menguji 

reliabilitas instrumen penelitian ini digunakan Alpha Cronbach 

(a). Suatu instrumen yang dapat dikatakan handal (reliabel), 

apabila memiliki cronbach alpha lebih dari 0,60. Hasil 

pengujian reliabilitas instrumen penelitian, didapatkan 

koefisien Alpha Cronbach pada masing-masing faktor lebih 

dari 0,6. Hal ini dapat disimpulkan bahwa reliabilitas 

instrumen penelitian sudah terpenuhi. 
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4.6 . Hasil Analisis Faktor  

Metode analisis dengan analisis faktor digunakan 

mendapatkan variabel baru yang merupakan hasil 

pengelompokan dari variabel-variabel yang dianalisis. Hasil 

analisis faktor akan didapatkan output berupa skor faktor yang 

kemudian skor faktor tersebut dijadikan input dalam proses 

analisis berikutnya. Sebelum diuji lebih lanjut dengan analisis 

faktor, variabel-variabel yang diteliti harus diuji terlebih 

dahulu kelayakan apakah layak atau tidak untuk dilakukan 

analisis faktor. Pengujian kelayakan dilakukan dengan uji 

Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO 

MSA) dan Anti-image Matrices. Sebuah variabel dikatakan 

layak untuk diuji dengan analisis faktor jika didapatkan KMO 

lebih besar dari 0,5 dan nilai signifikansi pada uji Bartlett 

kurang dari 0,05. Jika dilihat dari nilai Anti-image Matrices, 

variabel yang layak untuk diuji dengan analisis faktor adalah 

variabel yang memiliki nilai korelasi Anti-image lebih dari 

0,5. Namun, jika nilai KMO dan korelasi Anti-image kurang 

dari 0,5, maka variabel tersebut dikeluarkan dan tidak 

diikutkan dalam analisis faktor.  

Berdasarkan pengujian kelayakan dengan 

menggunakan uji KMO, didapatkan nilai KMO sebesar 0,690. 

Nilai KMO tersebut lebih dari 0,5. Selain itu, dari uji Bartlett 

didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000, dimana nilai 
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signifikansi tersebut lebih kecil dari α = 0,05. Sehingga, dari 

pengujian ini dapat dikatakan bahwa variabel yang diteliti 

sudah layak untuk diuji dengan analisis faktor. Namun, 

sebelum diuji lebih lanjut, terlebih dahulu diuji Anti-image 

Matrices-nya. Anti-image Matrices pada masing-masing 

variabel memiliki nilai MSA lebih dari 0,5. Sehingga, dari 

pengujian kelayakan ini dapat disimpulkan bahwa masing-

masing variabel telah layak untuk dilakukan analisis faktor. 

Setelah dilakukan uji kelayakan, langkah berikutnya 

adalah melakukan pengujian dengan analisis faktor. Analisis 

faktor digunakan untuk mengelompokkan variabel-variabel 

yang diteliti sehingga terbentuk faktor-faktor baru.  Berikut 

hasil analisis faktor dengan menggunakan bantuan software 

SPSS  

Tabel 2. Keragaman Faktor yang Terbentuk 

Faktor 
Eigen 

Value 

Keragaman 

(%) 

Kumulatif 

(%) 

F1 4,878 21,208 21,208 

F2 3,070 13,348 34,555 

F3 2,749 11,954 46,510 

F4 1,836 7,984 54,493 

F5 1,199 5,212 59,706 

F6 1,164 5,063 64,768 
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Berdasarkan hasil analisis faktor, dari 28 variabel 

yang dianalisis, terbentuk enam buah faktor baru. Keenam 

faktor tersebut mampu menjelaskan keragaman variabel bebas 

sebesar 64,768% dengan Faktor 1 (F1) yang memberikan 

kontribusi paling besar yakni sebesar 21,208%. Mengetahui 

kontribusi masing-masing variabel terhadap faktor yang 

terbentuk, dapat dilihat dari loading factor pada masing-

masing variabel. Berikut nilai loading factor pada masing-

masing variabel: 

Tabel 3. Faktor Loding  pada Perilaku konsumen dalam 

pembelian ayam goreng 

Faktor Variabel 
Faktor Loading 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Index 1 

(“Eksternal 

dan Kualitas”) 

- tempat 

duduk 

- kebutuhan 

- uang saku 

- tempat parkir 

- rasa 

- kualitas 

- kebersihan 

 

