
II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Telaah Penelitian Terdahulu 

Dalam proses penelitian, dibutuhkan suatu referensi dari penelitian 

terdahulu, untuk melihat sejauh mana penelitian yang sudah dilakukan dan 

melihat alur pengerjaan penelitian. Agar peneliti selanjutnya dapat mengetahui 

tahap-tahap bagian yang telah dilakukan dan mengembangkan penelitian yang 

terdahulu sesuai dengan tema penelitian yang diteliti. 

Menurut Hidayah (2002) dalam skripsi mengenai pengaruh atribut produk 

minuman berserat Vegeta di Kecematan Tulungagung, menggunakan metode 

analisis dengan regresi linier berganda dimana variabel atribut produk (mutu, 

merek, kemasan dan label) yang paling dominan mempengaruhi keputusan 

pembelian minuman berserat Vegeta adalah sifat produk dengan Thitung sebesar 

3,684. Dalam penelitian ini menguji atribut produk (mutu, merek, kemasan, dan 

label) sebagai berikut, yaitu variabel merek (X1), variabel mutu kemasan (X2), 

variabel sifat produk (X3), variabel kemasan (X4) variabel label (X5) secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Koefisien determinasi sebesar 87% dengan probabilitas Fhitung sebesar 58,976. 

Variabel mutu, merek, sifat produk, kemasan dan label secara parsial memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Asy’Ary (2011) dalam penelitian tentang pengaruh atribut produk keripik 

tempe Burung Swari terhadap keputusan pembelian di Kota Malang, penelitian ini 

memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan 

tentang pengaruh atribut produk terhadap keputusan konsumen melakukan 

pembelian keripik tempe Burung Swari dan untuk mengetahui dan menganalisis 

variabel atribut produk yang mempunyai pengaruh dominan terhadap keputusan 

konsumen melakukan pembelian keripik tempe Burung Swari. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis regresi linier benrganda. Variabel yang diteliti 

adalah merek (X1), mutu (X2), label (X3) dan kemasan (X4). Metode analisis data 

yang digunakan adalah regresi linier berganda statistik. Berdasarkan hasil analisis 

yang dilakukan, variabel mutu, merek, kemasan dan label secara bersama-sama 

memiliki pengaruh yang sangat erat terhadap keputusan pembelian keripik tempe 
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Burung Swari, hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi F kurang dari 5% 

(0.000 > 0.05). Variabel merek (X1) memiliki pengaruh paling dominan terhadap 

variabel keputusan pembelian (Y) dengan angka koefisien beta 0.193. 

Prabowo (2008) dalam penelitian mengenai sikap konsumen Teh Tobol 

Sosro di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, penelitian ini memiliki tujuan 

mengidentifikasi karakteristik konsumen produk Teh Botol Sosro, menganalisis 

atribut-atribut yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam membeli Teh Botol 

Sosro, dan menganalisis sikap konsumen Teh Botol Sosro. Variabel yang diteliti 

dalam penelitian ini mencakup atribut merek (X1) (image, preferensi, gaya hidup), 

atribut mutu (X2) (ketersediaan produk, nama baik perusahaan), atribut sifat 

produk (X3) (rasa, volume, manfaat, harga), atribut kemasan (X4) (tampilan, 

gambar, warna, aman), dan atribut label (X5) (simbol produsen, informasi 

produk). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif, uji Cochran Q Test, uji validitas dan reabilitas, dan analisis sikap 

fishbein. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dari 15 atribut yang 

kemudian diuji dengan menggunakan uji Cochran Q Test maka diperoleh 6 atribut 

yang benar-benar dipertimbangkan oleh konsumen yaitu atribut image, 

ketersediaan produk, nama baik perusahaan, rasa, aman, dan informasi produk. 

Uji Cochran Q Test ini dilakukan sampai 10 kali uji. Berdasarkan keyakinan dan 

evaluasi oleh responden maka diperoleh hasil sikap mahasiswa S1 Fakultas 

Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Brawijaya lebih banyak 

yang netral terhadap Teh Botol Sosro yaitu 29 orang (48,33%). 

Telaah penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai bahan acuan pada penelitian ini. Pada penelitian ini mengambil judul 

“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelian Minuman Teh Kemasan Kotak”. 

Penelitian ini lebih mengarah kepada atribut yang dipertimbangkan dalam 

pembelian, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian dan menganalisis faktor 

yang paling dominan dalam pembelian minuman teh kemasan kotak. Metode 

analisis data yang digunakan adalah Cochran Q Test untuk menguji atribut produk 

yang dipertimbangkan dalam pembelian. Sedangkan untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi pembelian minuman teh kemasan kotak digunakan 

regresi linier berganda dummy variabel. Pengujian regresi linier berganda 
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dilakukan dengan uji asumsi klasik (uji multikolenieritas, uji heteroskedastisitas, 

uji normalitas), uji R
2
, uji F, dan uji t. Metode regresi linier berganda ini 

digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian 

minuman teh kemasan kotak sedangkan untuk mengetahui faktor yang paling 

dominan dalam mempengaruhi pembelian minuman teh kemasan kotak dilihat 

dengan menggunakan nilai Standardized Coefficient Beta atau kontribusi beta 

yang distandarisasi. 

 

2.2 Tinjauan Umum Teh 

2.2.1 Tanaman Teh 

Definisi tanaman teh menurut Sosro (2008) adalah minuman berkafein dan 

dihasilkan daripada daun atau pucuk pohon Camellia sinensisatau Camellia thea 

di dalam air panas dan sejuk, melalui cara rendaman atau campuran. Cara 

pemprosesan melibatkan pengoksidaan, pemanasan dan pengeringan. Selain itu, 

untuk memberi rasa yang berlainan dan peningkatan kualitas, teh dicampurkan 

dengan berbagai jenis herba, rempah, bunga, dan perasa buah. 

Menurut Syah (2006) teh dikenal di Indonesia sejak tahun 1686 ketika 

seorang Belanda bernama Dr. Andreas Cleyer membawanya ke Indonesia. Ketika 

itu, teh hanya digunakan sebagai tanaman hias. Pemerintah Belanda pada tahun 

1728 mulai memperhatikan teh dengan mendatangkan biji-biji teh secara besar-

besaran dari Cina untuk dibudidayakan di pulau Jawa. Usaha tersebut tidak begitu 

berhasil dan baru berhasil setelah tahun 1824 melalui politik tanam paksa (culture 

stelsel). 

Semua teh berasal dari satu jenis pohon, yaitu Camellia sinensis. Pada 

umumnya, teh tumbuh di daerah tropis dengan ketinggian antara 200-2000 meter 

diatas permukaan laut. Suhu cuaca antara 14-25 derajat celsius. Ada dua 

kelompok varietas teh yang terkenal, yaitu varietas assamica yang berasal dari 

Assam di India dan varietas sinensis yang berasal dari Cina. Sampai saat ini, di 

seluruh dunia terdapat sekitar 1500 jenis teh yang berasal dari 25 negara. 

