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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1  Sejarah Singkat Warung Makan 

4.1.1 Warung Makan Lalapan Kalpataru 
 Warung makan Lalapan Kalpataru didirikan sejak 

tahun 2000 oleh Bapak Slamet Hariadi. Lokasinya di barat 
perempatan Kalpataru, jika dari arah Galeri Smartphone 
Soekarno Hatta ada disebelah kanan jalan tepat di Jalan 
Kalpataru no. 7 Malang. Warung makan ini hanya buka pada 
sore hari, yaitu mulai jam 5 sore sampai jam 11 malam dengan 
memanfaatkan halaman tempat bengkel mobil. Puncak 
keramaian adalah setelah maghrib. Rata-rata jumlah konsumen 
ayam goreng pada hari Senin-Jum’at mencapai 100 orang, 
sedangkan pada Sabtu-Minggu hanya sekitar 35 orang. Rata-
rata kebutuhan daging ayam hanya 10 kg/hari. Pemilik warung 
tidak menyediakan meja dan kursi, melainkan karpet yang 
digelar di halaman bengkel (model lesehan). Modal pendirian 
usaha berkisar 10 juta, yang diperoleh dari pemilik dan 
keluarganya. 

 Menu di warung makan Lalapan Kalpataru adalah 
sebagai berikut: 

A. Makanan: 
1. Nasi+ayam goreng+sambal lalapan: Rp 12.000,00 
2. Nasi+lele goreng+sambal lalapan: Rp 7.000,00 
3. Nasi+belut goreng+sambal lalapan: Rp 6.000,00 

 
B. Minuman: 
1. Es teh: Rp 2.000,00 
2. Es jeruk: Rp 2.500,00 
3. Teh hangat: Rp 1.000,00 
4. Jeruk hangat: Rp 1.500,00 
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5. Kopi: Rp 2.000,00 
 
Menu makanan yang paling disukai oleh responden 

penelitian adalah nasi+ayam goreng+sambal lalapan. Mereka 
memilih menu ini karena ingin mengkonsumsi daging ayam 
kampung. Minuman yang paling disukai adalah es teh, 
alasannya karena rasa sambal yang pedas mendorong mereka 
pada sesuatu yang dapat menyegarkan dan mengurangi rasa 
pedas sambel. Menu makanan yang paling disukai oleh 
responden penelitian dapat dilihat pada Lampiran 10. 

 
4.1.2  Warung Makan Cak Yono Tlogomas 

 Warung makan Cak Yono Tlogomas didirikan pada 
tahun 2004 oleh Bapak Sentot Cahyono warga asli Desa 
Pataan Kecamatan Sambeng RT 004/RW 002 Lamongan. 
Lokasi warung makan ini cukup strategis untuk dijangkau, 
karena terletak tepat di pinggir jalan raya dekat dengan 
Terminal Landungsari dan Universitas Muhammadiyah 
Malang, tepat di Jalan Raya Tlogomas nomor 3 Malang. Akses 
lokasi tersebut cukup mudah untuk dijangkau, baik dengan 
mobil dan motor, terlebih bagi yang tidak membawa 
kendaraan bisa naik angkutan yang melintasi warung ini, 
seperti AL, ADL, LG, GL, LDG. 

 Pada tahun 2004 warung makan Cak Yono Tlogomas 
ini hanya berupa tenda yang didirikan di pinggir jalan, yaitu di 
halaman bengkel mobil milik Bapak Parlan dengan membayar 
uang sewa tempat sebesar Rp 300.000,- setiap bulannya. 
Kondisi warung hanya ada satu meja dan dua kursi panjang, 
serta empat lesehan. Sejak tahun 2010, warung ini pindah di 
bangunan bekas bengkel mobil milik Bapak Parlan seluas 80 
m2 dengan sistem kontrak sebesar Rp 15.000.000,- per tahun. 
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Sejak saat itulah warung ini mulai mendapat nama di mata 
konsumen dan menjadikan warung ini tetap berdiri sampai 
sekarang. Rata-rata jumlah konsumen setiap hari Senin-Jum’at 
mencapai 150 orang/hari, sedangkan pada Sabtu-Minggu 
mencapai  120 orang/hari, dengan kebutuhan rata-rata daging 
ayam sebanyak 15-20 kg/hari. Sejak saat itu akhirnya, pemilik 
warung memutuskan untuk merekrut 3 orang pegawai untuk 
membantu kegiatan di warung makannya.  

 Menu di warung makan Cak Yono Tlogomas adalah 
sebagai berikut: 

A. Makanan: 
1. Nasi uduk +ayam goreng+sambal lalapan: Rp 6.500,00 
2. Nasi uduk+bebek goreng+sambal lalapan :Rp13.000,00 
3. Nasi uduk+lele goreng+sambal lalapan: Rp 6.000,00 
4. Nasi uduk+telur goreng+sambal lalapan:  Rp 5.000,00 
5. Nasi uduk+tahu atau tempe+sambal lalapan: Rp 4.500,00 
6. Nasi uduk: Rp 2.500,00 
7. Ayam goreng+sambal lalapan: Rp 5.500,00 
8. Bebek goreng+sambal lalapan:Rp 12.000,00 
9. Tahu atau tempe goreng+sambal lalapan: Rp 500,00 

 
B. Minuman: 
1. Es teh: Rp 2.000,00 
2. Es jeruk: Rp 2.500,00 
3. Teh hangat: Rp 1.000,00 
4. Jeruk hangat: Rp 1.500,00 

 
Menu makanan yang paling disukai oleh responden 

penelitian adalah nasi uduk+ayam goreng+ sambal lalapan. 
Mereka memilih menu ini karena harganya yang terjangkau, 
sebab sebagian besar responden sebagai mahasiswa. Minuman 
yang paling disukai adalah es teh. Meraka beranggapan bahwa 



37 
 

dengan minuman dingin seperti es teh dapat mengurangi rasa 
pedas sambel dan menghilangkan haus. Menu makanan yang 
paling disukai oleh responden penelitian dapat dilihat pada 
Lampiran 10. 
 
4.2  Karakteristik Responden 

Data karakteristik responden dapat dilihat pada 
Lampiran 2a dan Lampiran 2b. Karakteristik konsumen 
dievaluasi di dua tempat, yaitu konsumen yang membeli ayam 
goreng di Lalapan Kalpataru dan Cak Yono Tlogomas 
Malang, sehingga dapat diketahui perbedaan karakteristik 
antara kedua tempat tersebut berdasarkan tingkat umur, jenis 
kelamin, pekerjaan, pendidikan formal, frekuensi pembelian 
per bulan, pendapatan atau uang saku per bulan dan bentuk 
potongan ayam. Jumlah responden yang diambil sebanyak 50 
orang di masing-masing tempat, metode pengambilan data 
dilakukan secara acak pada konsumen yang datang untuk 
membeli ayam goreng di Lalapan Kalpataru dan Cak Yono 
Tlogomas Malang. Karakteristik konsumen ini berhubungan 
juga dengan keputusan konsumen dalam membeli ayam 
goreng. 

 
4.2.1 Umur 

Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
konsumen dalam mengonsumsi suatu produk. Setiap tingkatan 
usia tertentu mempunyai perilaku yang cenderung berbeda 
dalam mempertimbangkan apa yang akan dibeli dan apa yang 
akan dikonsumsi terhadap suatu produk (Kotler dan Amstrong, 
1997).  

Terdapat kecenderungan bahwa semakin lanjut usia 
seseorang, maka akan lebih mempertimbangkan dalam 
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pemilihan produk seiring dengan peningkatan kualitas 
hidupnya. Umur merupakan salah satu unsur penting yang 
menentukan persepsi konsumen tentang mutu produk ayam 
goreng dalam pengambilan keputusan untuk 
mengkonsumsinya. Konsumsi pangan tidak lagi bertujuan asal 
kenyang. 

Data hasil penelitian terkait umur konsumen dapat 
dilihat pada Lampiran 2a dan 2b. Sebaran responden 
berdasarkan umur disajikan pada Gambar 3 dan Gambar 4. 

 

 
Gambar 3. Umur Responden di Lalapan Kalpataru 
 

 
Gambar 4. Umur Responden di Warung Cak Yono 

      Tlogomas 
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92%
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Pada Gambar 3 dan Gambar 4, menunjukkan bahwa 
sebagian besar konsumen ayam goreng di Lalapan Kalpataru 
dan Cak Yono Tlogomas Malang berumur 20 – 24 tahun 
dengan jumlah masing-masing 88% dan 92%, hal ini 
dikarenakan letak kedua warung tersebut berada di kawasan 
pendidikan, sehingga sebagian besar konsumennya adalah 
mahasiswa.  

Ditambahkan oleh Hermanianto dan Andayani (2002) 
bahwa pilihan konsumen terhadap apa yang diinginkannya 
sangat dipengaruhi oleh aktivitas, teman-teman dan 
pengetahuan konsumen. Usia dewasa adalah usia dimana 
individu aktif bekerja yang disertai oleh perubahan psikologis 
dan biologis. Sedangkan pada usia ≥ 36 tahun, individu 
cenderung lebih memperhatikan makanan, seperti 
mengonsumsi sayur mayur dari pada mengonsumsi daging. 

 
4.2.2  Jenis Kelamin 

Data hasil penelitian terkait jenis kelamin konsumen 
dapat dilihat pada Lampiran 2a dan 2b. Sebaran responden 
berdasarkan jenis kelamin disajikan pada Gambar 5 dan 
Gambar 6. 

 

 
Gambar 5. Jenis Kelamin Responden di Lalapan  

               Kalpataru 
 

76%

24% Laki-laki (38 
orang)

Perempuan (12 
orang)
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Gambar 6. Jenis Kelamin Responden di Warung  

               Cak Yono Tlogomas 
 

Pada Gambar 5 dan Gambar 6, menunjukkan bahwa 
sebagian besar konsumen ayam goreng di Lalapan Kalpataru 
dan Cak Yono Tlogomas Malang adalah laki-laki, yaitu 
sebanyak 76% dan 80%, hal ini disebabkan karena laki-laki 
lebih cenderung suka berkumpul sambil makan-makan di 
tempat yang nyaman untuk berkumpul dengan teman-
temannya. 