      X17 0,697 0,106 0,156 0,261 

-

0,050 -0,414 

X20 0,665 

-

0,060 

-

0,023 -0,202 

-

0,200 0,177 

X9 0,648 

-

0,253 

-

0,019 0,306 

-

0,299 0,108 

X24 0,647 0,422 0,102 -0,128 0,015 0,258 

X18 0,611 0,046 

-

0,346 0,019 0,167 -0,270 

X23 0,609 0,463 0,098 -0,060 

-

0,127 0,073 

 

X16 0,527 0,311 0,407 -0,070 0,050 -0,284 

X11 0,398 

-

0,069 0,280 -0,131 0,053 0,032 
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Index 2 

(“Demografi 

konsumen”) 

- usia 

- pekerjaan 

- pendapatan 

- frekuensi  

 

 

    X1 0,067 0,894 0,099 0,062 

-

0,055 -0,066 

X3 

-

0,006 0,846 0,073 -0,049 

-

0,153 0,053 

X5 0,025 0,673 0,075 0,254 0,216 0,004 

X8 0,103 0,457 

-

0,154 0,450 0,150 -0,061 

Index 3 

(“brand 

referensi dan 

promosi”) 

- merek 

- ajakan teman 

- ajakan 

keluarga 

- potongan 

harga 

- promosi 

 

 

 

 

X15 0,029 0,019 0,746 -0,106 0,087 -0,273 

X21 

-

0,109 

-

0,005 0,737 0,016 

-

0,034 0,297 

X28 0,420 0,127 0,703 -0,135 0,013 0,138 

X22 0,301 0,193 0,646 -0,202 0,123 0,197 

     X14 

-

0,352 0,131 0,569 0,266 0,389 -0,078 

Index 4 

(“karakteristik 

individu”) 

- pengalaman  

- jenis kelamin 

- loyalitas 

X6 0,093 0,112 0,012 0,788 0,214 0,077 

X7 

-

0,185 0,111 

-

0,144 0,701 0,000 -0,167 

X25 0,506 0,365 0,145 -0,550 0,035 0,162 

Index 5 

(“harga”) 

-Tingkat harga 

-Potongan      

harga 

X12 0,016 0,018 

-

0,029 0,059 0,825 -0,048 

X13 

-

0,192 

-

0,085 0,278 0,170 0,739 0,096 

Index 6 

(kebudayaan) X27 0,081 0,029 0,130 -0,089 0,013 0,827 
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Berdasarkan Tabel 6 di atas dapat dijelaskan bahwa 

faktor utama yang memberikan kontribusi paling besar adalah 

faktor “ekternal dan kualitas” yang tersusun atas variabel 

Tempat Duduk (X17), Kebutuhan (X20), Cukup Uang 

Saku/Pendapatan (X9), Tempat Parkir (X24), Rasa (X18), 

Kualitas (X23), Kebersihan (X16), dan Potongan Ayam (X11) 

dengan variabel Tempat Duduk (X17) yang memberikan 

kontribusi paling tinggi terhadap F1. Faktor “demografi 

konsumen” yang tersusun atas Variabel Usia (X1), Pekerjaan 

(X3), Pendapatan (X5) dan Frekuensi pembelian (X8) dengan 

Variabel Usia (X1) yang memberikan kontribusi paling besar 

terhadap F2. Faktor “brand referensi dan promosi” yang 

tersusun atas merek (X15), Ajakan Teman (X21), Ajakan 

Keluarga (X28), Potongan Harga (X22), dan Promosi (X14) 

dengan Faktor merek (X15) yang memberikan kontribusi 

paling besar terhadap F3. Faktor “karakteristik individu” yang 

tersusun atas pengalaman (X6), Jenis kelamin (X7), dan 

Loyalitas (X25) dengan Variabel pengalaman (X6) yang 

memberikan kontribusi paling besar terhadap F4. Faktor 

“harga” yang tersusun atas Tingkat Harga (X12) dan Potongan 

Harga (X13) dengan Variabel Harga (X12) yang memberikan 

kontribusi paling besar terhadap F5. Faktor kebudayaan yang 

tersusun atas Variabel Kebudayaan (X27). 
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4.7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku 

Konsumen Dalam Melakukan pembelian Ayam 

Goreng KFC 

Setelah dilakukan analisis faktor, dari hasil analisis 

faktor akan didapatkan output berupa skor faktor yang 

kemudian skor faktor tersebut dijadikan input dalam proses 

analisis berikutnya, yakni analisis regresi linier berganda. 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam 

pembelian ayam goreng KFC di Malang. Berikut hasil analisis 

regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan software 

SPSS : 

4.7.1. Pengujian Hipotesis Analisis Regresi 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi 

berganda dengan 6 variabel independent yaitu “eksternal dan 

kualitas”, “demografi konsumen”, “brand referensi dan 

promosi”, “karakteristik individu”, “harga” serta kebudayaan. 