2.2.2 Minuman Teh 

Sebagian besar masyarakat Indonesia pasti sudah sangat akrab dengan 

citrarasa yang ditawarkan oleh minuman teh. Minuman yang terbuat dari 

http://ms.wikipedia.org/wiki/Minuman
http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Camellia_sinensis&action=edit&redlink=1
http://ms.wikipedia.org/wiki/Herba
http://ms.wikipedia.org/wiki/Rempah
http://ms.wikipedia.org/wiki/Bunga
http://ms.wikipedia.org/wiki/Buah
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campuran air dan daun teh yang sudah dikeringkan. Minuman teh ini merupakan 

minuman yang cukup sederhana yang menjadi kegemaran banyak orang. 

Minuman teh biasanya disajikan dengan dua rasa, manis dan tawar. Penambahan 

gula atau madu dapat mengubah citarasa minuman teh yang sebenarnya hambar 

menjadi lebih manis. Minuman teh ini juga sangat cocok disajikan baik dalam 

keadaan hangat maupun dingin. 

Kepopuleran minuman teh ini memang sangat luar biasa. Bukan hanya di 

Cina sebagai negara asalnya, teh juga menjadi minuman favorit di beberapa 

negara. Khususnya di Indonesia, minuman teh bahkan menjadi lambang bisnis. 

Para produsen memanfaatkan ketenaran teh dalam membuat minuman teh dalam 

kemasan. Berbagai merek dan cara pengemasan teh sudah banyak terdapat di 

Indonesia. 

Menurut Swa (2005) di Indonesia, pasar minuman berbahan dasar teh 

adalah terbesar di antara jenis minuman siap saji yang lain (jus, minuman rasa 

buah maupun susu cair), yaitu sekitar 35% dari total minuman siap saji (tidak 

termasuk air dalam kemasan). Perbandingan ini cukup besar dibandingkan pasar 

minuman siap saji di negara lain. Mengkonsumsi minuman teh sehari-hari sebagai 

pelepas dahaga maupun untuk kesehatan, sudah menjadi kebiasaan turun temurun, 

dikonsumsi oleh semua kalangan, baik dewasa maupun anak-anak. 

Khusus di Indonesia, potensi pasar minuman berbahan dasar teh 

diperkirakan akan terus naik dengan berkembangnya gaya hidup masyarakat yang 

lebih sehat. Jenis-jenis minuman teh dalam kemasan juga semakin bervariasi, dari 

perkembangan varian seperti minuman teh rasa buah dan juga teh hijau, serta 

pilihan less sugar maupun tanpa gula untuk memposisikan produk yang lebih 

sehat. 

2.2.3  Minuman Ringan Dalam Kemasan 

Menurut Septina (2008) minuman ringan adalah minuman yang tidak 

mengandung alkohol yang  merupakan olahan dalam bentuk bubuk atau cair yang 

mengandung bahan makanan atau bahan tambahan lainnya baik menggunakan 

bahan alami maupun sintetik yang dikemas dalam kemasan sehingga dapat 

langsung dikonsumsi. Dilihat dari jenisnya, minuman ringan dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu minuman ringan berkarbonasi dan minuman ringan tanpa karbonasi. 
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Minuman ringan berkarbonasi adalah minuman ringan yang dibuat dengan 

mengabsorpsikan karbondioksida ke dalam air minum, contohnya adalah soda 

dengan aneka rasa. Minuman ringan tanpa karbonasi adalah minuman ringan 

selain minuman ringan dengan karbonasi, contohnya minuman sari buah dan teh. 

Macam jenis kemasan yang digunakan untuk mengemas minuman ringan 

antara lain botol kaca, botol plastik, kaleng dan kotak. Masing-masing kemasan 

tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan antara lain: 

1. Botol kaca 

Kemasan botol kaca dapat digunakan lagi tanpa mengalami pengolahan 

dan perubahan bentuk, akan tetapi sebelum digunakan kembali harus melalui 

proses pencucian dan sterilisasi dengan menggunakan deterjen atau soda kaustik. 

2. Botol plastik 

Kemasan ini dapat didaur ulang dengan pengolahan fisik atau kimiawi 

untuk menghasilkan produk yang sama atau bisa dibuat bentuk lain. 

3. Kaleng 

Kemasan kaleng dapat melindungi produk dari cahaya, mecegah adanya 

kandungan produk yang mudah teroksidasi karena cahaya maupun udara. 

Kemasan ini relatif lebih mahal karena terbuat dari bahan korosi misalnya dari 

plat baja dengan lapisan timah atau alumunium. 

4. Kotak  

Kemasan ini adalah kemasan yang paling mudah dibawa oleh konsumen, 

selain itu lebih rendah kekuatan mekanisnya dan umur produknya pun relatif 

singkat. 

 

2.3 Tinjauan Umum Pemasaran 

2.3.1 Definisi Pemasaran 

Pemasaran adalah kegiatan menjual produk yang bertujuan untuk 

mendapatkan laba sebesar-besarnya dan untuk memberikan kepuasan kepada 

konsumen setinggi-tingginya. Dalam menjual produk, sebuah perusahaan 

membutuhkan strategi pemasaran yang baik untuk membantu mempermudah 

dalam mengenalkan produk pada konsumen, dengan menerapkan strategi 

pemasaran yang tepat, produk akan lebih mudah dikenal dan disukai konsumen, 
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sehingga perusahaan mendapatkan laba yang maksimal dari penjualan produk 

tersebut. Salah satu strategi pemasaran yang paling efektif untuk dilakukan dalam 

mengenalkan produk pada konsumen secara luas adalah dengan menerapkan 

strategi marketing mix (bauran pemasaran). 

2.3.2 Konsep Marketing Mix (Bauran Pemasaran) 

Bauran Pemasaran merupakan variabel-variabel yang dipakai oleh 

perusahaan sebagai sarana untuk memenuhi atau melayani kebutuhan kosumen. 

Variabel bauran pemasaran tersebut adalah product, price, promotion, dan place. 

Penerapan bauran pemasaran dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan 

volume penjualan. Dalam mendukung pelaksanaan bauran pemasaran dibutuhkan 

suatu strategi yang diterapkan pada masing-masing variabelnya, yaitu strategi 

produk, strategi harga, strategi promosi, dan strategi distribusi. 