Haliana (2009) menyatakan bahwa jenis kelamin 
adalah perbedaan laki-laki dan perempuan karena adanya 
bentukan sosial dan budaya yang ada di suatu sistem sosial 
budaya di suatu masyarakat. Jenis kelamin diduga 
berhubungan dengan persepsi tentang mutu produk dan juga 
pengambilan keputusan mengkonsumsi suatu produk. Pola 
pikir antara laki-laki dan perempuan adalah berbeda, pada 
umumnya laki-laki lebih suka keluar dan berkumpul dengan 
teman-temannya. Laki-laki mempunyai kecenderungan untuk 
mengkonsumsi makanan dengan porsi yang lebih besar jika 
dibandingkan dengan perempuan, hal ini terkait dengan 
perbedaan biologis di antara keduanya. 

 

80%

20% Laki-laki (40 
orang)

Perempuan  (10 
orang)
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4.2.3  Pekerjaan 
Data hasil penelitian terkait pekerjaan konsumen dapat 

dilihat pada Lampiran 2a dan 2b. Sebaran responden 
berdasarkan pekerjaan disajikan pada Gambar 7 dan Gambar 
8. 

 
Gambar 7. Pekerjaan Responden di Lalapan  

     Kalpataru 
 

 
Gambar 8. Pekerjaan Responden di Warung Cak  

               Yono Tlogomas 
 
Pada Gambar 7 dan Gambar 8, menunjukkan bahwa 

sebagian besar konsumen ayam goreng di Lalapan Kalpataru 
dan Cak Yono Tlogomas Malang adalah mahasiswa, terkait 
dengan letak dari masing-masing warung yang berada di 
kawasan pendidikan, yaitu sebanyak 86% dan 92%. Pada 
umumnya, mahasiswa hanya mengandalkan uang saku dari 
orang tuanya. Uang saku yang terbatas akan mempengaruhi 
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10% 4% Mahasiswa (43 
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Swasta (5 orang)

PNS (2 orang)

92%

8% 0% Mahasiswa (46 
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Swasta (4 orang)
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daya beli individu. Daya beli seseorang khususnya mahasiswa 
akan melemah seiring dengan kenaikan harga barang termasuk 
makanan, sehingga harus benar-benar memperhitungkan harga 
makanan yang akan dibeli. 

Sesuai dengan pendapat Kotler dan Amstrong (1997) 
bahwa pekerjaan atau profesi berpengaruh langsung dengan 
pendapatan, sehingga pekerjaan seseorang dapat berpengaruh 
terhadap barang dan jasa yang akan dibeli oleh individu 
tersebut. 

 
4.2.4 Pendidikan 

Data hasil penelitian terkait pendidikan konsumen 
dapat dilihat pada Lampiran 2a dan 2b. Sebaran responden 
berdasarkan pendidikan disajikan pada Gambar 9 dan Gambar 
10. 

 
Gambar 9. Pendidikan Responden di Lalapan  

     Kalpataru 
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88%

SMP (3 orang)
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Gambar 10. Pendidikan Responden di Warung Cak 

        Yono Tlogomas 
 
Responden yang berpendidikan SMP adalah orang yang 

sedang menempuh pendidikan SMP. Responden yang 
berpendidikan SMA adalah orang yang sedang menempuh 
pendidikan SMA, dan responden yang berpendidikan S1 
adalah orang yang sedang menempuh pendidikan sarjana. 

Pada Gambar 9 dan Gambar 10, menunjukkan bahwa 
sebagian besar responden ayam goreng di Lalapan Kalpataru 
dan Cak Yono Tlogomas Malang berpendidikan S1, masing-
masing sebesar 88% dan 96%. Konsumen yang berpendidikan 
tinggi akan benar-benar memperhitungkan segala sesuatu yang 
berkaitan dengan apa yang akan dia beli, seperti anggaran 
yang tersedia, tingkat kebutuhan akan barang tersebut dan 
alternatif barang yang lebih murah. Hal ini ditambahkan oleh 
pendapat Haliana (2009) bahwa tingkat pendidikan 
menentukan pola pikir dan sikap yang dimiliki oleh konsumen. 
Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka tingkat 
ketelitian dalam pengambilan keputusan juga akan semakin 
baik. 

Ditambahkan oleh Nurmansyah (2006), tingkat 
pendidikan berpengaruh terhadap pola konsumsi seseorang 

2%2%

96%

SMP (1 orang)

SMA (1 orang)

S1 (48 orang)



44 
 

yang disebabkan oleh pola pikir dan pengalamannya. 
Seseorang yang mempunyai pengetahuan dan tingkat 
pendidikan yang lebih tinggi cenderung akan memilih pangan 
yang lebih baik kualitasnya dari pada yang berpendidikan 
rendah. Selain melihat dari sisi kualitas pangan yang 
dikonsumsinya, konsumen dengan pendidikan yang lebih 
tinggi juga akan melihat lebih jauh terhadap keburukan dan 
resiko dalam mengkonsumsi pangan, serta cenderung 
berperilaku lebih kritis dalam pembelian dan pemilihan suatu 
produk. 

 
4.2.5  Frekuensi Pembelian 

 Data hasil penelitian terkait frekuensi pembelian 
konsumen dapat dilihat pada Lampiran 2a dan 2b. Sebaran 
responden berdasarkan frekuensi pembelian disajikan pada 
Gambar 11 dan Gambar 12. 

 

 
Gambar 11. Frekuensi Pembelian Responden di  

                  Lalapan Kalpataru 
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Gambar 12. Frekuensi Pembelian Responden di  
               Warung Cak Yono Tlogomas 
 

Pada Gambar 11 dan Gambar 12, menunjukkan bahwa 
sebagian besar responden di Lalapan Kalpataru dan Cak Yono 
Tlogomas melakukan pembelian ayam goreng sebanyak 3-6 
kali/bulan, masing-masing sebesar 66% dan 64%, hal ini dapat 
dikatakan bahwa konsumen membeli ayam goreng di masing-
masing warung tersebut hampir sekali dalam setiap 
minggunya. Frekuensi pembelian merupakan salah satu 
indikator kesetiaan seseorang terhadap produk. Ditambahkan 
oleh Haliana (2009) bahwa perbedaan frekuensi pembelian 
dapat disebabkan karena nafsu makan seseorang, pendapatan 
atau uang saku, kepuasan atau rasa bosan. Frekuensi 
pembelian menunjukkan loyalitas atau kesetiaan terhadap 
suatu produk untuk melakukan pembelian ulang.  
 
4.2.6 Penghasilan atau Uang Saku 

Data hasil penelitian terkait penghasilan atau uang saku 
konsumen dapat dilihat pada Lampiran 2a dan 2b. Sebaran 
responden berdasarkan penghasilan atau uang saku disajikan 
pada Gambar 13 dan Gambar 14. 
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Gambar 13. Penghasilan atau Uang Saku Responden di 

      Lalapan Kalpataru  
 

 
Gambar 14. Penghasilan atau Uang Saku Responden di 
      Warung Cak Yono Tlogomas 
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Tingkat penghasilan adalah besarnya pendapatan atau 
uang saku bulanan yang diterima oleh masing-masing 
responden. Penghasilan pada umumnya diterima dalam bentuk 
uang. Jumlah penghasilan akan menggambarkan daya beli 
seseorang, yang selanjutnya akan mempengaruhi pola 
konsumsinya (Wahyudian, Sumarwan dan Hartoyo, 2003).  

Pada Gambar 13 dan Gambar 14, menunjukkan bahwa 
sebagian besar konsumen ayam goreng di Lalapan Kalpataru 
dan Cak Yono Tlogomas mendapatkan penghasilan atau uang 
saku sebesar kurang dari Rp 500.000,00 per bulan, yaitu 
sebanyak 80% dan 90%. Ditambahkan oleh Haliana (2009) 
bahwa seseorang dengan pendapatan yang berbeda cederung 
untuk mendorong perilaku yang berbeda pula dalam 
mengonsumsi suatu produk. Semakin tinggi pendapatan 
seseorang, maka semakin tinggi jenis dan jumlah barang yang 
akan dibeli. 
 
4.2.7 Potongan Ayam 

Data hasil penelitian terkait potongan ayam konsumen 
dapat dilihat pada Lampiran 2a dan 2b. Sebaran responden 
berdasarkan potongan ayam disajikan pada Gambar 15 dan 
Gambar 16. 

 

 
Gambar 15. Potongan Ayam yang Paling Disukai   
          Responden di Lalapan Kalpataru 
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Gambar 16. Potongan Ayam yang Paling Disukai  
                  oleh Responden di Warung Cak Yono 
       Tlogomas 
 
Pada Gambar 15 dan Gambar 16, menunjukkan bahwa 

sebagian besar konsumen ayam goreng di Lalapan Kalpataru 
dan Cak Yono Tlogomas memilih potongan dada ayam, yaitu 
sebanyak 60% dan 56%. Alasannya karena daging di bagian 
dada lebih tebal jika dibandingkan dengan bagian sayap dan 
paha. Hal ini ditambahkan oleh pendapat Hermanianto dan 
Andayani (2002), bahwa pada umumnya individu akan lebih 
memilih sesuatu yang pasti dalam membeli suatu produk, baik 
kualitas maupun kuantitasnya. 
 