1 variabel dependent (Y) yaitu Perilaku Konsumen Dalam 

Pembelian Ayam Goreng KFC (Y). Berdasarkan hasil 

pengolahan data dengan menggunakan software SPSS 

didapatkan ringkasan seperti pada Tabel 4 berikut: 
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Tabel 4. Variabel yang berpengaruh terhadap perilaku 

konsumen dalam pembelian  

Variabel Estimasi 

konstan 3,990 

Eksternal dan Kualitas 0,384** 

Demografi konsumen -0,061* 

Brand referensi dan promosi 0,121** 

Karakteristik individu -0,061* 

Harga -0,012 

kebudayaan 0,175** 

Koefisien Determinasi (R2adj) 0,664 

F-Hitung 33,633 

α 0,05 

Keterangan: 

*  = P<0,05  signifikan 

** = P<0,000  sangat signifikan 

Model regresi yang didapatkan berdasarkan Tabel 11 adalah 

sebagai berikut : 

       Y = 3,990 +  0,384 F1 + -0,061 F2 + 0,121 F3 + -0,061 F4 + 

0,175 F6 + e 

dimana : 

Y     : Perilaku Konsumen Dalam Pembelian 

Ayam Goreng KFC 

  Faktor 1  : “Eksternal dan Kualitas” 

 Faktor 2  : “Demografi Konsumen” 
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  Faktor 3  : “Brand referensi dan promosi” 

 Faktor 5  : “Karakteristik individu” 

  Faktor 6   : Kebudayaan 

 

4.7.2  Koefisien Determinasi  

Mengetahui kebaikan suatu model regresi digunakan 

koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi dari analisis 

regresi antara variabel “eksternal dan kualitas”, “demografi 

konsumen”, “brand referensi”, “karakteristik individu”, dan 

kebudayaan terhadap Perilaku Konsumen Dalam Pembelian 

Ayam Goreng KFC (Y) adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. Tabel Koefisien Determinasi  

R R2 R2 adjusted 

0,827 0,685 0,664 

 

Hasil koefisien determinasi menunjukkan persentase 

besarnya sumbangan atau kontribusi dari variabel bebas 

“eksternal dan kualitas”, “demografi konsumen”, “brand 

referensi”, “karakteristik individu”, “harga” serta kebudayaan 

terhadap Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Ayam Goreng 

KFC (Y) adalah sebesar 66,4% atau besarnya keragaman 

Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Ayam Goreng KFC (Y) 

dapat dijelaskan oleh variabel eksternal dan kualitas, 



65 

 

demografi konsumen, brand referensi, karakteristik individu, 

harga serta kebudayaan adalah 66,4%. Sedangkan sisanya 

sebesar 33,6% dijelaskan faktor lain yang tidak diteliti. 

 

4.7.3  Uji Regresi Simultan (Uji F) 

Uji regresi simultan ini bertujuan untuk mengetahui 

ada tidaknya pengaruh variabel independen secara bersama-

sama terhadap variabel dependen atau untuk menguji tingkat 

keberartian hubungan seluruh koefisien regresi variabel bebas 

terhadap variabel terikat.  

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) dapat diputuskan 

bahwa Ho untuk pengujian simultan ditolak karena nilai F 

hitung lebih besar dari F tabel dan signifikansi kurang dari 

0,05. Kesimpulan dari pengujian ini adalah terbukti bahwa 

variabel eksternal dan kualitas, demografi konsumen, brand 

referensi, karakteristik individu dan kebudayaan secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Perilaku 

Konsumen Dalam Pembelian Ayam Goreng KFC (Y). 