Definisi Marketing Mix (Bauran Pemasaran) menurut Swastha (1998) 

adalah kombinasi dari empat variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari 

sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, struktur harga, kegiatan promosi dan 

sistem distribusi. Pengertian Marketing Mix (Bauran Pemasaran) menurut Kotler 

(2001) adalah seperangkat alat pemasaran taktis dan terkontrol yang dipadukan 

oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan pasar sasaran. Dari 

pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran 

merupakan variabel yang dapat dikendalikan, yang saling berkaitan dengan yang 

lainnya dan digunakan oleh perusahaan untuk mencapai pasar sasarannya. 

Jerome Mc-Carthy dalam Fandy Tjiptono (2008)merumuskan bauran 

pemasaran menjadi 4 P (Product, Price, Promotion dan Place). 

1. Product (Produk) 

Produk merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang ditujukan untuk 

mencapai tujuan melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Produk 

disini bisa berupa apa saja (baik yang berwujud fisik maupun tidak) yang dapat 

ditawarkan kepada pelanggan potensial untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

tertentu. Produk merupakan semua yang ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, 

diperoleh dan digunakan atau dikonsumsi untuk dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginan yang berupa fisik, jasa, orang, organisasi dan ide. 
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2. Price (Harga) 

Bauran harga berkenaan dcngan kebijakan strategis dan taktis seperti 

tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran dan tingkat diskriminasi harga 

diantara berbagai kelompok pelanggan. Harga menggambarkan besarnya rupiah 

yang harus dikeluarkan seorang konsumen untuk memperoleh satu buah produk 

dan hendaknya harga akan dapat terjangkau oleh konsumen. 

3. Promotion (Promosi) 

Bauran promosi meliputi berbagai metode, yaitu iklan, promosi penjualan, 

penjualan tatap muka dan hubungan masyarakat. Menggambarkan berbagai 

macam cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjual produk ke 

konsumen. 

4. Place (Saluran Distribusi) 

Place/saluran distribusi merupakan keputusan distribusi menyangkut 

kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan. Tempat dimana produk 

tersedia dalam sejumlah saluran distribusi dan outlet yang memungkinkan 

konsumen dapat dengan mudah memperoleh suatu produk. 

2.3.3 Definisi Produk 

Produk menurut Kotler (2001) adalah sesuatu yang bisa ditawarkan 

kepasar untuk mendapatkan perhatian, pembelian, pemakaian, atau konsumsi 

yangdapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Menurut Stanton (1996) 

produkadalah kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, 

termasuk didalamnya kemasan, warna, harga, kualitas dan merk ditambah dengan 

jasa danreputasi penjualannya. Tjiptono (2008) mendefinisikan produk sebagai 

segala sesuatu yang dapat ditawrkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, 

dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau 

keinginan pasar yang bersangkutan. 

 Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa produk adalah suatu 

bentuk penawaran kepada calon konsumen mengenai suatu barang dan jasa yang 

dapat memenuhi kebutuhannya. 
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2.4 Tinjauan Atribut Produk 

Kotler (2001) menyatakan bahwa, atribut produk adalah pengembangan 

suatu produk atau jasa melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan. 

Pengertian atribut produk menurut Swastha (1998) adalah unsur-unsur produk 

yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan sebagai dasar pengambilan 

keputusan. Atribut produk meliputi merek (brand), pembungkusan (packaging), 

label, garansi atau jaminan (warranty) dan fitur produk. Atribut dapat dipandang 

secara obyektif (fisik produk) maupun secara subyektif (pandangan konsumen). 

Berikut ini adalah unsur dari atribut produk secara obyektif: 

1. Branding (Pemberian Merek) 

Kotler (2001) menyatakan bahwa branding merupakan nama, istilah, 

tanda, simbol, dan rancangan atau kombinasi dari semua ini yang dimaksudkan 

untuk mengidentifikasi produk atau jasa dari satu atau kelompok penjual dan 

membedakannya dari produk pesaing. Pada sebuah merek dikenal juga istilah 

nama merek dan logo. Nama merek adalah bagian dari sebuah merek yang bisa 

diucapkan atau dilafalkan, sedangkan logo adalah bagian dari merek yang dikenal 

namun tidak terucapkan, misalnya simbol, warna atau rancangan dan huruf yang 

berbeda dari lain-lainnya. Berikut ini adalah 4 strategi pemberian nama merek, 

yaitu: 

a. Nama merek untuk setiap produk adalah nama merek yang diberikan pada 

masing-masing produk. Tujuan pemberian nama merek ini adalah untuk 

membedakan antara produk yang satu dengan yang lain. 

b. Nama merek kelompok bagi semua produk adalah menggunakan satu merek 

simbol dari perusahaan untuk semua produk yang diproduksi perusahaan 

tersebut. 

c. Nama kelompok yang terpisah-pisah bagi semua produk adalah memberikan 

nama merek untuk setiap kelompok produk, misalnya memberikan merek A 

untuk kelompok produk kosmetik, memberikan nama B untuk produk 

pakaian, dan sebagainya. 
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d. Nama dagang perusahaan dikombinasikan dengan nama merek setiap 

produknya adalah nama perusahaan yang juga digunakan sebagai merek dari 

produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. 

2. Packaging (Pengemasan) 

Menurut Kotler (2001), packaging melibatkan kegiatan merancang dan 

membuat wadah atau pembungkus suatu produk dengan tujuan melindungi barang 

agar tidak rusak dan tetap utuh. Pengemasan yang inovatif dapat memberikan 

keunggulan kepada sebuah perusahaan terhadap pesaing-pesaingnya. Tujuan 

penggunaan kemasan antara lain meliputi : 

a. Sebagai pelindung isi (protection), misalnya dari kerusakan, kehilangan, 

berkurangnya kadar/isi, dan sebagainya. 

b. Untuk memberikan kemudahan dalam penggunaan (operating), misalnya 

supaya tidak tumpah, sebagai alat pemegang, mudah menyemprotkan (seperti 

obat nyamuk, parfum), dan lain-lain. 

c. Bermanfaat dalam pemakaian ulang (reuseable), misalnya untuk diisi 

kembali (reffil) atau untuk wadah lain. 

d. Memberikan daya tarik (promotion), yaitu aspek artistik, warna, bentuk, 

maupun desannya. 

e. Sebagai identitas (image) produk, misalnya berkesan kokoh/awet, lembut atau 

mewah. 

f. Distribusi (shipping), misalnya mudah disusun, dihitung, dan ditangani. 

g. Informasi (labelling), yaitu menyangkut isi, pemakaian, dan kualitas. 

h. Sebagai cermin inovasi produk, berkaitan dengan kemajuan teknologi dan 

daur ulang.  