4.3 Analisis Hasil Penelitian 

Hasil analisis deskriptif dapat dilihat pada Lampiran 
3a dan Lampiran 3b. Analisis deskriptif digunakan untuk 
mengetahui hasil tanggapan responden terhadap variabel-
variabel yang digunakan melalui item kuisioner yang diajukan. 
Pengolahan distribusi frekuensi darimasing-masing variabel 
tersebut dilakukan dengan mengelompokkan skor nilai dari 
jawaban para responden penelitian. Berikut ini distribusi 
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Dada (28 orang)
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frekuensi jawaban responden ayam goreng di Lalapan 
Kalpataru dan Cak Yono Tlogomas Malang: 

 
4.3.1 Variabel Produk (X1) 

Hasil analisis deskriptif terkait variabel produk dapat 
dilihat pada Lampiran 3a dan Lampiran 3b. Sebaran responden 
berdasarkan variabel produk disajikan pada Tabel 4, Tabel 5, 
Tabel 6 dan Tabel 7. Untuk mengetahui tanggapan responden 
terhadap variabel produk, diukur dengan menggunakan 
pernyataan sebanyak empat butir. Hasil jawaban selengkapnya 
adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 4. Tanggapan responden tentang pernyataan rasa ayam   

goreng 
 

Jawaban Lalapan Kalpataru Cak Yono 
Tlogomas 

Frekuensi % Frekuensi % 
Sangat setuju 17 34 18 36 
Setuju 26 52 29 58 
Cukup setuju 7 14 3 6 
Tidak setuju 0 0 0 0 
Sangat tidak 
setuju 

0 0 0 0 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 
 

Pada Tabel 4, menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden di Lalapan Kalpataru dan Cak Yono Tlogomas 
menyatakan setuju tentang pernyataan rasa ayam goreng, yaitu 
sebesar 52% dan 58%. Responden beralasan karena rasa ayam 
goreng yang enak.  
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Tabel 5. Tanggapan responden tentang pernyataan penyajian 
ayam goreng  

 
Jawaban Lalapan Kalpataru Cak Yono 

Tlogomas 
Frekuensi % Frekuensi % 

Sangat setuju 12 24 10 20 
Setuju 22 44 26 52 
Cukup setuju 14 28 13 26 
Tidak setuju 2 4 1 2 
Sangat tidak 
setuju 

0 0 0 0 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 
 

Pada Tabel 5, menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden di Lalapan Kalpataru dan Cak Yono Tlogomas 
menyatakan setuju tentang pernyataan penyajian ayam goreng, 
yaitu sebesar 44% dan 52%. Responden di Lalapan Kalpataru 
menyatakan bahwa penyajian ayam goreng menarik. 

 
Tabel 6. Tanggapan responden tentang pernyataan ukuran 

ayam goreng 
 

Jawaban Lalapan Kalpataru Cak Yono 
Tlogomas 

Frekuensi % Frekuensi % 
Sangat setuju 8 16 8 16 
Setuju 34 68 33 66 
Cukup setuju 2 4 5 10 
Tidak setuju 6 12 2 4 
Sangat tidak 
setuju 

0 0 2 4 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 
 

Pada Tabel 6, menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden di Lalapan Kalpataru dan Cak Yono Tlogomas 
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menyatakan setuju tentang pernyataan ukuran ayam goreng, 
yaitu sebesar 68% dan 66%. Responden penelitian beralasan 
karena ayam goreng di Lalapan Kalpataru berukuran besar 
yang sesuai dengan harga jualnya, sedangkan di warung Cak 
Yono Tlogomas berukuran sedang.  

 
Tabel 7. Tanggapan responden tentang pernyataan tekstur 
    ayam goreng  
 

Jawaban Lalapan Kalpataru Cak Yono 
Tlogomas 

Frekuensi % Frekuensi % 
Sangat setuju 5 10 2 4 
Setuju 24 48 22 44 
Cukup setuju 6 12 18 36 
Tidak setuju 14 28 4 8 
Sangat tidak 
setuju 

1 2 4 8 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 
 

Pada Tabel 7, menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden di Lalapan Kalpataru dan Cak Yono Tlogomas 
menyatakan setuju tentang pernyataan tekstur ayam goreng, 
yaitu sebesar 48% dan 44%.  Responden di Lalapan Kalpataru 
beralasan bahwa tekstur ayam goreng renyah, sedangkan di 
warung Cak Yono Tlogomas bertekstur kering (tidak lembek). 
 
4.3.2 Variabel Harga (X2) 

Hasil analisis deskriptif terkait variabel harga dapat 
dilihat pada Lampiran 3a dan Lampiran 3b. Sebaran responden 
berdasarkan variabel harga disajikan pada Tabel 8, Tabel 9, 
Tabel 10 dan Tabel 11. Untuk mengetahui tanggapan 
responden terhadap variabel harga, diukur dengan 
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menggunakan pernyataan sebanyak empat butir. Hasil jawaban 
selengkapnya adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 8. Tanggapan responden tentang pernyataan tingkat       
    harga ayam goreng 
 

Jawaban Lalapan Kalpataru Cak Yono 
Tlogomas 

Frekuensi % Frekuensi % 
Sangat setuju 6 12 2 4 
Setuju 16 32 21 42 
Cukup setuju 4 8 10 20 
Tidak setuju 22 44 12 24 
Sangat tidak 
setuju 

1 2 5 10 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 
 

Pada Tabel 8, menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden di Lalapan Kalpataru menyatakan tidak setuju 
sebanyak 44%, sedangkan responden di Cak Yono Tlogomas 
menyatakan setuju sebanyak 42%. Responden di Lalapan 
Kalpataru beralasan bahwa harga tidak menjadi pertimbangan, 
karena ayam goreng merupakan ayam kampung. Responden di 
Cak Yono Tlogomas beralasan bahwa harga yang terjangkau, 
terkait dengan daya beli mahasiswa. 
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Tabel 9. Tanggapan responden tentang pernyataan harga    
     sesuai kualitas  
 

Jawaban Lalapan Kalpataru Cak Yono 
Tlogomas 

Frekuensi % Frekuensi % 
Sangat setuju 10 20 3 6 
Setuju 25 50 28 56 
Cukup setuju 5 10 12 24 
Tidak setuju 8 16 7 14 
Sangat tidak 
setuju 

2 4 0 0 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 
 

Pada Tabel 9, menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden di Lalapan Kalpataru dan Cak Yono Tlogomas 
menyatakan setuju tentang pernyataan harga sesuai kualitas, 
yaitu sebanyak 50% dan 56%. Responden penelitian beralasan 
bahwa harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas ayam 
goreng, baik rasa maupun ukurannya. 

 
Tabel 10. Tanggapan responden tentang pernyataan harga    
      terjangkau 
 

Jawaban Lalapan Kalpataru Cak Yono 
Tlogomas 

Frekuensi % Frekuensi % 
Sangat setuju 10 20 7 14 
Setuju 24 48 33 66 
Cukup setuju 7 14 9 18 
Tidak setuju 7 14 1 2 
Sangat tidak 
setuju 

2 4 0 0 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 
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Pada Tabel 10, menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden di Lalapan Kalpataru dan Cak Yono Tlogomas 
menyatakan setuju tentang pernyataan harga terjangkau, yaitu 
sebanyak 48% dan 66%. Responden penelitian beralasan 
bahwa harga produk terjangkau oleh kondisi penghasilan atau 
uang sakunya, terkait dengan letak masing-masing warung 
yang berada di kawasan pendidikan.  

 
Tabel 11. Tanggapan responden tentang pernyataan penting 
     membandingkan harga dengan warung makan lain 
 

Jawaban Lalapan Kalpataru Cak Yono 
Tlogomas 

Frekuensi % Frekuensi % 
Sangat setuju 3 6 0 0 
Setuju 2 4 3 6 
Cukup setuju 15 30 10 20 
Tidak setuju 27 54 26 52 
Sangat tidak 
setuju 

3 6 11 22 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 
 

Pada Tabel 11, menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden di Lalapan Kalpataru dan Cak Yono Tlogomas 
menyatakan tidak setuju tentang pernyataan penting 
membandingkan harga dengan warung makan lain, yaitu 
sebanyak 54% dan 52%. Responden penelitian beralasan 
bahwa harga sesuai dengan rasa dan ukuran ayam goreng.  

 
4.3.3 Variabel Tempat (X3) 

Hasil analisis deskriptif terkait variabel tempat dapat 
dilihat pada Lampiran 3a dan Lampiran 3b. Sebaran responden 
berdasarkan variabel tempat disajikan pada Tabel 12, Tabel 
13, Tabel 14 dan Tabel 15. Untuk mengetahui tanggapan 
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responden terhadap variabel tempat, diukur dengan 
menggunakan pernyataan sebanyak empat butir. Hasil jawaban 
selengkapnya adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 12. Tanggapan responden tentang pernyataan       
     kenyamanan tempat  
 

Jawaban Lalapan Kalpataru Cak Yono 
Tlogomas 

Frekuensi % Frekuensi % 
Sangat setuju 3 6 0 0 
Setuju 6 12 6 12 
Cukup setuju 13 26 15 30 
Tidak setuju 24 48 20 40 
Sangat tidak 
setuju 

4 8 9 18 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 
 

Pada Tabel 12, menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden di Lalapan Kalpataru dan Cak Yono Tlogomas 
menyatakan tidak setuju tentang pernyataan kenyamanan 
tempat, yaitu sebanyak 48% dan 40%. Responden beralasan 
bahwa warung terlalu ramai akibat suara kendaraan bermotor, 
terkait dengan kedua warung berada di pinggir jalan raya.  
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Tabel 13. Tanggapan responden tentang pernyataan tempat 
      parkir aman 
 

Jawaban Lalapan Kalpataru Cak Yono 
Tlogomas 

Frekuensi % Frekuensi % 
Sangat setuju 3 6 1 2 
Setuju 21 42 16 32 
Cukup setuju 10 20 13 26 
Tidak setuju 14 28 16 32 
Sangat tidak 
setuju 

2 4 4 8 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 
 

Pada Tabel 13, menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden di Lalapan Kalpataru menyatakan setuju tentang 
pernyataan tempat parkir aman sebanyak 42%, sedangkan 
responden di Cak Yono Tlogomas menyatakan setuju dan 
tidak setuju sebanyak 32%. Responden di Lalapan Kalpataru 
beralasan bahwa tempat parkir di warung tersebut luas dan 
kendaraan responden tertata rapi. Sedangkan responden di Cak 
Yono Tlogomas menyatakan bahwa tempat parkir di warung 
ini sempit dan kendaraan tidak tertata rapi. 
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Tabel 14. Tanggapan responden tentang pernyataan tempat 
      bersih 
 

Jawaban Lalapan 
Kalpataru 

Cak Yono Tlogomas 

Frekuensi % Frekuensi % 
Sangat setuju 3 6 1 2 
Setuju 16 32 22 44 
Cukup setuju 11 22 11 22 
Tidak setuju 15 30 12 24 
Sangat tidak 
setuju 

5 10 4 8 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 
 

Pada Tabel 14, menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden di Lalapan Kalpataru dan Cak Yono Tlogomas 
menyatakan setuju tentang pernyataan tempat bersih, yaitu 
sebanyak 32% dan 44%. Responden penelitian beralasan 
karena lantai warung dialasi oleh karpet, sehingga pakaian 
responden tidak akan kotor. 

