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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI  

PERILAKU KONSUMEN DALAM PEMBELIAN  

AYAM GORENG KFC DI MALANG 

 

  

BAGIAN 1.   Petunjuk pengisian: lingkari dan isilah jawaban 

yang sesuai 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

1. Nama   : 

2. Usia   : 

3. Jenis Kelamin  : 

4. Alamat   : 

5. Pekerjaan saat ini : 

a. Pelajar     b. Mahasiswa     c. Pegawai Swasta  

d. Pegawai Negeri e. Umum 

6. Tingkat Pendidikan Akhir: 

a. SD b. SMP       c. SMA d. D3 e. S1  

f. lainnya(S2,S3,dll) 

 



7. Pendapatan atau uang saku (tiap bulan) : 

a. ≤ Rp 500.000,-           b. Rp >500.000 – Rp 1.000.000 

 d. Rp >1.000.00 – Rp 2.000.000  e. > Rp 2.000.000 

 

8. Berapa kali anda membeli ayam goreng dalam(tiap 

bulan) : 

a. ≤ 2 kali b. 3-6 kali c. 7-10 kali   

b. d. 10-15 kali    e. > 15 kali 

9. Dari beberapa jenis ayam goreng KFC,  manakah 

yang paling anda sukai: 

a.  Colonel yakiniku b.  Promo goceng  

c.  KFC Attack             d. Super panas jumbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   BAGIAN ll : Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian (beri tanda    √  pada kolom yang 

sesuai) 

    

Pernyataan 
(Marketing mix) 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

Tidak 
Setuju Netral Setuju 

 
Sangat 
Setuju 

 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Saya membeli 

ayam goreng di 
KFC karena 

kualitasnya baik 
 

     

 

Saya membeli 
ayam goreng 
karena saya  

memiliki cukup 
uang saku atau 

pendapaan 

    

 

 

 

Saya membeli 
ayam goreng di 

KFC karena 
mereknya terkenal 

 

     

Saya membeli 
ayam goreng di 

KFC karena 
potongan ayam 
gorengnya besar 

 

     

Saya membeli 
ayam goreng di 

KFC karena 
harganya lebih 

murah dari yang 
lain 

 

     



Saya membeli 
ayam goreng di 
KFC karena ada 
potongan harga 

 

     

Saya membeli 
ayam goreng di 

KFC karena 
adanya promosi 

 

     

Tempat parkir yang 
luas membuat saya 

tertarik untuk 
membeli produk 

KFC 
 

     

Saya membeli 
ayam goreng di 

KFC karena 
kebersihannya 

terjaga 
 

     

Tempat duduk 
yang nyaman 
membuat saya 

tertarik membeli 
ayam goreng KFC 

 

     

Saya membeli 
ayam goreng 

karena rasanya 
enak 

     

  

 

 

 



Pernyataan 
(Marketing 

mix) 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

Tidak 
Setuju Netral Setuju 

 
Sangat 
Setuju 

 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Kondisi 

lingkungan 
tempat tinggal 
menjadi salah 

satu faktor 
yang 

mempengaruhi 
saya untuk 

membeli ayam 
goreng 

 

     

Saya membeli 
ayam goreng 

karena 
kebutuhan 

 

     

Saya membeli 
ayam goreng 
karena adanya 

keinginan 
 

     

Saya membeli 
ayam goreng 

di KFC karena 
produknya 

sesuai dengan 
selera saya 

 

     

Saya membeli 
ayam goreng 
KFC karena 

mencoba atau 
mencari 
variasi 

 

     



Saya membeli 
ayam goreng 
karena ajakan 
atau informasi 

dari teman 
 

     

Saya membeli 
karena 

potongan 
harganya besar 

 

     

Mudah 
mencapai 

lokasi KFC 
menjadi 

pertimbangan 
saya untuk 

membeli ayam 
goreng 

     

Tempat parkir 
yang memadai 

menjadi 
pertimbangan 

saya untuk 
membeli ayam 

goreng 
 

     

Saya membeli 
ayam goreng 
ini karena ada 
loyalitas atau 
kepuasan dari 

pembeli 
sebelumnya 

     

 

 

 

 



Pernyataan 
(Persepsi 

Konsumen) 

Sangat 
tidak 
setuju 

Tidak 
setuju Netral Setuju Sangat 

setuju 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Saya membeli 
ayam goreng 
karena saya 
mengetahui 

kualitas produk 
KFC sangat 

baik 

     

 

Saya membeli 
ayam goreng 
karena saya 
memiliki 

pendapatan yg 
cukup 

    

 

 

 

Saya membeli 
ayam goreng 
karena sudah 

menjadi 
budaya saya 

untuk 
mengkonsumsi 
ayam goreng 

 

     

Saya yakin 
bahwa saya 

sudah 
mengambil 

keputusan yang 
tepat saat 
membeli 

produk KFC 
 

     

Saya membeli 
ayam goreng di 

KFC karena 
diajak keluarga 

     



Saya merasa 
puas setelah 

membeli 
produk KFC 

     

Saya akan 
datang kembeli 
untuk membeli 
produk KFC 

     

 