Menurut Kotler (2001), secara tradisional fungsi primer kemasan adalah 

untuk memuat dan melindungi produk, namun banyak faktor-faktor yang 

membuat pengemasan menjadi alat pemasaran yang penting. Kemasan produk 

dibagi menjadi 3 yaitu kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan 

pengiriman. Kemasan primer adalah wadah langsung bagi produk. Kemasan 

sekunder adalah bahan yang melindungi kemasan primer dan kemudian dibuang 

bila produk akan dipergunakan. Kemasan pengiriman adalah kemasan yang 

penting untuk menyimpan, identifikasi, dan transportasi. 
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3. Labelling (Pemberian Label) 

Kotler (2001), label bisa bermacam-macam bentuknya mulai dari sepotong 

kertas yang ditempelkan pada produk sampai grafik rumit yang merupakan bagian 

dari kemasan. Label mengidentifikasikan produk atau merek. Label juga bisa 

menggambarkan beberapa hal mengenai produk yang membuatnya, dimana 

dibuat, isinya, bagaimana penggunaannya dan bagaimana menggunakannya secara 

aman. Label bisa pula mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik. 

Terdapat 3 macam label menurut Stanton (1996), yang pertama adalah 

brand label. Label ini memuat merek, gambar, atau produsen dari produk yang 

dicantumkan dalam kemasan produk. Informasi tersebut penting bagi konsumen 

sehingga mereka dapat membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Label 

yang kedua adalah descriptive label. Label ini memberikan informasi mengenai 

bahan baku, persentase kandungan, nilai kalori/gizi, cara penggunaan/konsumsi, 

tanggal pembuatan, tanggal kedaluarsa dan lain-lain. Label yang ketiga atau label 

yang terakhir adalah grade label. Label ini menginformasikan kepada konsumen 

tentang penilaian kualitas produk. 

4. Garansi Produk 

Menurut Kotler (2001), garansi produk adalah jaminan terhadap produk 

yang diberikan perusahaan dalam jangka waktu tertentu untuk mengantisipasi 

kerugian yang akan dialami konsumen selama menggunakan produk. Perusahaan 

memberikan garansi produk dengan tujuan untuk memberi kenyamanan terhadap 

konsumen dalam menggunakan produk tersebut. Dengan adanya garansi produk 

tersebut, konsumen akan merasa percaya terhadap tanggung jawab yang diberikan 

perusahaan terhadap produk yang diproduksinya. 

Unsur atribut produk secara subyektif meliputi: 

1. Fitur Produk 

Sebuah produk dapat ditawarkan dalam berbagai macam variasi. Mulai 

dari variasi warna, kemasan, aroma, rasa, dan sebagainya. Kotler dan Armstrong 

(2004) sebuah produk dapat ditawarkan dengan beraneka macam fitur. Perusahaan 

dapat menciptakan model dengan tingkat yang lebih tinggi dengan menambah 

beberapa fitur. Fitur adalah alat bersaing untuk membedakan produk perusahaan 

dari produk pesaing. Menurut Cravens (1998) fitur juga dapat digunakan sebagai 
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sarana untuk membedakan suatu merek dari pesaingnya. Dengan berbagai Fitur 

Produk yang ditawarkan oleh produsen, konsumen pun akan semakin terpuaskan 

dengan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhannya. 

2.5 Tinjauan Perilaku Konsumen 

2.5.1    Perilaku Konsumen 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2004), perilaku konsumen 

memperlihatkan bagaimana konsumen dalam pencarian, pembelian, penggunaan, 

pengevaluasian, dan kecenderungan terhadap barang atau jasa dimana barang atau 

jasa tersebut diharapkan memuaskan kebutuhan mereka. Perilaku konsumen 

memfokuskan tentang bagaimana individu membuat keputusan untuk 

membelanjakan sumberdaya yang dimilikinya yaitu waktu, uang dan usaha untuk 

mengkonsumsi barang atau jasa. Sementara itu, Prasetijo dan Ihalauw (2005) 

menjelaskan bahwa perilaku konsumen adalah suatu proses yang terdiri dari tahap 

perolehan (acquisition), tahap konsumsi (consumption), dan tahap tindakan 

pascabeli (disposition). Tahapan perolehan (acqusition) sendiri terdiri dari proses 

mencari (searching) dan membeli (purchasing), sedangkan tahapan konsumsi 

(consumption) terdiri dari proses menggunakan (using) dan mengevaluasi 

(evaluating). 

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah 

semua kegiatan, tindakan serta proses psikologis yang mendorong tindakan 

tersebut pada rencana pembelian, ketika melakukan pembelian, menggunakan 

atau menghabiskan barang atau jasa setelah melakukan pengevaluasian. 
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Gambar 1. Proses Perilaku Konsumen 

Manusia memiliki kepentingan khusus atas perilaku konsumen karena 

adanya hasrat untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku tersebut, termasuk 

orang-orang yang memiliki kepentingan utamanya adalah pemasaran, pendidikan 

dan perlindungan konsumen, serta kebijakan umum. Memahami perilaku 

konsumen, mengenal pola pembelian konsumen dan mengenal konsumen 

merupakan masalah yang sulit karena para pelanggan mungkin menyatakan 

kebutuhan dan keinginannya namun pelanggan bisa bertindak sebaliknya. 

Pelanggan mungkin saja menanggapi pengaruh dari luar yang mengubah 

pikirannya. Perilaku konsumen atau masyarakat saat ini selalu berubah dan 

bergerak sepanjang waktu. Generalisasi perilaku konsumen biasanya terbatas 

untuk jangka waktu tertentu, produk, kelompok atau individu tertentu. 

2.5.2    Keputusan Pembelian 

 Keputusan konsumen untuk memodifikasi, menunda, atau menghindari 

suatu keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh resiko yang dirasakan 

(perceived risk). Besarnya resiko yang dirasakan berbeda-beda menurut besarnya 

uang yang dipertaruhkan, besarnya ketidakpastian atribut, dan besarnya 

kepercayaan diri konsumen. 

 Konsumen mengembangkan rutinitas tertentu untuk mengurangi resiko, 

seperti penghindaran keputusan, pengumpulan informasi dari teman-teman, dan 

preferensi atas merek dalam negeri dan garansi. Pemasar harus memahami faktor-

faktor yang menimbulkan perasaan adanya resiko dalam diri konsumen dan 

memberikan informasi serta dukungan untuk mengurangi resiko yang dirasakan. 

 Menurut Kotler dan Armstrong (2004) terdapat 5 keputusan yang 

dilakukan oleh pembeli, yaitu : 

1. Pemilihan Produk 

Konsumen harus menentukan produk apa yang akan dibeli dan produk 

tersebut dapat memberikan manfaat untuk digunakan atau dikonsumsi serta 

dapat memuaskan keinginan atau kebutuhannya. 

2. Pilihan Merek 
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Konsumen harus memutuskan merek mana yang akan dibeli. Setiap merek 

memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri. Dalam hal ini perusahaan harus 

mengetahui bagimana konsumen memilih sebuah merek. 