 
Tabel 15. Tanggapan responden tentang pernyataan jarak dari  
     tempat tinggal dengan warung 
 

Jawaban Lalapan Kalpataru Cak Yono 
Tlogomas 

Frekuensi % Frekuensi % 
Sangat setuju 6 12 10 20 
Setuju 31 62 33 66 
Cukup setuju 8 16 6 12 
Tidak setuju 5 10 0 0 
Sangat tidak 
setuju 

0 0 1 2 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 
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Pada Tabel 15, menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden di Lalapan Kalpataru dan Cak Yono Tlogomas 
menyatakan setuju tentang pernyataan pernyataan jarak dari 
tempat tinggal dengan warung mempengaruhi pembelian ayam 
goreng, yaitu sebanyak 62% dan 66%. Responden beralasan 
bahwa semakin jauh jarak tempat tinggal responden dengan 
warung, maka akan membuat mereka enggan untuk 
mengkonsumsi makanan di warung tersebut. 

 
4.3.4 Variabel Promosi (X4) 

Hasil analisis deskriptif terkait variabel promosi dapat 
dilihat pada Lampiran 3a dan Lampiran 3b. Sebaran responden 
berdasarkan variabel promosi disajikan pada Tabel 16, Tabel 
17, Tabel 18 dan Tabel 19. Untuk mengetahui tanggapan 
responden terhadap variabel promosi, diukur dengan 
menggunakan pernyataan sebanyak empat butir. Hasil jawaban 
selengkapnya adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 16. Tanggapan responden tentang pernyataan informasi 
    mengenai warung 
 

Jawaban Lalapan Kalpataru Cak Yono 
Tlogomas 

Frekuensi % Frekuensi % 
Sangat setuju 10 20 4 8 
Setuju 19 38 25 50 
Cukup setuju 11 22 17 34 
Tidak setuju 14 28 4 8 
Sangat tidak 
setuju 

1 2 0 0 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 
 

Pada Tabel 16, menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden di Lalapan Kalpataru dan Cak Yono Tlogomas 
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menyatakan setuju tentang pernyataan pernyataan informasi 
mengenai warung mempengaruhi pembelian ayam goreng, 
yaitu sebanyak 38% dan 50%. Responden beralasan bahwa 
informasi dapat memicu keinginan konsumen untuk membeli 
ayam goreng di warung tersebut. 

 
Tabel 17. Tanggapan responden tentang pernyataan      
     pemasangan spanduk  
  

Jawaban Lalapan Kalpataru Cak Yono 
Tlogomas 

Frekuensi % Frekuensi % 
Sangat setuju 2 4 0 0 
Setuju 8 16 10 20 
Cukup setuju 18 36 25 50 
Tidak setuju 19 38 10 20 
Sangat tidak 
setuju 

3 6 5 10 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 
 

Pada Tabel 17, menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden di Lalapan Kalpataru menyatakan tidak setuju 
tentang pernyataan pemasangan spanduk sebesar 38% 
sedangkan responden di Cak Yono Tlogomas menyatakan 
setuju sebanyak 50%. Responden di Lalapan Kalpataru 
beralasan bahwa mereka sudah mengetahui produk, harga dan 
tempat Lalapan Kalpataru. Responden di warung Cak Yono 
Tlogomas menyatakan bahwa pemasangan spanduk boleh 
dilakukan untuk memudahkan mereka menuju ke warung 
tersebut, hal ini disebabkan oleh jarak antara warung yang 
sangat dekat dengan bangunan di sebelahnya. 
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Tabel 18. Tanggapan responden tentang pernyataan saran dari 
     teman atau keluarga 
 

Jawaban Lalapan Kalpataru Cak Yono 
Tlogomas 

Frekuensi % Frekuensi % 
Sangat setuju 4 8 4 8 
Setuju 17 34 24 48 
Cukup setuju 20 40 16 32 
Tidak setuju 8 16 6 12 
Sangat tidak 
setuju 

1 2 0 0 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 
 

Pada Tabel 18, menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden di Lalapan Kalpataru menyatakan cukup setuju 
tentang pernyataan saran dari teman atau keluarga 
mempengaruhi pembelian ayam goreng sebanyak 40%, 
sedangkan responden di Cak Yono Tlogomas menyatakan 
setuju sebanyak 48%. Responden beralasan bahwa 
teman/keluarga dari responden yang datang lebih dulu ke 
warung tersebut merasa mendapatkan kepuasan dari 
pembelian sebelumnya, sehingga menarik responden untuk 
mencoba makanan di warung tersebut. 
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Tabel 19. Tanggapan responden tentang pernyataan        
     penyebaran brosur 
 

Jawaban Lalapan Kalpataru Cak Yono 
Tlogomas 

Frekuensi % Frekuensi % 
Sangat setuju 3 6 3 6 
Setuju 30 60 33 66 
Cukup setuju 15 30 13 26 
Tidak setuju 2 4 1 2 
Sangat tidak 
setuju 

0 0 0 0 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 
 

Pada Tabel 19, menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden di Lalapan Kalpataru dan Cak Yono Tlogomas 
menyatakan setuju tentang pernyataan penyebaran brosur 
mempengaruhipembelian ayam goreng, yaitu sebanyak 60% 
dan 66%.  Responden beralasan karena brosur dapat 
digunakan oleh responden dalammengajak teman-temannya 
untuk mengkonsumsi ayam goreng di Lalapan Kalpataru dan 
Cak Yono Tlogomas. 

 
4.3.5 Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

Hasil analisis deskriptif terkait variabel keputusan 
pembelian dapat dilihat pada Lampiran 3a dan Lampiran 3b. 
Sebaran responden berdasarkan variabel keputusan pembelian 
disajikan pada Tabel 20, Tabel 21, Tabel 22 dan Tabel 23. 
Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap variabel 
keputusan pembelian, diukur dengan menggunakan pernyataan 
sebanyak empat butir. Hasil jawaban selengkapnya adalah 
sebagai berikut: 
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Tabel 20. Tanggapan responden tentang pernyataan sesuai 
      kriteria yang diinginkan 
 

Jawaban Lalapan Kalpataru Cak Yono 
Tlogomas 

Frekuensi % Frekuensi % 
Sangat setuju 2 4 0 0 
Setuju 24 48 18 36 
Cukup setuju 14 28 17 34 
Tidak setuju 4 8 14 28 
Sangat tidak 
setuju 

6 12 11 22 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 
 

Pada Tabel 20, menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden di Lalapan Kalpataru dan Cak Yono Tlogomas 
menyatakan setuju tentang pernyataan sesuai dengan kriteria 
yang diinginkan, yaitu sebanyak 60% dan 66%.  Responden di 
Lalapan Kalpataru beralasan karena mereka menginginkan 
rasa ayam goreng dari ayam kampung yang enak, sedangkan 
di warung Cak Yono Tlogomas beralasan karena harga yang 
terjangkau. 

 
Tabel 21. Tanggapan responden tentang pernyataan adanya 
     kepuasan dari pembelian sebelumnya 
 

Jawaban Lalapan Kalpataru Cak Yono 
Tlogomas 

Frekuensi % Frekuensi % 
Sangat setuju 2 4 0 0 
Setuju 3 6 4 8 
Cukup setuju 12 24 20 40 
Tidak setuju 29 58 15 30 
Sangat tidak 
setuju 

4 8 11 22 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 
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Pada Tabel 21, menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden di Lalapan Kalpataru menyatakan tidak setuju 
tentang pernyataan adanya kepuasan dari pembelian 
sebelumnya sebear 58%, sedangkan responden di Cak Yono 
menyatakan cukup setuju sebesar 40%. Responden di Lalapan 
Kalpataru beralasan bahwa mereka membeli ayam goreng 
karena coba-coba, sedangkan di warung Cak Yono Tlogomas 
beralasan karena harganya yang terjangkau.  

 
Tabel 22. Tanggapan responden tentang pernyataan ingin 
      coba-coba 
 

Jawaban Lalapan Kalpataru Cak Yono 
Tlogomas 

Frekuensi % Frekuensi % 
Sangat setuju 2 4 1 2 
Setuju 15 30 12 24 
Cukup setuju 14 28 19 38 
Tidak setuju 17 34 12 24 
Sangat tidak 
setuju 

2 4 6 12 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 
 

Pada Tabel 22, menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden di Lalapan Kalpataru menyatakan tidak setuju 
tentang pernyataan membeli ayam goreng ini karena hanya 
ingin coba-coba sebesar 34%, sedangkan responden di Cak 
Yono menyatakan cukup setuju sebesar 38%. Responden di 
Lalapan Kalpataru beralasan bahwa mereka sudah lama 
mengenal makanan di warung ini, sedangkan responden di 
warung Cak Yono Tlogomas beralasan bahwa mereka 
membeli ayam goreng di warung tersebut karena ajakan 
teman. 
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Tabel 23. Tanggapan responden tentang pernyataan tidak 
      punya banyak waktu untuk mencari alternatif  
 

Jawaban Lalapan 
Kalpataru 

Cak Yono 
Tlogomas 

Frekuensi % Frekuensi % 
Sangat setuju 5 10 2 4 
Setuju 24 48 36 72 
Cukup setuju 13 26 6 12 
Tidak setuju 7 14 5 10 
Sangat tidak 
setuju 

1 2 1 2 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 
 

Pada Tabel 23, menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden di Lalapan Kalpataru dan Cak Yono Tlogomas 
menyatakan setuju tentang pernyataan membeli ayam goreng 
ini karena tidak punya banyak waktu untuk mencari alternatif 
dari produk lain, yaitu sebanyak 48% dan 72%. Responden 
beralasan bahwa mereka sudah merasa cocok dengan ayang 
yang dijual di warung tersebut, terkait rasa dan harga yang 
terjangkau. 

