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EFFECT OF POSITIONING STRATEGY ON 

DECISIONS PURCHASING INTEREST INTERVENING 
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Abstract 

 

Research was conducted in “Quick Chicken” 

restaurant at Surabaya. The study was carried out to (i) 

describe consumer purchasing decision at “Quick Chicken” 

restaurant (ii) investigate positioning strategy in this restaurant 

and (iii) exame the relationship between strategy positioning 

and buying decision at “Quick Chicken” restaurant. 100 

consumer were selected using accidental sampling method. 

Data were collected from 4
th 

March to 4
th  

April 2014. Primary 

data were obtained by survey methode with applicate a 

structured questionaire whereas secondly data were gathered 

from this restaurant was related sources. Data were analysed 

using descriptive and path analysis. Results found that fiostly 

purchasing decision towards “Quick Chicken” was represented 

by the positive recommended, commitment in repurchasing, in 

recommended buying, and the intensity in purchasing this 

food. Secondly the competency strategy positioning of this 

store involved  the motto of “consumer is our lawyer” and  the 

use of “green plastic” in wrapping this food. Thirdly strategy 

positioning, include “cunsumer toward product category”, 

“atribut product index” and purchasing in intervening was a 

positive influence on purchasing decision toward “Quick 

Chicken” restaurant. 
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RINGKASAN 

 
Suatu produk akan disenangi konsumen apabila 

produk tersebut mempunyai posisi yang berbeda dari produk 

lainnya di benak konsumen. Menurut Craven (dalam Supranto 

dan Limakrisna, 2011:208) bahwa positioning memegang 

peran yang sangat besar dalam strategi pemasaran, setelah 

melakukan analisis pasar dan analisis pesaing dalam suatu 

analisis internal perusahaan (total situation analysis). 

Alasannya dunia sekarang ini dilanda over komunikasi, terjadi 

ledakan barang, media, maupun iklan. Akibatnya pikiran para 

prospek menjadi ajang pertempuran. Oleh karena itu, agar 

dapat berhasil dalam suatu masyarakat yang over komunikasi, 

perusahaan apapun sebaiknya mampu menciptakan suatu 

posisi yang mempertimbangkan tidak hanya kekuatan dan 

kelemahan perusahaan sendiri, tetapi juga kekuatan dan 

kelemahan pesaingnya dalam pikiran prospeknya. Itulah 

sebabnya, ancangan dasar positioning tidak lagi sekadar 

menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang lain, 

tetapi memanfaatkan dengan cerdik apa yang ada di dalam 

pikiran dan mengkaitkan hubungan-hubungan yang telah ada, 

hal ini karena pikiran manusia juga memiliki tempat bagi 

setiap keping informasi yang telah dipilih untuk disimpan. 

Sementara itu, pikiran konsumen sering dianologikan sebagai 

benteng terakhir pertahanan melawan riuhnya komunikasi, 

sebagai tempat menyaring, menerima atau menolak informasi 
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yang ditawarkannya. Apabila pikiran konsumen telah 

terbentuk, biasanya produsen lain mengalami kesulitan untuk 

merubahnya, apalagi pesaingnya tidak tinggal diam melakukan 

reposisi. Sehingga peranan positioning merupakan sistem yang 

terorganisir dalam upaya menemukan suatu hal yang tepat, 

pada waktu yang tepat di dalam pikiran seseorang. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui 

strategi positioning yang diterapkan di restoran siap saji Quick 

Chicken, strategi positioning terhadap minat pembelian pada 

produk dan strategi positioning terhadap keputusan pembelian 

produk Quick Chicken di Surabaya. Pemilihan lokasi 

penelitian dilakukan secara sengaja (purposive), yaitu lokasi 

yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental 

sampling yaitu teknik penentuan pengambilan sampel secara 

sengaja / kebetulan kepada konsumen yang membeli produk di 

restoran siap saji Quick Chicken. Analisis yang digunakan 

pada pelaksanaan penelitian ini adalah analisis path.  