3. Pilhan Dealer / Pemilihan Saluran Pembelian 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang penyalur mana yang akan 

dikunjungi. Setiap konsumen berbeda-beda dalam hal menentukan penyalur, 

bisa dikarenakan faktor lokasi yang dekat, harga yang murah, persediaan 

barang yang lengkap, kenyamanan berbelanja, keluasan tempat, dan 

sebagainya. 

4. Waktu Pembelian 

Keputusan konsumen dalam pemilihan waktu pembelian bisa berbeda-beda, 

misalnya: ada yang membeli setiap hari, satu minggu sekali, dua minggu 

sekali, tiga minggu sekali, satu bulan sekali, dan seterusnya. 

5. Jumlah Pembelian 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk yang 

akan dibelinya pada suatu saat. Pembelian dilakukan mungkin lebih dari satu. 

Dalam hal ini perusahaan harus mempersiapkan banyaknya produk sesuai 

dengan keinginan yang berbeda-beda dari setiap pembeli. 

2.5.3    Proses Keputusan Pembelian 

Pembelian merupakan suatu proses dimana kegiatan pembelian itu sendiri 

merupakan salah satu tahapan dari keseluruhan proses pembelian konsumen. 

Keberhasilan dapat tercapai apabila para pemasar dapat melihat faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembeli dan mengembangkan pemahaman mengenai keputusan 

pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Kotler (2001) menyatakan bahwa 

terdapat lima peran yang dimainkan orang dalam melakukan keputusan 

pembelian, antara lain: 

1. Pencetus: seseorang yang pertama kali mengusulkan gagasan untuk membeli 

suatu produk atau jasa. 

2. Pemberi pengaruh: seseorang yang pandangan atau sarannya mempengaruhi 

keputusan. 
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3. Pengambil keputusan: seseorang yang mengambil keputusan untuk setiap 

komponen pembelian, seperti apakah membeli, tidak membeli, bagaimana 

membeli, dan dimana akan membeli. 

4. Pembeli: orang yang melakukan pembelian yang sesungguhnya. 

5. Pemakai: seseorang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa 

yang bersangkutan. 

Proses keputusan pembelian konsumen terjadi melalui tahapan pengenalan 

kebutuhan,  pencarian informasi, evaluasi alternatif , pembelian, dan evaluasi hasil 

pembelian. Model proses pembelian dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Model Proses Pembelian Lima Tahap 

1. Pengenalan Kebutuhan 

Menurut Engel et. al (1994), perilaku proses keputusan selalu dinilai 

dengan pengenalan kebutuhan yang didefinisikan sebagai presepsi atas perbedaan 

antara keadaan yang diinginkan dengan keadaan aktual yang memadai untuk 

menggugah dan mengaktifkan proses keputusan konsumen. Proses keputusan 

pembelian suatu produk terjadi ketika kebutuhan mulai dirasakan dan dikenali. 

Adanya kebutuhan tersebut disebabkan ketidaksesuaian yang terjadi pada kondisi 

aktual dengan kondisi yang diinginkan oleh konsumen, sehingga berada pada 

suatu tingkat ambang. Jika ketidaksesuaian tersebut berada di bawah tingkat 

ambang, maka pengenalan kebutuhan pun tidak terjadi. 

2. Pencarian Informasi 

Menurut Kotler (2001), sumber-sumber informasi konsumen terdiri dari 4 

kelompok, yaitu : 

a. Sumber pribadi : keluarga, teman, tetangga dan kerabat. 

b. Sumber komersil : iklan, tenaga penjual, pedagang dan perantara. 

c. Sumber publik : media massa, organisasi penilai konsumen. 

d. Sumber pengalaman : penanganan, pemeriksaan, penggunaan produk. 

Sumber : Kotler (2005) 
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3. Evaluasi Alternatif 

Menurut Sumarwan (2003) evaluasi alternatif merupakan proses 

mengevaluasi pilihan produk dan merek, dan memilih sesuai dengan yang 

diinginkan konsumen. Dalam tahap ini, konsumen mengevaluasi alternatif produk 

dengan mempertimbangkan keuntungan-keuntungan yang ditawarkan setiap 

alternatif dan menentukan kriteria pemilihan. Kriteria ini biasanya akan bervariasi 

sesuai dengan kepentingan relatif dari masing-masing konsumen, dengan kriteria-

kriteria tersebut konsumen menentukan beberapa alternatif yang salah satunya 

akan dipilih. 

Kotler (2001) mengemukakan bahwa konsumen yang melakukan evaluasi 

alternatif berusaha memuaskan kebutuhan dan mencari manfaat tertentu dari 

solusi produk. Konsumen akan memandang produk sebagai serangkaian produk 

dengan atribut yang berbeda. Atribut-atribut produk yang dianggap relevan dan 

menonjol akan mendapat perhatian dari konsumen. Selain itu pasar suatu produk 

dapat disegmentasikan berdasarkan atribut-atribut yang menonjol bagi kelompok 

atau kosumen yang berbeda. 

4. Keputusan Pembelian 

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memutuskan 

untuk melakukan pembelian. Faktor pertama adalah sikap orang lain terhadap 

perilaku pembelian yang dilakukan. Sikap ini dapat memberikan motivasi positif 

atau motivasi negatif terhadap konsumen. Motivasi positif akan mendorong 

terjadinya keputusan pembelian, sedangkan motivasi negatif akan menyebabkan 

konsumen mengabaikan preferensi yang telah diberikan terhadap produk atau jasa 

yang diakhiri dengan tidak terjadinya keputusan pembelian. Faktor kedua adalah 

situasi yang tidak terantisipasi, seperti adanya kebutuhan lain yang lebih 

mendesak, kehilangan, dan sebagainya. 

Menurut Kotler (2001), faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian 

adalah : 

a. Faktor budaya : kultur, sub kultur, dan kelas sosial 

b. Faktor sosial : kelompok acuan, keluarga, peranan, dan status 

c. Faktor kepribadian : usia dan tingkatan kehidupan, jabatan, keadaan ekonomi, 

gaya hidup, dan kepribadian serta konsep diri 
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d. Faktor psikologis : motivasi, persepsi, pembelajaran, kepercayaan, san sikap 

5. Perilaku Setelah Pembelian 

Perilaku konsumen setelah pembelian adalah mengevaluasi alternatif 

seperti halnya sebelum pembelian. Evaluasi ini menyangkut puas atau tidaknya 

konsumen atau keputusannya dalam membeli suatu poduk. Konsumen yang puas 

akan tetap menggunakan produk dan akan memberikan pengaruh yang positif 

terhadap produk tertentu. Sebaliknya, jika konsumen tidak puas maka mereka 

akan menghentikan pembelian produk atau akan menceritakan hal yang kurang 

baik kepada orang lain. 