 
4.4 Hasil Uji Validitas  

Validitas berasal dari kata valid yang mempunyai arti 
sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam 
melakukan fungsi ukurnya. Suatu indikator dikatakan valid 
apabila indikator tersebut mampu mencapai tujuan pengukuran 
dari instrumen penelitian. Hal ini dapat diartikan bahwa 
kuisioner penelitian mudah dimengerti dan mudah dijawab 
oleh para responden. 

Uji validitas dilakukan dengan menghitung nilai 
korelasi antara skor masing-masing pertanyaan dengan skor 
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total, memakai rumus teknik korelasi Product Moment 
Pearson dengan menggunakan komputer program SPSS seri 
16.0. Hasil yang diperoleh dari olahan data tersebut kemudian 
dilihat nilai p-value. Suatu instrumen penelitian dapat 
dikatakan valid apabila mempunyai nilai korelasi di atas 0,30 
dan nilai p-value < level of significant (α) 1% (Sugiyono, 
2008). 

Uji validitas dilakukan agar diperoleh pertanyaan yang 
valid, sehingga dapat digunakan ke tahap selanjutnya dalam 
penelitian. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua data 
telah memenuhi syarat sah atau tepat, sehingga dapat dipakai 
lebih lanjut dalam penelitian. Perhitungan uji validitas dapat 
dilihat pada Lampiran 4a dan 4b. Hasil uji validitas dapat 
dilihat pada Tabel 24. 
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Tabel 24. Hasil Uji Validitas 
 

Parameter Item ke- Lalapan 
Kalpataru 

Cak Yono 
Tlogomas 

Keterangan 

Correlation 
Coefficient 

Correlation 
Coefficient 

 

Harga X1.1 0,606 0,484 Valid 
 X1.2 0,752 0,579 Valid 
 X1.3 0,762 0,789 Valid 
 X1.4 0,704 0,715 Valid 
Produk X2.1 0,746 0,821 Valid 
 X2.2 0,794 0,519 Valid 
 X2.3 0,665 0,440 Valid 
 X2.4 0,474 0,668 Valid 
Tempat X3.1 0,546 0,609 Valid 
 X3.2 0,674 0,778 Valid 
 X3.3 0,694 0,658 Valid 
 X3.4 0,483 0,444 Valid 
Promosi X4.1 0,692 0,669 Valid 
 X4.2 0,630 0,597 Valid 
 X4.3 0,689 0,649 Valid 
 X4.4 0,528 0,684 Valid 
Keputusan  Y1 0,811 0,757 Valid 
Pembelian Y2 0,806 0,788 Valid 

 Y3 0,709 0,768 Valid 
 Y4 0,637 0,324 Valid 

 
Semua variabel bauran pemasaran pada Tabel 24 adalah 

valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa item dari masing-
masing pertanyaan dapat digunakan untuk menjelaskan 
variabel tersebut.  

 
 
 



67 
 

4.5    Hasil Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh 

mana alat ukur dapat dipercaya untuk diuji. Reliabilitas berasal 
dari kata reliabel, yang artinya dapat dipercaya. Semakin 
tinggi nilai reliabilitas suatu alat ukur, maka semakin stabil 
alat tersebut mengukur suatu gejala. Uji reliabilitas adalah uji 
yang biasanya digunakan untuk mengukur kehandalan 
kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan handal jika jawaban 
seseorang terhadap pertanyaan adalah konstan atau stabil. 
Instrumen dapat dikatakan handal (reliable) apabila memiliki 
koefisien Cronbach’s Alpha > 0,6 (Ghozali, 2005). 

Nilai Cronbach’s Alpha dari hasil perhitungan uji 
reliabilitas untuk semua pertanyaan yang ada dalam kuisioner 
dapat dilihat pada Lampiran 5a dan 5b. Hasil uji reliabilitas 
dapat dilihat pada Tabel 25. 

 
Tabel 25. Hasil Uji Reliabilitas 
 

Parameter Item Lalapan 
Kalpataru 

Cak 
Yono 

Tlogomas 

Keterangan 

 Nilai 
Alpha-

Cronbach 

Nilai 
Alpha-

Cronbach 

 

Harga X1 0,654 0,746 Reliabel 
Produk X2 0,606 0,684 Reliabel 
Tempat X3 0,621 0,697 Reliabel 
Promosi X4 0,710 0,717 Reliabel 
Keputusan 
Pembelian 

 
Y 0,724 

 
0,787 

 
Reliabel 

 
Nilai yang diperoleh dari hasil pengujian realibilitas 

menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha > 0,6, hal ini 
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menunjukkan bahwa kuisioner dapat diandalkan menjadi alat 
ukur dalam penelitian. 

 
4.6  Analisis Faktor 

Analisis faktor dilakukan untuk pengurangan data atau 
meringkas sejumlah variabel agar menjadi lebih kecil. 
Pengurangan ini dilakukan dengan melihat interdependensi 
(keterkaitan) beberapa variabel yang dapat dijadikan satu, 
yang biasa disebut faktor (Wahyudian, Sumarwan dan 
Hartoyo, 2003). Secara ringkas ditambahkan oleh Widiasih 
(2000), bahwa analisis faktor adalah prosedur yang digunakan 
untuk meringkas data. 

Uji kelayakan data dilakukan dengan beberapa 
pengukuran. Apabila dalam pengukuran tersebut terdapat nilai 
yang tidak memenuhi syarat, maka item yang memiliki nilai 
kurang dari syarat tersebut harus dikeluarkan (dibuang). 
Beberapa pengukuran yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Uji Keiser-Meyer-Olkin (KMO) 
Widiasih (2000) menyatakan bahwa nilai KMO yang 
rendah memberikan indikasi bahwa korelasi di antara 
pasangan-pasangan variabel tidak dapat dijelaskan 
oleh variabel lainnya, sehingga tidak dapat digunakan. 
Nilai KMO harus > 0,5. 

b. Uji Bartlett's Test of Sphericity 
Uji Barlett digunakan untuk mengetahui 
keindependenan dari variabel yang ada. 

c. Uji Measure of Sampling Adequacy (MSA) 
Nilai MSA digunakan untuk mengetahui hubungan 
antar seluruh variabel yang terlibat dalam analisis 
faktor untuk melihat kelayakan untuk analisis lebih 
lanjut. Nilai MSA harus > 0,5 (Widiasih, 2000). 
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Variabel-variabel yang dipertimbangkan konsumen 
dalam melakukan keputusan pembelian ayam goreng di 
Lalapan Kalpataru dan Cak Yono Tlogomas Malang dianalisis 
menggunakan analisis faktor. Analisis ini bertujuan untuk 
meringkas sejumlah variabel agar menjadi lebih kecil. 

Kumpulan variabel layak menggunakan analisis faktor 
jika mempunyai tingkat keterkaitan (dependensi) yang cukup 
tinggi. Indikasi tingkat keterkaitan ini ditentukan dengan uji 
Keiser-Meyer-Olkin (KMO) dan Measure of Sampling 
Adequacy (MSA). Seleksi dilakukan terhadap nilai KMO dan 
MSA, dengan nilai harus > 0,5. Butir dengan nilai KMO dan 
MSA kurang dari 0,5 akan dikeluarkan (drop), kemudian 
dilakukan perhitungan ulang sampai nilai KMO dan MSA 
mencapai > 0,5. Hasil uji KMO dan MSA dapat dilihat pada 
Lampiran 6a dan Lampiran 6b. 

Pengolahan data dalam analisis ini terdapat 16 variabel 
yang mewakili faktor produk, harga, tempat dan promosi. 
Pengolahan data awal adalah dengan memasukkan 16 variabel 
ke dalam analisis faktor yang menghasilkan angka Kaiser-
Meyer-Olkin (K-M-O) Measureof Sampling Adequacy (MSA). 
Hasil ini menyatakan bahwa pengujian KMO dan MSA pada 
uji kelayakan analisis faktor merupakan pilihan yang tepat dan 
memenuhi syarat untuk dilanjutkan untuk melakukan analisis 
faktor karena nilai KMO dan MSA diatas 0,5, sehingga 
kumpulan variabel tersebutdapat diproses lebih lanjut. 
Ditambahkan oleh Widiasih (2000) menyatakan bahwa nilai 
KMO yang kecil menunjukkan bahwa analisis faktor bukan 
pilihan yang tepat, untuk melakukan analisis faktor maka nilai 
KMO harus > 0,5. 

Angka Barlett test di Lalapan Kalpataru dan Cak Yono 
Tlogomas yang dinyatakan dalam angka Chi-square masing-
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masing sebesar 180,791 dan 28,897 dengan masing-masing 
signifikasi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 (sangat nyata) dan 
0,017 (nyata) turut mendukung bahwa kumpulan variabel 
tersebut dapat diproses lebih lanjut. 

Tahap selanjutnya adalah menganalisis tiap variabel 
untuk mengetahui variabel mana yang dapat diproses lebih 
lanjut. Variabel yang dapat diproses lebih lanjut adalah 
variabel yang memiliki nilai MSA di atas 0,5. Nilai MSA 
diperlihatkan oleh angka yang membentuk diagonal bertanda 
“a” khususnya pada bagian bawah (anti-image correlation). 
Perhitungan nilai MSA dapat dilihat pada Lampiran 7a dan 
Lampiran 7b. Nilai MSA di Lalapan Kalpataru dan Cak Yono 
Tlogomas dapat dilihat pada Tabel 26 dan Tabel 27. 
 
Tabel 26. Nilai Measure of Sampling Adequacy (MSA) di 
      Lalapan Kalpataru 
 

Variabel Nilai MSA 
X1.1 0,581 
X2.1 0,785 
X2.2 0,651 
X2.3 0,710 
X3.3 0,549 
X4.2 0,597 
X4.3 0,689 
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Tabel 27. Nilai Measure of Sampling Adequacy (MSA) di 
     Warung Cak Yono Tlogomas 

 
Variabel Nilai MSA 

X1.3 0,626 
X1.4 0,621 
X2.1 0,729 
X2.3 0,562 
X3.1 0,601 
X4.3 0,440 
 

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa dari 16 
variabel yang diteliti ada yang  memiliki angka MSA di bawah 
0,5 sehingga ada variabel yang harus dikeluarkan untuk 
melanjutkan proses analisis faktor. Hasil analisis faktor lebih 
lanjut diperoleh  variabel yang berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian ayam goreng di Lalapan Kalpataru dan 
variabel yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
ayam goreng di Cak Yono Tlogomas. 