 

4.7.4  Uji Regresi Parsial (Uji t) 

Uji regresi parsial digunakan untuk mengetahui 

pengaruh  masing-masing variabel eksternal dan kualitas, 

brand referensi, dan kebudayaan terhadap Perilaku Konsumen 

Dalam Pembelian Ayam Goreng KFC (Y).  
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Berdasarkan uji parsial dapat dilihat bahwa secara 

parsial atau sendiri-sendiri, variabel independen diantaranya; 

eksternal dan kualitas, demografi konsumen, brand referensi, 

karakteristik individu serta kebudayaan memiliki pengaruh 

yang signifikan. Kesimpulan ini didapatkan karena nilai 

signifikansi yang lebih rendah dari 0,05 dan nilai t hitung yang 

lebih tinggi dari t-tabel.  

 

4.7.4.1 “Eksternal dan Kualitas” 

Faktor “Eksternal dan kualitas” terdiri dari variabel 

tempat duduk, kebutuhan, pendapatan, tempat parkir, rasa, 

lokasi, kebersihan, dan potongan ayam yang memiliki 

koefisien regresi sebesar 0,384 artinya jika variabel eksternal 

dan kualitas naik 10% maka presentase pembelian akan naik 

menjadi 3,84%, sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh 

perilaku konsumen dalam pembelian ayam goreng KFC 

sebesar 3,84%. Pengujian ini dengan menggunakan bantuan 

software SPSS, didapatkan statistik uji t sebesar 12,184 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai statistik uji thitung 

tersebut lebih besar daripada ttabel (12,184 > 1,986) dan nilai 

signifikansi lebih kecil daripada α = 0,05. Pengujian ini 

menunjukkan bahwa H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan 

bahwa faktor eksternal daan kualitas  berpengaruh signifikan 

terhadap Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Ayam Goreng 
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KFC (Y). Koefisien regresi yang positif mengindikasikan 

bahwa variabel eksternal dan kualitas memberikan pengaruh 

yang positif terhadap Perilaku Konsumen Dalam Pembelian 

Ayam Goreng KFC.  

Kualitas sudah seharusnya diperhatikan oleh produsen 

mengenai produk KFC termasuk ayam goreng. Konsumen 

dapat menilai kualitas produk dari rasa, daya tahan produk, 

serta gizi produk itu sendiri sehingga timbul adanya 

kepercayaan tentang kualitas terhadap kualitas ayam goreng 

KFC. Selain itu konsumen menilai kualitas produk 

berdasarkan harga suatu produk, jika harga produk tersebut 

mahal maka dikatakan produk tersebut berkualitas. Adanya 

areal parkir yang luas, tersedianya banyak tempat duduk, dan 

terjaganya kebersihan dapat menarik konsumen sehingga 

memutuskan untuk membeli ayam goreng di KFC Malang.  

Berkaitan dengan pendapatan seseorang, pengeluaran 

masyarakat secara tidak langsung dipengaruhi oleh 

pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan 

mengakibatkan semakin tinggi pula tingkat konsumsi. Selain 

itu, pendapatan juga berpengaruh terhadap tabungan. Semakin 

tinggi pendapatan, semakin besar pula tabungannya karena 

tabungan merupakan bagian pendapatan yang tidak 

dikonsumsi. Pendapatan merupakan salah satu faktor 
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demografis yang mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. 

Ma’ruf dan Hendri (2005) menyatakan bahwa lokasi 

merupakan tempat dimana biasanya konsumen membeli suatu 

produk.  Lokasi sangat penting untuk mempermuda konsumen 

dalam membeli dan menjadikan faktor utama bagi 

kelangsungan usaha. Lokasi yang strategis akan menarik 

perhatian pembeli seperti tempat parkir yang luas dan aman. 

Umar dan Husein (2000) menyatakan bahwa kualitas 

adalah tingkat baik buruknya taraf atau derajat sesuatu. 

Umumnya masyarakat memiliki persepsi bahwa jika suatu 

barang harganya tinggi maka kualitas barang tersebut juga 

bagus. 

 

4.7.4.2 “Demografi konsumen” 

Faktor “Demografi konsumen” memiliki koefisien 

regresi sebesar -0,061. Pengujian ini dengan menggunakan 

bantuan software SPSS, didapatkan statistik uji t sebesar -

1,945 dengan nilai signifikansi sebesar 0,055. Nilai 

signifikansi lebih kecil daripada α = 0,05. Pengujian ini 

menunjukkan bahwa H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan 

bahwa demografi konsumen berpengaruh signifikan terhadap 

Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Ayam Goreng KFC 

(Y). Koefisien regresi yang positif mengindikasikan bahwa 
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demografi konsumen memberikan pengaruh yang positif 

terhadap Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Ayam Goreng 

KFC. 