 

2.6 Tinjauan Pembelian 

2.6.1 Definisi Pembelian 

Jika konsumen telah memutuskan alternatif yang akan dipilih dan mungkin 

penggantinya jika diperlukan, maka ia akan melakukan pembelian. Menurut 

Sumarwan (2004) pembelian meliputi keputusan konsumen mengenai apa yang 

akan dibeli, apakah membeli atau tidak, kapan membeli, dimana membeli, dan 

bagaimana cara membayarnya. Yang harus diperhatikan disini adalah keinginan 

yang sudah bulat untuk membeli suatu produk karena seringkali dibatalkan karena 

beberapa alasan, yaitu sebagai berikut: 

1. Motivasi yang berubah, konsumen mungkin merasa bahwa kebutuhannya 

bisa terpenuhi tanpa harus membeli produk tersebut, atau ada kebutuhan yang 

lebih diprioritaskan. 

2. Situasi yang berubah, tiba-tiba nilai rupiah menjadi mahal, sehingga uang 

yang tersedia tidak cukup untuk membeli produk tersebut. 

3. Produk yang dibeli tidak tersedia, bisa menjadi penyebab konsumen tidak 

tertarik lagi membeli produk tersebut. 

2.6.2 Jenis Pembelian 

Pembelian produk atau jasa yang dilakukan oleh konsumen bisa 

digolongkan ke dalam tiga macam menurut Engel dkk (1995), yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pembelian yang Terencana Sepenuhnya 
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Jika konsumen telah menentukan pilihan produk dan merek jauh sebelum 

pembelian dilakukan, maka ini termasuk pembelian yang direncanakan 

sepenuhnya. Pembelian yang terencana sepenuhnya biasanya adalah hasil dari 

proses keputusan yang diperluas atau keterlibatan yang tinggi. 

 

2. Pembelian yang Separuh Terencana 

Konsumen yang seringkali sudah mengetahui, ingin membeli suatu produk 

sebelum masuk ke toko, namun mereka tidak mengetahui merek apa yang 

akan dibelinya sampai ia bisa memperoleh informasi yang lengkap dari 

pramuniaga atau display di toko. Ketika ia sudah tahu produk yang ingin 

dibelinya sebelum dan memutuskan merek dari produk tersebut di toko, maka 

ini termasuk pembelian yang separuh terencana. 

3. Pembelian yang Tidak Terencana 

Konsumen seringkali membeli suatu produk tanpa direncanakan terlebih 

dahulu. Keinginan seringkali muncul ketika konsumen berada di toko atau 

pusat perbelanjaan. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu. Salah satunya 

karena display yang menarik perhatian konsumen. Display tersebut telah 

membangkitkan kebutuhan konsumen, sehingga konsumen merasakan 

kebutuhan yang mendesak untuk membeli produk tersebut. Keputusan 

pembelian seperti ini sering disebut sebagai pembelian impuls (impulse 

purchasing). 

2.6.3 Proses Pembelian 

Sebagian besar pembelian produk terutama barang-barang konsumen 

(consumer- goods purchase) dilakukan di toko eceran. Peter dan Olson (1999) 

mengemukakan beberapa perilaku yang dilakukan dalam proses pembelian 

barang-barang konsumen di toko eceran, seperti yang diuraikan berikut: 

1. Tahap Prapembelian 

Pada tahapan ini, beberapa perilaku terjadi meliputi mencari informasi dan 

mengambil dana 

a. Mencari Informasi (information contact). Konsumen akan mencari informasi 

mengenai produk, merek atau toko dari berbagai sumber seperti koran, 

majalah, radio, televisi maupun internet. Konsumen mungkin juga 
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berkomunikasi dengan tenaga penjual mengenai produk, merek maupun 

tokonya. 

b. Mengambil dana. Selain perlu mencari informasi mengenai produk dan  

merek yang akan dibeli atau toko yang akan dikunjungi, konsumen juga perlu 

mengetahui darimana dana yang akan digunakan untuk membeli produk 

tersebut. Pembelian produk sebaiknya menggunakan uang sebagai media 

utama penukaran. Uang yang digunakan beragam bentuknya, tidak selalu 

dalam bentuk fisik berupa uang kertas atau koin. Konsumen mungkin akan 

menggunakan cara pembayaran lainnya. 

2. Tahap Pembelian 

Pada tahapan kedua, perilaku meliputi berhubungan dengan toko, mencari 

produk dan melakukan transaksi. 

a. Berhubungan dengan toko (store contact). Adanya keinginan konsumen 

untuk membeli produk akan mendorong konsumen untuk mencari toko 

tempat ia akan membeli produk tersebut. Kontak dengan toko akan dilakukan 

oleh konsumen untuk menentukan toko mana yang akan dikunjungi. Berbagai 

cara akan dilakukan oleh pemilik toko agar bisa menarik perhatian konsumen 

untuk mengunjungi tokonya.  

b. Mencari produk (product contact). Setelah konsumen mengunjungi toko, 

maka selanjutnya ia harus mencari dan memperoleh produk yang akan 

dibelinya. Ia harus mencari lokasi di mana produk ditempatkan di dalam toko 

tersebut. Pemilik toko berkepentingan agar konsumen selalu mendatangi 

tokonya, sedangkan produsen berkepentingan untuk mempromosikan 

produknya agar dibeli oleh konsumen.  

c. Transaksi. Tahap ketiga dari proses pembelian adalah melakukan transaksi 

yaitu melakukan pertukaran barang dengan uang. Memindahkan pemilikan 

barang dari toko kepada konsumen. Kenyamanan seorang konsumen 

berbelanja di toko bukan saja ditentukan oleh banyaknya barang yang 

tersedia, kemudahan memperoleh barang di dalam toko, dan daya tarik 

promosi dari produk tersebut, tetapi juga ditentukan oleh kenyamanan proses 

akhir atau transaksi yang dilakukan oleh konsumen. 

2.6.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembelian 
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Keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi oleh faktor 

kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologi dari pembeli. Sebagian besar adalah 

faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh perusahaan, 

tetapi harus benar-benar diperhitungkan untuk mengkaji pengaruh-pengaruhnya 

terhadap perilaku pembelian (Kotler, 2007). Berikut adalah beberapa faktor yang 

mempengaruhi pembelian: 

1. Nama Merek 

Kotler (2001) menyatakan bahwa nama merek adalah bagian dari sebuah 

merek yang bisa diucapkan atau dilafalkan. Nama merek dijadikan pertimbangan 

bagi konsumen dalam pembelian suatu produk karena dengan melihat atau 

mendengar nama merek, konsumen akan tertarik untuk mencari tahu tentang apa 

yang dilihat atau didengarnya. Dengan ketertarikan itu, nama merek dapat 

dijadikan pembanding antara tiap produk untuk bersaing dalam meraih 

konsumennya. Konsumen yang tertarik pada suatu nama merek akhirnya akan 

membeli produk yang dimaksudkan. 