Loading faktor dapat menjelaskan besarnya korelasi 
suatu item dengan faktor yang terbentuk. Faktor akan 
mewakili sejumlah item apabila pertimbangan nilai loading 
faktor ≥ 0,5.  

Berdasarkan nilai loading inilah dapat ditentukan 
sebuah variabel yang akan dimasukkan dalam faktor yang 
mana. Jika dilihat dengan seksama, ada beberapa variabel 
yang memiliki nilai loading faktor yang tidak berbeda nyata 
antara beberapa loading faktor, sehingga variabel tersebut 
tidak dapat begitu saja dimasukkan ke salah satu faktor hanya 
dengan melihat mana yang lebih besar korelasinya, maka 
diperlukan proses rotasi.  

Hasil ekstraksi faktor pada matrik faktor menunjukkan 
hubungan antar faktor dan variabel, namun dalam faktor-



72 
 

faktor tersebut masih saling berkorelasi sehingga sulit untuk 
diinterpretasikan melalui rotasi faktor matrik, maka item-item 
tersebut ditranformasikan ke dalam bentuk matrik yang lebih 
sederhana, sehingga mudah untuk diinterpretasikan. 

Penelitian ini menggunakan metode rotasi varimax yang 
bertujuan untuk memperbesar nilai loading yang sebelumnya 
kecil, sehingga diperoleh distribusi loading yang lebih jelas 
dan berbeda nyata, dengan kata lain untuk mendapatkan 
loading faktor yang optimal. Hasil uji Rotated Componenet 
Matrix dapat dilihat pada Lampiran 8a dan Lampiran 8b. 
Berdasarkan tabel Rotated Componenet Matrixa, maka 
diperoleh tiga faktor yang terbentuk dalam proses keputusan 
pembelian ayam goreng di Lalapan Kalpataru dan Cak Yono 
Tlogomas Malang, yang disajikan dalam Tabel 28 dan Tabel 
29. 
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Tabel 28. Hasil Rotasi Faktor Varians dan Loading              
     Faktor di Lalapan Kalpataru 
 
Variabel Loading Faktor 

1 2 3 
Harga    
X2.1 
(pertimbangan harga) 

0,557   

X2.2 
(harga sesuai kualitas) 

0,803   

X2.3  
(harga terjangkau) 

0,802   

X4.3  
(saran dari teman/ 
keluarga) 

0,707   

Tempat    
X3.3 (tempat bersih)  0,834  
X4.2 
(pemasangan spanduk) 

 0,819  

Produk    
X1.1 (rasa)   0,897 

 
Berdasarkan analisis faktor dapat diketahui bahwa dari 

16 variabel yang mewakili keputusan konsumen dalam 
membeli ayam goreng di Lalapan Kalpataru dapat disingkat 
menjadi 3 faktor yang dapat mewakili, yaitu “harga” yang 
tersusun atas variabel  X2.1 (pertimbangan harga); X2.2 (harga 
sesuai kualitas); X2.3 (harga terjangkau) dan X4.3 (saran dari 
teman/keluarga). Faktor kedua yaitu faktor “tempat” yang 
tersusun atas variabel X3.3 (tempat bersih) dan X4.2 
(pemasangan spanduk), sedangkan faktor terakhir yaitu faktor 
“produk” yang tersusun atas variabel X1.1 (rasa). 
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Tabel 29. Hasil Rotasi Faktor Varians dan Loading  
     Faktor di Cak Yono Tlogomas 
 
Variabel Loading Faktor 

1 2 3 
Produk    
X1.3 
(ukuran produk) 

0,755   

X1.4 
(tekstur) 

0,750   

X2.1 
(tingkatan harga) 

0,663   

X3.1 
(kenyamanan tempat) 

0,501   

Promosi    
X4.3 
(saran teman/keluarga) 

 0,840  

Harga     
X2.3 (harga terjangkau)   0,661 

 
Berdasarkan analisis faktor dapat diketahui bahwa dari 

16 variabel yang mewakili keputusan konsumen dalam 
membeli ayam goreng di warung Cak Yono Tlogomas dapat 
disingkat menjadi 3 faktor yang dapat mewakili, yaitu  
“produk” yang tersusun atas variabel  X1.3 (ukuran produk); 
X1.4 (tekstur); X2.1 (tingkatan harga) dan X3.1 (kenyamanan 
tempat). Faktor kedua yaitu faktor “promosi” yang tersusun 
atas variabel X4.3 (saran teman/keluarga) sedangkan faktor 
terakhir yaitu faktor “harga” yang tersusun atas variabel X2.3 
(harga terjangkau). 
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4.7 Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap 
Keputusan Pembelian Ayam Goreng di Lalapan 
Kalpataru 

 
4.7.1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk 
mengetahui apakah variabel produk (X1), harga (X2), tempat 
(X3) dan promosi (X4) secara bersama-sama maupun secara 
parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian (Y). 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk 
menganalisis pengaruh dua atau lebih satu variabel bebas 
terhadap satu variabel terikat. Regresi mempunyai pengaruh 
yang nilainya searah apabila nilai konstantanya positif dan 
pengaruh yang tidak searah apabila nilai konstantanya negatif 
(Komalasari, 2010). 

Keputusan pembelian konsumen sebagai variabel 
terikat/dependen yang disimbolkan dengan Y terhadap 
variabel bebas/independen yaitu bauran pemasaran yang 
terdiri dari variabel rasa produk (X1.1), harga sesuai kualitas 
(X2.2) dan tempat yang bersih (X3.3). Analisis dilakukan 
menggunakan software SPSS seri 16.0. Tahapan analisis linier 
berganda adalah mencari  model persamaan regresi berganda, 
uji F (simultan), uji t (parsial) dan koefisien determinasi (R2). 
Data analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada 
Lampiran 9a dan Lampiran 9b. Hasil analisis regresi linier 
berganda dapat dilihat pada Tabel 30. 
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Tabel 30. Hasil Analisis Regresi Berganda Analisis  
      Bauran Pemasaran terhadap Keputusan  
      Pembelian Ayam Goreng di Lalapan Kalpataru 

 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

(Constant) 1.565  2.045 .042 
Rasa Produk 
(X1.1) 1.289 .519 5.165 .000 
Harga sesuai 
Kualitas  
(X2.2) .905 .288 2.871 .006 
Tempat bersih 
(X3.3) .896 .294 2.956 .005 

R = 0.747   F hitung =  
19.401 

R Square (R2)= 0.559  F tabel = 
3.95  N= 50   

Siginifikan = 0.05 (5%)  T tabel = 
1.984 

     
  

Berdasarkan Tabel 30 yang diperoleh dari hasil 
pengolahan dengan menggunakan program SPSS seri 16.0, 
maka diperoleh model persamaan regresi berganda sebagai 
berikut : 
 Y = 1,565+ 1,289X1.1 + 0,905X2.2 + 0,896X3.3 

Keterangan:  
Y  = Keputusan pembelian  
a  = konstanta 
X1.1 = rasa produk 
X2.2 = harga sesuai kualitas 
X3.3 = tempat bersih 
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Persamaan regresi linier berganda di atas dapat dijelaskan 
sebagai berikut :  
1,565  =  variabel independen, yaitu bauran 

pemasaran yang terdiri dari rasa produk, harga sesuai 
kualitas dan tempat bersih mempunyai hubungan 
positif dengan peningkatan keputusan pembelian 
konsumen. Nilai konstanta keputusan pembelian 
konsumen sebesar 1,565 menunjukkan bahwa 
semakin meningkatnya nilai bauran pemasaran, 
maka akan berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian ayam goreng di Lalapan Kalpataru. 

1,289X1.1  = besarnya koefisien variabel rasa produk. 
Setiap peningkatan variabel rasa produk sebesar 1%, 
maka akan meningkatkan keputusan pembelian ayam 
goreng di Lalapan Kalpataru sebesar 1,289 dengan 
asumsi variabel harga sesuai kualitas (X2.2) dan 
tempat bersih (X3.3) bernilai konstan. 

0,905X2.2  = besarnya koefisien variabel harga sesuai 
kualitas. Setiap peningkatan variabel harga sesuai 
kualitas sebesar 1%, maka akan meningkatkan 
keputusan pembelian ayam goreng di Lalapan 
Kalpataru sebesar 0,905 dengan asumsi variabel rasa 
produk (X1.1) dan tempat bersih (X3.3) bernilai 
konstan. 

0,896X3.3    =  besarnya koefisien variabel tempat bersih. 
Setiap peningkatan variabel tempat bersih sebesar 
1%, maka akan meningkatkan keputusan pembelian 
ayam goreng di Lalapan Kalpataru sebesar 0,896 
dengan asumsi variabel lainnya rasa produk (X1.1) 
dan harga sesuai kualitas (X2.2) bernilai konstan. 
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Hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa 
variabel independen (bauran pemasaran) yang terdiri dari 
variabel rasa produk, harga sesuai kualitas dan tempat bersih 
berpengaruh positif terhadap variabel dependen, yaitu 
keputusan pembelian (Y). Setiap kenaikan yang terjadi pada 
variabel independen akan diikuti pula oleh kenaikan variabel 
dependen. Bauran pemasaran yang dominan dalam keputusan 
pembelian ayam goreng di Lalapan Kalpataru adalah variabel 
rasa produk, sebesar 1,289. 
 
4.7.2 Hasil Uji F (Simultan) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 
bauran pemasaran (produk, harga, tempat dan promosi) agar 
mampu menjelaskan secara simultan (bersama-
sama/keseluruhan) terhadap keputusan pembelian ayam 
goreng di Lalapan Kalpataru. 
Hipotesis: 
Ho :  Bauran pemasaran (produk, harga, tempat dan promosi) 

secara simultan tidak mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap keputusan pembelian ayam goreng 
di Lalapan Kalpataru. 

H1 : Bauran pemasaran (produk, harga, tempat dan promosi) 
secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap keputusan pembelian ayam goreng di Lalapan 
Kalpataru. 
 