Usia konsumen yang mendominasi dari 100 responden 

adalah kelompok usia 20 – 30 tahun dan usia kurang dari 20 

tahun. Kelompok usia ini adalah tergolong kelompok usia 

muda yang aktif bekerja sehingga perlu stamina untuk 

mengkonsumsi makanan yang bergizi. Sebagai orang yang 

aktif bekerja, konsumen mempunyai waktu untuk membuat 

makanan sendiri semakin terbatas. Sehingga konsumen 

cenderung lebih memilih makanan cepat saji, dalam hal ini 

KFC. Hal ini sesuai dengan pendapat Hiam dan Schewe 

(1994), bahwa kelompok dewasa mempunyai penampilan 

terhadap kesehatan yang tinggi sehingga tidak mengherankan 

jika produk yang diminatinya adalah makanan yang mudah 

disiap dan bergizi. 

Kelompok usia muda yang suka berkumpul bersama 

teman-teman di tempat yang menurut konsumen nyaman, 

salah satunya adalah restoran KFC, selain itu mahasiswa juga 

dapat bekerja untuk mengisi waktu luang setelah jam kuliah 

berakhir.  Sedangkan untuk pegawai swasta dan pegawai 

negeri rata-rata telah berkeluarga, sehingga mereka 

mempunyai pengeluaran yang cukup besar untuk membiayai 

keluarganya. Oleh karena itu mereka cenderung lebih memilih 
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makan di rumah dibandingkan di tempat KFC. Selain itu 

pelajar dan umum (pengangguran) rata-rata tidak mempunyai 

penghasilan sehingga kecenderungan untuk mengkonsumsi 

makanan restoran KFC masih kurang.  

 

4.7.4.3 “Brand referensi dan Promosi” 

Faktor “Brand referensi promosi” terdiri dari variabel 

luas parkir, ajakan teman, ajakan keluarga, potongan harga, 

dan promosi  memiliki koefisien regresi sebesar 0,121. 

Pengujian ini dengan menggunakan bantuan software SPSS, 

didapatkan statistik uji t sebesar 3,843 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Nilai statistik uji thitung tersebut 

lebih besar daripada ttabel (3,843 > 1,986) dan nilai signifikansi 

lebih kecil daripada α = 0,05. Pengujian ini menunjukkan 

bahwa H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

“brand referensi dan promosi” berpengaruh signifikan 

terhadap Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Ayam Goreng 

KFC (Y). Koefisien regresi yang positif mengindikasikan 

bahwa Faktor 3 memberikan pengaruh yang positif terhadap 

Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Ayam Goreng KFC. 

Faktor kelompok menyangkut ajakan atau informasi 

teman atau kelurga untuk ikut membeli ayam goreng di KFC 

malang. Dalam hal ini proses promosi dari mulut ke mulut ikut 

berperan. Oleh karena itu perusahaan juga harus bisa 
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mengetahui dan mengamati siapa konsumen yang bertindak 

sebagai pengambil inisiatif atau yang mempengaruhi 

keputusan dalam membeli. Hal ini perusahaan dapat juga 

mengambil inisiatif untuk meningkatkan pelayanan pada 

semua konsumen khususnya pada yang berpotensi memiliki 

pengaruh untuk melakukan keputusan pembelian pada suatu 

kelompok. 

Promosi yang dapat diartikan sebagai usaha 

menyebarkan informasi dan mempengaruhi konsumen untuk 

menggunakan suatu barang, tentunya berpengaruh dalam 

menetukan keputusan pembelian terutama untuk konsumen 

yang tidak memiliki waktu untuk mencari alternative lain. 

Waktu promosi dilakukan pada saat hari-hari besar 

diantaranya waktu lebaran bagi umat muslim dan waktu 

natalan bagi umat kristiani. Potonagn harga telah menjadi sifat 

umum bagi konsumen yang tertarik karena adanya potongan 

harga pada suatu produk yang dibeli. Begitu juga dengan 

konsumen ayam goreng KFC Malang, adanya potongan harga 

adalah hal yang berpengarih penting terhadap keputusan 

membeli ayam goreng tersebut. Restoran KFC juga memberi 

potongan harga tetapi hanya bagi konsumen yang membeli 

produk KFC mulai dari Rp 500,000,- ke atas.  