2. Harga 

Harga merupakan nilai yang dinyatakan dalam rupiah. Tetapi dalam 

keadaan yang lain harga didefinisikan sebagai jumlah yang dibayarkan oleh 

pembeli. Dalam hal ini harga merupakan suatu cara bagi seorang penjual untuk 

membedakan penawarannya dari para pesaing. Sehingga penetapan harga dapat 

dipertimbangkan sebagai bagian dari fungsi deferensiasi barang dalam pemasaran. 

Harga sering dijadikan sebagai indikator kualitas bagi konsumen. 

Konsumen sering memilih harga yang lebih tinggi di antara dua barang karena 

mereka melihat adanya perbedaan. Apabila harga lebih tinggi, konsumen 

cenderung beranggapan bahwa kualitasnya juga lebih baik. Konsumen sering pula 

menggunakan harga sebagai kriteria utama dalam menentukan nilainya. Barang 

dengan harga tinggi biasanya dianggap superior dan barang yang mempunyai 

harga rendah dianggap inferior (rendah tingkatnnya). Ada kenyataanya bahwa 

harga yang sesuai dengan keinginan konsumen belum tentu sama untuk jangka 

waktu lama. Kadang-kadang konsumen lebih menonjolkan kesan daripada harga 

itu sendiri. Barang sejenis yang berharga murah justru dapat tidak dibeli oleh 

konsumen. 
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Kotler (2007) menunjukkan pentingnya unsur harga dalam pengambilan 

keputusan konsumen. Harga seringkali dikaitkan dengan kualitas, konsumen 

cenderung untuk menggunakan harga sebagai indikator kualitas atau kepuasan 

potensial dari suatu produk. Biaya hidup yang melonjak dan penurunan daya beli 

secara umum membuat konsumen lebih sadar terhadap harga dalam perilaku 

berbelanjanya. 

3. Volume Produk 

Volume produk adalah kuantitas yang dimiliki oleh suatu produk yang 

mengisi kemasan produk. Volume produk dapat beragam sesuai dengan kemasan 

yang ada. Volume produk ini biasanya terdapat pada barang konsumsi. Barang 

konsumsi sangatlah berhubungan erat dengan pembelian, dimana konsumen 

memiliki kebutuhan sehingga terjadilah pembelian. 

4. Lingkungan ekonomi 

Pekerjaan dan lingkungan ekonomi seseorang dapat mempengaruhi pola 

konsumsinya. Contohnya, direktur perusahaan akan membeli pakaian yang mahal, 

perjalanan dengan pesawat udara, keanggotaan di klub khusus, dan membeli 

mobil mewah. Selain itu, biasanya pemilihan produk juga dilakukan berdasarkan 

oleh keadaan ekonomi seseorang seperti besaran penghasilan yang dimiliki, 

jumlah tabungan, utang dan sikap terhadap belanja atau menabung. 

Pekerjaan yang diteliti dalam penelitian ini adalah mahasiswa. Lingkungan 

ekonomi seorang mahasiswa kebanyakan masih berasal dari penghasilan orang 

tuanya, sehingga mereka melakukan pembelian berdasarkan uang saku yang 

dimilikinya. Uang saku adalah sejumlah uang yang dimiliki oleh seseorang yang 

berasal dari suatu sumber tertentu. Setiap pengeluaran yang dilakukan dengan 

menggunakan uang saku bagi mahasiswa sangatlah diperhitungkan, sehingga 

biasanya uang saku dijadikan alasan ketika mereka ingin melakukan pembelian 

terhadap produk tertentu.   

 

2.7 Tinjauan Alat Analisis 

2.7.1 Cochran Q Test 

Cochran Q Test adalah alat analisis yang digunakan untuk menghitung 

data variabel yang dicantumkan lebih dari dua asosiasi atau atribut yang 
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berhubungan dan masing-masing asosiasi atau atribut terpisah menjadi dua 

alternatif yaitu “Ya” dan “Tidak”. Serta merupakan prosedur untuk mengetahui 

mana diantara atribut yang valid, dengan prosedur sebagai berikut, Simamora 

(2004): 

1. Hipotesis yang akan diuji: 

H0 : Semua atribut yang duji memiliki proporsi jawaban YA yang sama. 

Ha : Semua atribut yang diuji memiliki proporsi jawaban YA yang berbeda. 

2. Mencari Q hitung dengan rumus statistik sebagai berikut:  

Q = 
(    )    ∑   

   ( ∑   )
   

 
 
 

  ∑    
   ∑       

 
 

Keterangan :  

Q = Q hitung 

k = Jumlah variabel 

Ri = Total respon pada pengamatan 

Ci = Total respon pada variabel 

n = Jumlah sampel yang diuji (Simamora, 2004) 

3. Penentuan Qtabel: 

Dengan   = 0,05, derajat kebebasan (dk) = k-1, maka diperoleh Qtabel 

(0,05;df) dari tabel Chi Square Distribution. 

4. Keputusan: 

Tolak Ho dan terima Ha, jika Qhitung> Qtabel 

Terima Hodan tolak Ha, jika Qhitung< Qtabel 

5. Kesimpulan: 

a. Jika tolak Ho berarti proporsi jawaban YA masih berbeda pada semua atribut. 

Artinya, belum ada kesepakatan antara para responden tentang atribut. 

b. Jika terima Ho berarti proporsi jawaban YA pada semua atribut dianggap 

sama. Dengan demikian, semua responden dianggap sepakat mengenai semua 

atribut sebagai faktor yang dipertimbangkan. 

Apabila dalam pengujian seluruh atribut yang ditanyakan belum ada yang 

menerima Ho, maka pengujian dilakukan lagi dengan mengabaikan atribut yang 

memiliki nilai rendah. Proses ini terus berlanjut sampai beberapa atribut yang 

menerima Ho. 

2.7.2    Analisis Regresi 



29 
 

Menurut Gujarati (1995), analisis regresi pada dasarnya adalah studi 

mengenai ketergantungan satu variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih 

variabel independen (variabel penjelas atau variabel bebas) dengan tujuan untuk 

mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel 

dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. 

Lebih lanjut menurut Hasan (2005) regresi merupakan analisis yang 

digunakan untuk menentukan bentuk (dari) hubungan antar variabel. Regresi 

linier berganda adalah regresi dimana variabel terikatnya (Y) 

dihubungkan/dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin dua,tiga dan seterusnya 

variabel bebas (X1,X2,X3,…, Xn) namun masih menunjukkan diagram hubungan 

yang linier. Penambahan variabel bebas ini diharapkan dapat lebih menjelaskan 

karakteristik hubungan yang ada, walaupun masih saja ada variabel yang 

terabaikan.Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel terikat. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan 

variabel terikat. 