Berdasarkan Tabel 30, maka diperoleh Sig F 0,000 < 

0,05 dengan Fhitung 19,401 (Fhitung> Ftabel =19,401>3,95). Hal ini 
berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya variabel rasa 
produk, harga sesuai kualitas dan tempat bersih secara 
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simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
keputusan pembelian ayam goreng di Lalapan Kalpataru. 
 
4.7.3 Hasil Uji t (Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-
masing variabel produk, harga dan tempat secara parsial atau 
sendiri-sendiri terhadap keputusan pembelian ayam goreng di 
Lalapan Kalpataru. 
Hipotesis: 
Ho :  Produk, harga dan tempat secara parsial tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian 
ayam goreng di Lalapan Kalpataru. 

H1 : Produk, harga dan tempat secara parsial mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian 
ayam goreng di Lalapan Kalpataru. 

 
Berdasarkan Tabel 30, maka diperoleh hasil uji t dari 

setiap variabel independen yaitu produk, harga dan tempat 
sebagai berikut : 
1. X1.1 (rasa produk) thitung = 5,165, dimana thitung> ttabel = 

5,165> 1,984, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hal 
ini berarti bahwa variabel rasa produk secara parsial 
berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap 
variabel keputusan pembelian ayam goreng di Lalapan 
Kalpataru. 

2. X2.2 (harga sesuai kualitas) thitung= 2,871, dimana thitung> ttabel  
=2,871> 1,984, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hal 
ini berarti bahwa variabel harga sesuai kualitas secara 
parsialberpengaruh secara signifikan dan positif 
terhadap variabel keputusan pembelian ayam goreng di 
Lalapan Kalpataru. 
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3. X3.3 (tempat bersih) thitung= 2,956, dimana thitung> ttabel  
=2,956> 1,984, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hal 
ini berarti bahwa variabel tempat bersih secara parsial 
berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap 
variabel keputusan pembelian ayam goreng di Lalapan 
Kalpataru. 
 
Berdasarkan data di atas, maka variabel rasa produk, 

harga sesuai kualitas dan tempat bersih secara parsial 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian ayam goreng di 
Lalapan Kalpataru. 

 
4.7.4 Hasil Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Ghozali (2005), uji koefisien determinasi (R2) 
digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 
dalam menerangkan variabel dependen. Nilai R2 yang semakin 
mendekati 1 mempunyai arti bahwa variabel-variabel 
independen (bauran pemasaran) memberikan hampir semua 
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel 
dependen (keputusan pembelian). Koefisien determinasi yang 
digunakan adalah nilai Adjusted R square, karena lebih dapat 
dipercaya dalam mengevaluasi model regresi. Nilai Adjusted R 
square dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 
ditambahkan ke dalam model. 

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai R = 
0,747, artinya terdapat hubungan yang bernilai positif dan kuat 
antara variabel rasa produk, harga sesuai kualitas dan tempat 
bersih dengan keputusan pembelian ayam goreng di Lalapan 
Kalpataru. Nilai koefisien determinasi (R2) = 0,559, 
menunjukkan bahwa sebesar 55,90% keputusan pembelian 
ayam goreng di Lalapan Kalpataru dapat dijelaskan oleh 
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variabel rasa produk, harga sesuai kualitas dan tempat bersih, 
sedangkan sisanya (100% - 55,90% = 44,10%) dijelaskan oleh 
faktor-faktor lain yang tidak diteliti. 

 
4.8 Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap 

Keputusan Pembelian Ayam Goreng di Warung 
Cak Yono Tlogomas 

 
4.8.1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk 
mengetahui apakah variabel produk (X1), harga (X2), tempat 
(X3) dan promosi (X4) secara bersama-sama maupun secara 
parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian (Y). 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk 
menganalisis pengaruh dua atau lebih satu variabel bebas 
terhadap satu variabel terikat. Regresi mempunyai pengaruh 
yang nilainya searah apabila nilai konstantanya positif dan 
pengaruh yang tidak searah apabila nilai konstantanya negatif 
(Komalasari, 2010). 

Keputusan pembelian konsumen sebagai variabel 
terikat/dependen yang disimbolkan dengan Y terhadap 
variabel bebas/independen yaitu bauran pemasaran yang 
terdiri dari variabel ukuran produk (X1.3), harga terjangkau  
(X2.3) dan saran teman/keluarga (X4.3). Analisis dilakukan 
menggunakan software SPSS seri 16.0. Tahapan analisis linier 
berganda adalah mencari  model persamaan regresi berganda, 
uji F (simultan), uji t (parsial) dan koefisien determinasi (R2). 
Data analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada 
Lampiran 9a dan Lampiran 9b. Hasil analisis regresi berganda 
dapat dilihat pada Tabel 31. 

 
 



82 
 

Tabel 31. Hasil Analisis Regresi Berganda Analisis  
     Bauran Pemasaran terhadap Keputusan  
     Pembelian Ayam Goreng Warung Cak 

      Yono Tlogomas 
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

(Constant) 2.755  2.120 0.039 
Ukuran produk 
(X1.3) 1.037 0.346 2.658 0.011 
Harga terjangkau  
(X2.3) 1.082 0.333 2.746 0.008 
Saran 
teman/keluarga 
(X4.3) 0.924 0.237 2.162 0.036 

R = 0,776   F hitung =  
23,193 

R Square (R2)= 0,602  F tabel = 3,95  N= 50   

Siginifikan = 0,05 (5%)  T tabel = 
1,984 

     
  

Berdasarkan Tabel 31 yang diperoleh dari hasil 
pengolahan dengan menggunakan program SPSS versi 16.0, 
maka diperoleh model persamaan regresi berganda sebagai 
berikut : 
 Y = 2,755+ 1,037X1.3 + 1,082X2.3 + 0,924X4.3 
Keterangan:  
Y  = Keputusan pembelian  
a  = konstanta 
X1.3 = ukuran produk 
X2.3 = harga terjangkau 
X4.3 = saran teman/keluarga 



83 
 

Persamaan model regresi linier berganda di atas dapat 
dijelaskan sebagai berikut :  
2,755   =    variabel independen, yaitu bauran pemasaran 

yang terdiri dari ukuran produk, harga terjangkau 
dan saran teman/keluarga mempunyai hubungan 
positif dengan peningkatan keputusan pembelian 
konsumen. Nilai konstanta keputusan pembelian 
konsumen sebesar 2,755 menunjukkan bahwa 
semakin meningkatnya nilai bauran pemasaran, 
maka akan berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian ayam goreng di warung Cak Yono 
Tlogomas. 

1,037X1.1 =  besarnya koefisien variabel ukuran produk. 
Setiap peningkatan variabel ukuran produk sebesar 
1%, maka akan meningkatkan keputusan pembelian 
ayam goreng di warung Cak Yono Tlogomas sebesar 
1,037 dengan asumsi variabel harga terjangkau (X2.3) 
dan saran teman/keluarga (X4.3) bernilai konstan. 

1,082X2.3 =  besarnya koefisien variabel harga terjangkau. 
Setiap peningkatan variabel harga terjangkau sebesar 
1%, maka akan meningkatkan keputusan pembelian 
ayam goreng di warung Cak Yono Tlogomas sebesar 
1,082 dengan asumsi variabel ukuran produk (X1.1) 
dan saran teman/keluarga (X4.3) bernilai konstan. 

0,924X4.3 =  besarnya koefisien variabel saran 
teman/keluarga. Setiap peningkatan variabel saran 
teman/keluarga sebesar 1%, maka akan 
meningkatkan keputusan pembelian ayam goreng di 
warung Cak Yono Tlogomas sebesar 0,924 dengan 
asumsi variabel ukuran produk (X1.1) dan harga 
terjangkau (X2.3) bernilai konstan. 
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Hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa 
variabel independen (bauran pemasaran) yang terdiri dari 
variabel ukuran produk, harga terjangkau dan saran 
teman/keluarga berpengaruh positif terhadap variabel 
dependen, yaitu keputusan pembelian (Y). Setiap kenaikan 
yang terjadi pada variabel independen akan diikuti pula oleh 
kenaikan variabel dependen. Bauran pemasaran yang dominan 
dalam keputusan pembelian ayam goreng di warung Cak Yono 
Tlogomas adalah variabel harga terjangkau sebesar 1,082. 

 
4.8.2 Hasil Uji F (Simultan) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 
bauran pemasaran (produk, harga, tempat dan promosi) agar 
mampu menjelaskan secara simultan (bersama-
sama/keseluruhan) terhadap keputusan pembelian ayam 
goreng di warung Cak Yono Tlogomas. 
Hipotesis: 
Ho :  Bauran pemasaran (produk, harga, tempat dan promosi) 

secara simultan tidak mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap keputusan pembelian ayam goreng 
di warung Cak Yono Tlogomas. 

H1 : Bauran pemasaran (produk, harga, tempat dan promosi) 
secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap keputusan pembelian ayam goreng di warung 
Cak Yono Tlogomas. 

 
Berdasarkan Tabel 31, maka diperoleh Sig F 0,000 < 

0,05 dengan Fhitung 23,193 (Fhitung> Ftabel = 23,193>3,95). Hal 
ini berarti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya variabel 
ukuran produk, harga terjangkau dan saran teman/keluarga 
secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan 
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terhadap keputusan pembelian ayam goreng di warung Cak 
Yono Tlogomas. 
 
4.8.3 Hasil Uji t (Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-
masing variabel produk, harga dan promosi secara parsial atau 
sendiri-sendiri terhadap keputusan pembelian ayam goreng di 
warung Cak Yono Tlogomas. 
Hipotesis: 
Ho :  Produk, harga dan promosi secara parsial tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
keputusan pembelian ayam goreng di warung Cak Yono 
Tlogomas. 

H1 : Produk, harga dan promosi secara parsial mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian 
ayam goreng di warung Cak Yono Tlogomas. 
 