Hasil perhitungan koefisien determinasi diketahui 

bahwa variabel bebas yaitu hasil analisis faktor diantaranya 

adalah ““persepsi konsumen terhadap kategori produk”, 

“Indeks Atribut Produk”, “Indeks Manfaat” dan “Indeks 

Produk pesaing” berpengaruh terhadap minat pembelian (Y) 

sebesar 45%, sedangkan sisanya 55% dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar penelitian ini.  “Persepsi Konsumen 

Terhadap Kategori Produk” dan “Indeks Atribut Produk”  

berpengaruh secara langsung dan positif terhadap minat 

pembelian produk Quick Chicken cabang Surabaya. “Persepsi 

Konsumen Terhadap Kategori Produk”, “Indeks Atribut 

Produk” dan Minat Pembelian berpengaruh secara langsung 

dan positif terhadap keputusan pembelian pembelian produk 

Quick Chicken cabang Surabaya, “Persepsi Konsumen 

Terhadap Kategori Produk” dan “Indeks Atribut Produk” 

berpengaruh tidak langsung terhadap Keputusan Pembelian. 

Karakteristik responden yang datang ke restoran siap saji 
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Quick Chicken mayoritas adalah perempuan dengan usia 20-

30 tahun, pekerjaan mayoritas mahasiswa dengan pendpatan 

Rp 500.000 – Rp 1.000.000. Saran yang diberikan pada 

penelitian ini adalah Sebaiknya jenis produk Quick Chicken 

ditambah atau lebih bervariasi, agar pelanggan lebih bisa 

leluasa dalam memilih produk Quick Chicken, karena Kategori 

dan Atribut Produk dalam penelitian ini berpengaruh terhadap 

Minat Pembelian dan Keputusan Pembelian Konsumen produk 

Quick Chicken cabang Surabaya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Semakin modernnya perkembangan zaman, 

menyebabkan timbulnya berbagai macam usaha bisnis yang 

tujuannya untuk memuaskan pelanggan. Salah satunya usaha 

bisnis makanan siap saji, khususnya produk fried chicken yang 

memiliki prospek bisnis yang sangat menguntungkan bagi 

pelaku bisnis. Dengan banyaknya permintaan konsumen akan 

kebutuhan makanan siap saji, serta banyaknya outlet-outlet 

frenchise produk fried chicken yang tersebar di Indonesia 

maka produk makanan siap saji jenis produk fried chicken 

mampu memberikan peluang bisnis yang sangat 

menguntungkan dan menjanjikan untuk meningkatkan 

perekonomian bagi pelaku bisnis serta kalangan masyarakat 

yang ingin merintis bisnis makanan siap saji. Dalam hal ini 

dalam sektor pemasaran makanan siap saji jenis produk fried 

chicken mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga 

perusahaan-perusahaan mulai berusaha berfikir agar mampu 

memberikan pelayanan (service) yang memuaskan serta 

mampu memberikan kesan yang berbeda bagi customer 

tentang produk yang dipasarkan. Selain itu, perusahaan juga 

mencoba menawarkan berbagai macam variasi produk dengan 

kualitas yang baik, dan tentunya menambah alternatif 

pemilihan bagi para konsumen. Semua hal tersebut dilakukan 

perusahaan agar ada kenaikan dari tingkat pembelian 

konsumen. 
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Setiap perusahaan yang berorientasi pada keuntungan 

selalu mengharapkan profit dari usaha yang mereka keluarkan, 

profit tersebut digunakan baik untuk eksistensi maupun 

ekspansi dari perusahaan juga untuk kesejahteraan 

stakeholder. Perbedaan yang ada di dalam perusahaan berupa 

keunggulan-keunggulan selalu digunakan untuk memperoleh 

kepuasan konsumen sehingga dapat mendatangkan profit bagi 

perusahaan. Profit yang di dapat oleh perusahaan adalah dari 

konsumsi produk atau jasa perusahaan oleh konsumen. 

Sebelum era segmentasi dimulai, pemasar seringkali 

memasarkan produk dan jasanya dengan melakukan 

pemasaran massal (mass marketing). Schiffman dan Kanuk 

(2000:33) mengemukakan bahwa pemasaran massal hanya 

bisa dilaksanakan apabila konsumen mempunyai keinginan, 

kebutuhan, hasrat, latar belakang pendidikan, dan pengalaman. 