Merek restoran KFC sudah dikenal oleh masyarakat 

luas bahwa restoran tersebut adalah salah satu makanan cepat 
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saji. Hal ini dapat menarik konsumen lebih banyak lagi untuk 

mau membeli ayam goreng KFC. Merek sangat penting bagi 

keberhasilan suatu produk, bahkan merek lebih penting dari 

produk itu sendiri karena pada saat membeli produk, orang 

akan cenderung membeli mereknya. merek juga dapat 

membuat juga dapat membuat pembeli yakin akan 

memperoleh kualitas barang yang sama jika mereka membeli 

ulang. 

Berdasarkan hasil analisis faktor, Variabel Merek 

membentuk kelompok dengan fakator brand referensi. 

Sedangkan berdasarkan hasil analisis regresi, dapat dijelaskan 

bahwa brand referensi  memiliki koefisien regresi sebesar 

0,121 dengan statistik uji t sebesar 3,843 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,000. Brand referensi  memiliki statistik uji thitung 

lebih besar daripada ttabel dan nilai signifikansi lebih kecil 

daripada α = 0,05. Hasil pengujian ini ditunjukkan bahwa 

brand referensi memberikan pengaruh yang positif terhadap 

perilaku konsumen. Sehingga, dari hasil analisis ini dapat 

dijelaskan bahwa variabel Merek memberikan pengaruh yang 

positif terhadap perilaku konsumen dalam melakukan 

pembelian ayam goreng KFC di Malang. 

Hipotesis II yang diuji adalah bahwa “Merek 

berpengaruh positif terhadap perilaku konsumen dalam 

melakukan pembelian ayam goreng KFC di Malang”. 
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Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan analisis 

faktor dan analisis regresi, variabel Merek membentuk F3 dan 

memiliki koefisien yang positif. Hal ini mengindikasikan 

bahwa Faktor Merek memiliki pengaruh yang positif terhadap 

perilaku konsumen dalam melakukan pembelian ayam goreng 

KFC di Malang. Sehingga dari pengujian ini membuktikan 

bahwa terdapat bukti empirik untuk menerima Hipotesis II. 

Dalam teori dikatakan bahwa, Merek sangat penting 

bagi keberhasilan suatu produk, bahkan merek lebih penting 

dari produk itu sendiri karena pada saat membeli produk, 

orang akan cenderung membeli mereknya. Merek juga dapat 

membuat pembeli yakin akan memperoleh kualitas barang 

yang sama jika mereka membeli ulang. Namun bagi penjual 

pentingnya merek merupakan suatu yang dapat diiklankan dan 

akan dikenali konsumen bila sedang diperagakan di etalase 

toko (Simamora dan Bilson, 2003). Ini pertanda bahwa 

variabel merek sangat berpengaruh terhadap perilaku 

konsumen dalam pembelian ayam goreng di KFC Malang, 

merek juga mempunyai peranan penting untuk 

mengidentifikasi konsumen dalam memilih produk yang 

berkualitas. 

Berdasarkan hasil analisis faktor, Variabel promosi 

(X14) membentuk kelompok bersama dengan Faktor brand 

referensi. Sedangkan berdasarkan hasil analisis regresi, dapat 



74 

 

dijelaskan bahwa brand referensi  memiliki koefisien regresi 

sebesar 0,121 dengan statistik uji t sebesar 3,843 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Brand referensi  memiliki statistik 

uji thitung lebih besar daripada ttabel dan nilai signifikansi lebih 

kecil daripada α = 0,05. Hasil analisis ini dapat dijelaskan 

bahwa variabel promosi memberikan pengaruh yang positif 

terhadap perilaku konsumen dalam melakukan pembelian 

ayam goreng KFC di Malang. 

Hipotesis III yang diuji adalah bahwa “promosi 

berpengaruh positif terhadap perilaku konsumen dalam 

melakukan pembelian ayam goreng KFC di Malang”. 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan analisis 

faktor dan analisis regresi, variable promosi membentuk F3 

dan memiliki koefisien yang positif. Hal ini mengindikasikan 

bahwa variabel promosi memiliki pengaruh yang positif 

terhadap perilaku konsumen dalam melakukan pembelian 

ayam goreng KFC di Malang. Sehingga dari pengujian ini 

membuktikan bahwa terdapat bukti empirik untuk menerima 

Hipotesis III. 