Berdasarkan Tabel 31, maka diperoleh hasil uji t dari 

setiap variabel independen yaitu produk, harga dan promosi 
sebagai berikut : 
1. X1.3 (ukuran produk) thitung = 2,658, dimana thitung> ttabel = 

2,658 > 1,984, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hal 
ini berarti bahwa variabel ukuran produk berpengaruh 
secara signifikan dan positif terhadap variabel 
keputusan pembelian ayam goreng di warung Cak Yono 
Tlogomas. 

2. X2.3 (harga terjangkau) thitung = 2,746, dimana thitung> ttabel = 
2,746> 1,984, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hal 
ini berarti bahwa variabel harga terjangkau berpengaruh 
secara signifikan dan positif terhadap variabel 
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keputusan pembelian ayam goreng di warung Cak Yono 
Tlogomas. 

3. X4.3 (saran teman/keluarga) thitung = 2,162, dimana thitung> 
ttabel = 2,162> 1,984, sehingga H0 ditolak dan H1 

diterima. Hal ini berarti bahwa variabel saran 
teman/keluarga berpengaruh secara signifikan dan 
positif terhadap variabel keputusan pembelian ayam 
goreng di warung Cak Yono Tlogomas. 

 
 Berdasarkan data di atas, maka variabel ukuran 
produk, harga terjangkau dan saran teman/keluarga secara 
parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian ayam 
goreng di warung Cak Yono Tlogomas. 
 
4.8.4 Hasil Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Ghozali (2005), uji koefisien determinasi (R2) 
digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 
dalam menerangkan variabel dependen. Nilai R2 yang semakin 
mendekati 1 mempunyai arti bahwa variabel-variabel 
independen (bauran pemasaran) memberikan hampir semua 
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel 
dependen (keputusan pembelian). Koefisien determinasi yang 
digunakan adalah nilai Adjusted R square, karena lebih dapat 
dipercaya dalam mengevaluasi model regresi. Nilai Adjusted R 
square dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 
ditambahkan ke dalam model. 

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai R = 
0,776, artinya terdapat hubungan yang bernilai positif dan kuat 
antara variabel ukuran produk, harga terjangkau dan saran 
teman/keluarga dengan keputusan pembelian ayam goreng di 
warung Cak Yono Tlogomas. Nilai koefisien determinasi (R2) 
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= 0,602, menunjukkan bahwa sebesar 60,20% keputusan 
pembelian ayam goreng di warung Cak Yono Tlogomas dapat 
dijelaskan oleh variabel ukuran produk, harga terjangkau dan 
saran teman/keluarga, sedangkan sisanya (100% - 60,20% = 
39,80%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. 

 
4.9   Hasil Analisis Faktor Bauran Pemasaran dalam                 

Membeli Ayam Goreng 
Setelah pembelian produk, konsumen akan mengalami 

suatu tingkat kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Kepuasan 
atau ketidakpuasan konsumen dengan suatu produk akan 
mempengaruhi perilaku selanjutnya. Jika konsumen merasa 
puas, maka dia akan menunjukkan probabilitasnya yang lebih 
tinggi untuk membeli produk itu lagi. Sedangkan konsumen 
yang tidak puas akan berusaha untuk mengurangi, membuang, 
mengembalikan atau bahkan tidak membeli lagi produk 
tersebut. 

Berdasarkan hasil analisis faktor, menunjukkan bahwa 
bauran pemasaran berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
ayam goreng. Faktor yang mempengaruhi keputusan 
pembelian ayam goreng di warung Lalapan Kalpataru adalah 
produk, harga dan tempat, sedangkan faktor yang 
mempengaruhi keputusan pembelian ayam goreng di warung 
Cak Yono Tlogomas adalah produk, harga dan promosi. 
Penjelasan dari faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

 
4.9.1 Faktor Produk 

 Konsumen akan memberikan penilaian tentang ayam 
goreng terkait kualitasnya, baik dari segi rasa, kemasan, 
ukuran, tekstur maupun pilihan. Keberhasilan suatu usaha 
dapat diketahui dari respon yang ditunjukkan oleh konsumen. 
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Konsumen mengharapkan adanya kesesuaian antara kualitas 
ayam goreng dengan uang yang dikeluarkannya. Produk yang 
dihasilkan harus mencerminkan kualitas yang baik agar dapat 
diterima dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kualitas 
produk akan menjadi suatu pertimbangan bagi konsumen 
sebelum mereka melakukan pembelian. 

Produk merupakan sifat yang kompleks baik yang dapat 
diraba maupun yang tidak dapat diraba, termasuk bungkus, 
warna, harga yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan 
keinginan dan kebutuhannya (Swastha, 2002). Ditambahkan 
oleh Assauri (2004) bahwa faktor-faktor yang terkandung 
dalam suatu produk adalah mutu, kualitas, penampilan 
(features), pilihan yang ada (options), gaya (style), merk 
(brand names), pengemasan (packaging), ukuran (size), jenis 
(product line), macam (product items), jaminan (quarranties), 
dan pelayanan (service). 

Konsumen membeli ayam goreng di Lalapan 
Kalpataru karena rasa produk yang khas, yaitu sambal pedas 
dan bumbu ayam goreng mempunyai rasa yang khas. Ayam 
yang digunakan adalah ayam kampung, sehingga memiliki 
aroma serta rasa yang khas. Konsumen di warung Cak Yono 
Tlogomas membeli ayam goreng karena ukurannya yang pas 
dengan kondisi konsumen. Perbedaan ini disebabkan karena 
lokasi warung Cak Yono Tlogomas dekat dengan kampus 
Universitas Muhammadiyah Malang yang mana sebagian 
besar konsumen adalah mahasiswa.  
 Nilai utama yang diharapkan oleh pelanggan dari 
pemasok adalah mutu produk dan jasa yang tinggi. Pernyataan 
tersebut dapat dinyatakan bahwa mutu/kualitas produk dapat 
mempengaruhi konsumen dalam memutuskan untuk 
memperoleh produk tersebut. Kualitas adalah kesesuaian 
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untuk digunakan, tingkat/taraf/derajat baik buruknya, dengan 
kata lain suatu produk dikatakan memenuhi kualitas apabila 
minimal telah memberikan apa yang diharapkan konsumen 
(Kotler, 2006). 
 
4.9.2 Faktor Harga 

Masyarakat mempunyai pemikiran bahwa semakin 
tinggi harga suatu barang, maka menandakan semakin bagus 
kualitas barang. Mereka sering melihat harga terlebih dahulu 
sebelum membeli suatu produk yang diinginkannya. Harga 
sering dijadikan indikator kualitas bagi konsumen. 

Konsumen di Lalapan Kalpataru sebagian besar 
membeli ayam goreng karena harga yang ditawarkan sesuai 
dengan kualitas ayam goreng yang diberikan. Harga ayam 
goreng di Lalapan Kalpataru lebih mahal jika dibandingkan 
dengan di warug Cak Yono Tlogomas, hal ini dikarenakan 
ayam yang digunakan di Lalapan Kalpataru merupakan ayam 
kampung. Di warung Cak Yono Tlogomas menggunakan 
ayam ras (pedaging), sehingga harganya pun lebih murah jika 
dibandingkan dengan produk yang dijual di Lalapan Kalpataru 
dan lebih terjangkau oleh konsumen, terkait sebagian besar 
konsumen di warung Cak Yono Tlogomas adalah mahasiswa. 

Menurut Kotler (2006) harga telah menjadi faktor 
penting yang mempengaruhi pilihan pembeli, oleh karena itu 
harga dapat mempengaruhi konsumen dalam memutuskan 
apakah akan membeli produk tersebut atau tidak, dan berapa 
jumlah yang akan dibeli berdasarkan harga tersebut. 
 
4.9.3 Faktor Tempat 

Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor tempat tidak 
mempengaruhi konsumen dalam membeli ayam goreng di 
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warung Cak Yono Tlogomas, tetapi mempengaruhi konsumen 
dalam membeli ayam goreng di Lalapan Kalpataru. Variabel 
yang mempengaruhi konsumen dalam membeli ayam goreng 
di Lalapan Kalpataru adalah tempat yang bersih. 

Lokasi yang strategis membuat konsumen lebih 
mudah dalam menjangkau dan juga keamanan yang terjamin. 
Lokasi memegang peranan yang penting dalam melakukan 
usaha, karena berkaitan dengan dekatnya lokasi usaha dengan 
pusat keramaian, mudah dijangkau (aksesbilitas), aman, bersih 
dan tersedianya tempat parkir yang luas, pada umumnya lebih 
disukai konsumen (Lupiyoadi, 2001). 

 Pemilihan dan pengaturan lokasi usaha yang kurang 
tepat akan mempengaruhi konsumen dalam membeli suatu 
produk. Konsumen akan lebih memilih lokasi yang benar-
benar strategis dan tidak membutuhkan terlalu banyak waktu, 
tenaga dan biaya, seperti mudah dijangkau, dekat dengan 
fasilitas umum dan dekat dengan jalan raya, dekat pemukiman 
penduduk, tempat bersih, aman dan nyaman bagi pelanggan, 
adanya fasilitas yang mendukung seperti adanya lahan parkir 
yang luas dan aman. Sehingga, ada hubungan antara lokasi 
dengan daya tarik konsumen untuk melakukan pembelian 
suatu produk. 

 
4.9.4 Faktor Promosi 

Hasil analsis menunjukkan bahwa faktor promosi 
berupa saran teman atau keluarga mempengaruhi konsumen 
dalam membeli ayam goreng di warung Cak Yono Tlogomas. 
Faktor promosi tidak mempengaruhi konsumen dalam 
membeli ayam goreng di Lalapan Kalpataru, karena produk ini 
sudah terkenal lebih lama daripada Cak Yono, sehingga 
masyarakat sudah mengenal akan produk yang dijualnya.  
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Promosi akan mempengaruhi sikap dan perilaku 
konsumen untuk membeli ayam goreng di warung Cak Yono 
Tlogomas. Proses ini dapat dilakukan melalui periklanan, 
brosur maupun radio.  

Promosi pada hakekatnya adalah suatu komunikasi 
penjualan, artinya adanya aktifitas pemasaran untuk 
menyebarluaskan informasi, mempengaruhi, membujuk atau 
mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya 
agar bersedia menerima, memberi dan loyal pada produk yang 
ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan (Tjiptono, 
2000).  