Pemasaran massal bisa dilaksanakan apabila pasar bersifat 

monopolistik, namun begitu hak monopoli dicabut dan 

persaingan baru muncul, maka perlahan-lahan konsumen akan 

mempunyai pilihan (Kasali, 1994: 41). 

Pada konteks yang terdahulu, pemasaran massal ini 

lebih disukai oleh pemasar karena tidak memerlukan biaya 

pemasaran yang besar. Hal ini karena produk yang ditawarkan 

tunggal sehingga hanya diperlukan satu jenis kampanye iklan. 

Kelemahan dari pemasaran massal ini adalah konsumen 

dianggap sama (undifferentiated), sedangkan kenyataannya 

tidaklah demikian (Schiffman and Kanuk, 2000:33). Setelah 

melakukan pemasaran massal suatu produk, perusahaan 

hendaknya melakukan pemetaan persepsi konsumen terlebih 

dahulu dengan melakukan strategi positioning produk. 

Tujuannya agar perusahaan berusaha memahami bagaimana 
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produknya serta produk pesaing dapat dirasakan oleh 

konsumen. 

Suatu produk akan disenangi konsumen apabila 

produk tersebut mempunyai posisi yang berbeda dari produk 

lainnya di benak konsumen. Menurut Craven (dalam Supranto 

dan Limakrisna, 2011:208) bahwa positioning memegang 

peran yang sangat besar dalam strategi pemasaran, setelah 

melakukan analisis pasar dan analisis pesaing dalam suatu 

analisis internal perusahaan (total situation analysis). 

Alasannya dunia sekarang ini dilanda over komunikasi, terjadi 

ledakan barang, media, maupun iklan. Akibatnya pikiran para 

prospek menjadi ajang pertempuran. Oleh karena itu, agar 

dapat berhasil dalam suatu masyarakat yang over komunikasi, 

perusahaan apapun sebaiknya mampu menciptakan suatu 

posisi yang mempertimbangkan tidak hanya kekuatan dan 

kelemahan perusahaan sendiri, tetapi juga kekuatan dan 

kelemahan pesaingnya dalam pikiran prospeknya. Itulah 

sebabnya, ancangan dasar positioning tidak lagi sekadar 

menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang lain, 

tetapi memanfaatkan dengan cerdik apa yang ada di dalam 

pikiran dan mengkaitkan hubungan-hubungan yang telah ada, 

hal ini karena pikiran manusia juga memiliki tempat bagi 

setiap keping informasi yang telah dipilih untuk disimpan. 

Sementara itu, pikiran konsumen sering dianologikan sebagai 

benteng terakhir pertahanan melawan riuhnya komunikasi, 

sebagai tempat menyaring, menerima atau menolak informasi 

yang ditawarkannya. 

Apabila pikiran konsumen telah terbentuk, biasanya 

produsen lain mengalami kesulitan untuk merubahnya, apalagi 

pesaingnya tidak tinggal diam melakukan reposisi. Sehingga 
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peranan positioning merupakan sistem yang terorganisir dalam 

upaya menemukan suatu hal yang tepat, pada waktu yang tepat 

di dalam pikiran seseorang. Dalam hal ini, peneliti akan 

meneliti bagaimana pengaruh strategi positioning Restoran 

Siap Saji Quick Chicken terhadap keputusan pembelian 

melalui variabel intervening minat konsumen di Surabaya, 

sehingga judul dalam penelitian ini adalah “PENGARUH 

STRATEGI POSITIONING TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN MELALUI VARIABEL INTERVENING 

MINAT BELI PADA RESTORAN SIAP SAJI QUICK 

CHICKEN DI SURABAYA”. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah 

dibahas, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagimana keputusan pembelian produk Quick 

Chicken di Surabaya? 

2. Bagaimana strategi positioning yang diterapkan di 

restoran siap saji Quick Chicken di   Surabaya?  

3. Bagaimana pengaruh strategi positioning terhadap 

keputusan pembelian produk Quick Chicken di 

Surabaya? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di 

atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui  keputusan pembelian produk 

Quick Chicken di Surabaya. 