Promosi pada hakikatnya adalah suatu komunikasi 

pemasaran, artinya aktifitas pemasaran yang berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan 

atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan 

produknya agar bersedia menerima, loyal pada produk yang 
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ditawarkan pada perusahaan yang bersangkutan (Tjiptono, 

2000).  Kegiatan ini merupakan cara untuk mempengaruhi 

“konsumen aktual” maupun “konsumen potensial” agar 

mereka mau melakukan pembelian terhadap produk yang 

ditawarkan, saat ini atau dimasa yang akan datang.  Konsumen 

aktual adalah konsumen yang langsung membeli produk yang 

ditawarkan pada saat atau setelah promosi produk tersebut 

dilancarkan perusahaan.  Konsumen potensial adalah 

konsumen yang berminat melakukan pembelian terhadap 

produk yang ditawarkan perusahaan dimasa yang akan datang. 

 

4.7.4.4 “Karakteristik Individu” 

Faktor “Karakteristik Individu” memiliki koefisien 

regresi sebesar -0,061. Pengujian ini dengan menggunakan 

bantuan software SPSS, didapatkan statistik uji t sebesar -

1,930 dengan nilai signifikansi sebesar 0,057. Nilai 

signifikansi lebih kecil daripada α = 0,05. Pengujian ini 

menunjukkan bahwa H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan 

bahwa “karakteristik individu” berpengaruh signifikan 

terhadap Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Ayam Goreng 

KFC (Y). Koefisien regresi yang positif mengindikasikan 

bahwa karakteristik individu memberikan pengaruh yang 

positif terhadap Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Ayam 

Goreng KFC. 
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4.7.4.5 Kebudayaan 

Kebudayaan memiliki koefisien regresi sebesar 0,175. 

Pengujian ini dengan menggunakan bantuan software SPSS, 

didapatkan statistik uji t sebesar 5,561 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Nilai statistik uji thitung tersebut 

lebih besar daripada ttabel (5,561 > 1,986) dan nilai signifikansi 

lebih kecil daripada α = 0,05. Pengujian ini menunjukkan 

bahwa H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kebudayaan berpengaruh signifikan terhadap Perilaku 

Konsumen Dalam Pembelian Ayam Goreng KFC (Y). 

Koefisien regresi yang positif mengindikasikan bahwa 

kebudayaan memberikan pengaruh yang positif terhadap 

Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Ayam Goreng KFC. 

Kebudayaan berkaitan dengan norma dan kebiasaan 

individu dalam masyarakat yang mempengaruhi perilaku dan 

pola hidup suatu individu. Sebagai contoh, konsumen 

meletakan bobot yang lebih besar pada beberapa sifat produksi 

dibandingkan pada sifat lain ketika mereka memilih diantara 

merek-merek yang bersaing. Penyebab seperti ini adalah 

budaya, dimana individu bersangkutan berada didalamnya 

(anonymous, 2008). Oleh karena itu kebudayaan juga 

mempengaruhi perilaku terhadap produk atau inovasi tertentu. 

kebudayaan dalam hal ini adalah kebiasaan konsumen untuk 

mengkonsumsi ayam goreng dan memenuhi kebutuhan tubuh. 
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Sebagian konsumen melakukan pembelian juga 

dikarenakan sejak dulu sudah dibiasakan untuk mengkonsumsi 

ayam goreng, bukan karena inisiatif konsumen dalam 

beberapa waktu sebelumnya atu hanya ingin mencoba. Selain 

itu konsumen juga membiasakan kepada keluarganya sejak 

dini untuk mengkonsumsi ayam goreng. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa semakin banyak yang memiliki budaya 

makan ayam goreng, maka semakin banyak pula konsumen 

membeli produk KFC, dalam hal ini ayam goreng.  

 

4.7.5 Penentuan Faktor yang Paling Dominan  

Menentukan faktor yang paling berpengaruh terhadap 

Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Ayam Goreng KFC 

(Y), dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi 

yang telah distandarisasi (Standardized β) antara variabel 

independen yang satu dengan yang lain. Variabel independen 

yang paling dominan pengaruhnya terhadap Perilaku 

Konsumen Dalam Pembelian Ayam Goreng KFC (Y) adalah 

variabel yang memiliki koefisien Standardized β yang paling 

besar.   

Eksternal dan kualitas adalah variabel yang memiliki 

koefisien Standardized β yang paling besar yakni sebesar 

0,384. Artinya, Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Ayam 
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Goreng KFC (Y) lebih banyak dipengaruhi oleh eksternal dan 

kualitas daripada faktor yang lain. 

 

 

 