Analisis regresi merupakan sebuah alat statistik yang memberikan 

penjelasan tentang pola hubungan (model) antara dua variabel atau lebih. Dalam 

analisis regresi, dikenal dua jenis variabel yaitu : 

1. Variabel Respon disebut juga variabel dependent yaitu variabel yang 

keberadaannya diperngaruhi oleh variabel lainnya dan dinotasikan dengan Y. 

2. Variabel Prediktor disebut juga variabel independent yaitu variabel yang bebas 

(tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya) dan dinotasikan dengan X. 

2.7.2.1 Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda menurut Santoso (2007) digunakan untuk 

meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, apabila dua 

atau lebih variabel independen sebagai faktor dimanipulasi (dinaikkan atau  

diturunkan nilainya). Regresi linier berganda merupakan pengaruh dari variabel 

bebas terhadap satu variabel terikat adapun fungsi dari regresi linier berganda 

adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dari variabel-

variabel bebas terhadap satu variabel terikat yang akan duji. 
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Regresi Linear Berganda dengan Variabel Dummy 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, namun variabel 

yang dianalisis dengan model regresi dapat berupa variabel kuantitatif dapat pula 

berupa variabel kualitatif. Variabel kualitatif dalam model regresi sering disebut 

dengan variabel dummy (Algifari, 2003). 

Jika variabel independen berukuran kategori atau dikotomi, maka dalam 

model regresi variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy 

(Ghozali, 2006). Regresi Linear tidak hanya terbatas digunakan untuk 

memodelkan hubungan dimana variabel bebas (X) bertipe data interval atau rasio 

saja, tetapi juga memungkinkan bila digunakan untuk melakukan analisis data bila 

variabel bebasnya (X) bertipe data nominal, dikenal dengan nama variabeldummy. 

Dalam model regresi dengan variabel dummy ini banyaknya variabel dummy 

yang digunakan adalah sebanyak kategori dikurangi satu. Rumus: banyaknya 

variabel dummy = banyaknya kategori – 1. Cara pemberian kode dummy 

umumnya menggunakan kategori yang dinyatakan dengan angka 1 atau 0 

(Ghozali, 2006). 

Uji regresi linier menurut Cornelius (2004) digunakan untuk meramalkan 

suatu variabel (variabel dependen) berdasarkan suatu variabel atau beberapa 

variabel lain (variabel independen) dalam suatu persamaan linier. Diperoleh 

dengan rumus sebagai berikut : 

Y =                               

Dimana: 

Y = variabel dependen 

X = variabel independen 

D = Variabel independen yang merupakan variabel dummy dengan beberapa 

kategori 

α = konstanta, perpotongan garis di sumbu Y 

β = koefisien regresi 

e = nilai residual 

 

1. Uji Asumsi Klasik 

Untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang tidak bisa dan efisien dari suatu 

persamaan regresi linier sederhana dengan metode kuadran terkecil, perlu 
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diadakan pengujian dengan jalan memenuhi persyaratan asumsi klasik yang 

meliputi : 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas menurut Budi dan Azhari (2005) adalah pengujian 

tentang kenormalan distribusi data, uji ini merupakan pengujian yang paling 

banyak dilakukan untuk analisis statistik parametrik, penggunaan uji 

normalitas karena pada analisis statistik parametrik, asumsi yang harus dimiliki 

oleh data adalah bahwa data tersebut harus berdistribusi normal, maksud data 

terdistribusi normal adalah dimana data memusat pada nilai rata-rata dan 

median. 

b. Uji Multikolinieritas 

Digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi maka dinamakan 

terdapat problem multikoliniearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi antara variabel independen. 

c. Uji Heterokedastitas 

Salah satu asumsi dalam regresi menurut Budi dan Azhari (2005) adalah uji 

heterokedastisitas yang mana digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan 

ke pengamatan lain. Pola yang tidak sama ini ditunjukkan dengan nilai yang 

tidak sama antar satu varians dari residual, jika dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. 

2. Uji R
2
 (Koefisien Determinasi) 

Uji R
2
digunakan untuk mengetahui ketepatan model yang dipakai yang 

dinyatakan dalam persen. R
2 

mengukur proporsi atau persentase total variasi nilai 

variabel bebas terhadap varibel terikat yang dijelaskan oleh model regresi. 

Semakin besar R
2 

(mendekati angka satu) maka akan semakin baik model regresi 

tersebut dan semakin mendekati nol maka variabel bebas secara keseluruhan tidak 

bisa menjelaskan variabel terikat.  
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Sedangkan koefisien korelasi (R) menunjukkan hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat yang mana hubungan ini dinyatakan akan sangat 

kuat apabila tingkat korelasinya mendekati angka satu. 

3. Uji Simultan (Uji F atau ANOVA) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui besarnya varibel bebas secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel. Kaidah pengujian signifikansi: jika 

membandingkan Fhitung > Ftabel dan nilai probabilitas < 0,05, maka data tersebut 

signifikan dan variabel bebas berpengaruh secara simultan kepada variabel terikat. 

4. Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel yang ada di 

dalam variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Jika tingkat 

signifikansi < 0,05, maka variabel bebas berpengaruh secara parsial terhadap 

variabel terikat (signifikan). Perhitungan pengaruh variabel secara parsial juga 

dapat dilakukan dengan membandingkan thitung dengan ttabel. Jika thitung > ttabel maka 

variabel berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat. 

2.7.2.2 Analisis Variabel Dominan 

Menurut Wijayanto (2009), beberapa metode seringkali digunakan untuk 

membandingkan pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) yang 

dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Tujuannya adalah 

untuk menemukan variabel bebas manakah yang memiliki pengaruh dominan 

terhadap variabel terikat. Salah satu yang banyak digunakan adalah dengan 

membandingkan antar koefisien regresi (beta). Pada beberapa variabel yang 

memiliki satuan yang sama, penggunaan metode ini memang dapat menemukan 

variabel bebas yang memiliki pengaruh dominan. 

Untuk mengetahui variabel bebas (X) yang berpengaruh dominan terhadap 

variabel terikat (Y), maka dapat diketahui dengan menggunakan nilai koefisien 

beta yang distandarisasi (Standardized Coefficient Beta). Nilai koefisien beta yang 

distandarisasi pada variabel bebas (X) paling tinggi lah yang memiliki pengaruh 

paling dominan terhadap variabel terikat (Y), sehingga nantinya akan diketahui 

variabel bebas manakah yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap 

variabel terikatnya.  
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