2. Untuk mengetahui strategi positioning yang diterapkan 

di restoran siap saji Quick Chicken di   Surabaya.  

3. Untuk mengetahui pengaruh strategi positioning 

terhadap keputusan pembelian produk Quick Chicken 

di Surabaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Kontribusi Praktis 

a) Sebagai bahan pertimbangan untuk menjadi 

masukan program pengembangan positioning  

produk pada perusahaan. 

b) Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan 

pengembangan aplikasi  teori-teori pemasaran 

mengenai positioning produk di bidang bisnis 

usaha restoran olahan hasil ternak, khususnya 

restoran siap saji. 

 

2. Kontribusi Teoritis 

a) Penelitian ini dapat memberikan gambaran 

aplikasi teori-teori pemasaran yang berhubungan 

dengan positioning produk terhadap keputusan 

pembelian konsumen Quick Chicken di Surabaya, 
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yang mungkin dapat menjadi bahan referensi pada 

penelitian berikutnya. 

b) Dapat memberi tambahan ilmu pengetahuan bagi 

peneliti dan semua pihak yang tertarik dengan 

manajemen pemasaran, khususnya mengenai 

positioning produk. 

c) Sebagai perbendaharaan perpustakaan untuk 

kepentingan ilmiah bagi Universitas Brawijaya 

Malang. 

3. Kontibusi Kebijakan 

a) Penelitian dapat memberikan gambaran tentang 

penilaian pelanggan atas pengaruh positioning 

produk pada suatu perusahaan restoran hasil 

olahan ternak, khususnya restoran siap saji untuk 

mengambil keputusan yang tepat dalam strategi 

penjualan. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 

Atribut yang melekat menimbulkan variasi produk 

sehingga berdampak pada preferensi konsumen. Namun, 

konsumen tidak langsung menerima variasi tersebut, 

konsumen mempunyai selera dan persepsi yang berbeda-beda 

dalam membeli suatu produk. 

Hal ini berarti konsumen akan senang melakukan 

pembelian dengan harga yang murah dan memiliki rasa yang 

sesuai dengan selera. Menurut Setiadi (2008) bahwa proses 

pengambilan keputusan yang rumit sering melibatkan 

beberapa keputusan. Suatu keputusan melibatkan pilihan 

diantara dua atau lebih alternatif tindakan (perilaku). 
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Keputusan pembeli selalu mensyaratkan pilihan diantara 

beberapa perilaku yang berbeda. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh strategi positioning produk restoran siap saji Quick 

Chicken terhadap keputusan pembelian melalui variabel 

intervening minat konsumen di Surabaya. 

Untuk memudahkan penganalisaan pada penelitian ini, 

maka diperlukan kerangka berpikir atau model penelitian 

sebagai berikut: 
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Kerangka pikir pada gambar 1.5 Menjelaskan bahwa 

dalam penelitian ini terdapat variabel bebas dan terikat, 

variabel bebas yang dimaksud adalah strategi positioning yang 

terdiri dari lima variabel dintaranya adalah atribut produk, 

manfaat, konsumen, pesaing dan kategori produk yang 

mempengaruhi secara langsung terhadap variabel terikat yaitu 

minat pembelian, sedangkan minat pembelian berpengaruh 

secara langsung terhadap keputusan pembelian. Minat 

pembelian bisa menjadi variabel bebas dan terikat, artinya 

variabel tersebut bisa dikatakan menjadi variabel terikat 

apabila dilihat dari segi pengaruh dari strategi positioning, 

namun juga bisa menjadi variabel bebas apabila dilihat dari 

segi mempengaruhi terhadap keputusan pembelian, jadi 

strategi positioning tidak berpengaruh secara langsung 

terhadap keputusan pembelian, namun berpengaruh secara 

langsung terhadap minat pembelian, begitu juga dengan minat 

pembelian yang memiliki pengaruh langsung terhadap 

keputuan pembelian. Atribut produk terdiri dari derajat 

kepentingan, dimana produk diukur dari seberapa penting 

produk dari Quick Chicken yang terditi dari fried chicken, 

pasta, noodle, fried rice, dan burger penting di mata responden 

penikmat Quick Chicken, semakin penting kelima produk 

yang ditawarkan di Quick Chicken maka akan berpengaruh 

terhadap minat pembelian konsumen, dimana minat pembelian 

akan meningkat karena responden memiliki anggapan bahwa 

kelima produk tersebut sangat penting untuk dikonsumsi oleh 

responden, kemudian sub variabel selanjutnya adalah keunikan 

produk, yang dimaksud keunikan produk adalah bagaimana 

produk tersebut menarik perhatian konsumen sehingga dengan 

produk yang disajikan ini unik, maka akan meningkatkan 

minat pembelian, karena responden merasa dengan kelima 
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produk tersebut apabila menurut responden produk tersebut 

unik maka responden akan berminat untuk melakukan 

pembelian karena keunikan produk tersebut. Sub variabel 

berikutnya adalah produk tersebut mudah dikomunikasikan, 

jadi kelima produk dari Quick Chicken yang telah disebutkan 

bahwa apabila kelima produk mudah dikomunikasikan pada 

khalayak umum, maka informasi mengenai produk Quick 

Chicken akan mudah didengar oleh konsumen, sehingga 

konsumen akan tertarik untuk membeli karena informasi yang 

didapat dri kelima produk tersebut. Untuk variabel kedua yaitu 

mengenai pengukuran manfaat yang dikur adalah keutuhan, 

dimana sub variabel ini untuk mengetahui sebarapa jauh dari 

kelima produk tersebut dibutuhkan oleh konsumen sehingga 

berpengaruh pada minat pembelian dan menjadikan konsumen 

melakukan keputusan pembelian, begitu juga dengan 

keinginan dan selera masyarakat mengenai produk yang 

ditawarkan oleh Quick Chicken sehingga meningkatkan minat 

pembelian seseorang sehingga mampu untuk meningkatkan 

keputusan pembelian produk Quick Chicken.  Varibel 

konsumen meliputi asosiasi merek, yaitu seberapa jauh merek 

konsumen mampu bertahan dengan banyak munculnya produk 

kompetitor lain, kemudian status sosial yaitu kalangan 

manakah yag sering melakukan pembelian di Quick Chicken, 

kemudian adalah produk kompetitor lain yang dilihat dari segi 

produk, dan kategori produk yang dilihat dari segi konsumen, 

industri dan posisi produk yang ditentukan berdasarkan 

harganya. 
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1.6 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, hipotesis yang 

diajukan adalah: 

Hipotesis 1: Derajat kepentingan dari rasa produk Quick 

       Chicken berpengaruh positif terhadap minat 

       pembelian produk Quick Chicken di Surabaya. 

Hipotesis 2: Keinginan pemenuhan akan produk Quick 

       Chicken berpengaruh positif terhadap minat 

        pembelian produk Quick Chicken di Surabaya. 

Hipotesis 3: Asosiasi merek Quick Chicken berpengaruh 

                     positif terhadap minat pembelian produk  Quick 

                   Chicken di Surabaya. 

Hipotesis 4: Perbandingan kualitas produk di rumah makan 

                    Quick Chicken berpengaruh positif terhadap 

                    minat pembelian produk Quick Chicken 

                    di Surabaya. 

Hipotesis 5: Penentuan posisi menurut harga di rumah makan 

                   Quick Chicken berpengaruh positif terhadap 

                   keputusan pembelian produk Quick Chicken 

                   di Surabaya. 

  Hipotesis 6: keunikan produk Quick Chicken berpengaruh 

                      positif terhadap keputusan pembelian produk 

                      Quick Chicken di Surabaya. 

Hipotesis 7: Minat pembelian berpengaruh positif terhadap 

                    keputusan pembelian produk Quick Chicken 

                    di Surabaya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 

 Penelitian mengenai pengaruh strategi positioning 

yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen melalui 

variabel intervening minat beli suatu produk telah dilakukan 

oleh banyak peneliti. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya 

pengaruh strategi positioning terhadap keputusan pembelian 

konsumen suatu produk sehingga sesuai dengan minat 

konsumen. 

 Kajian penelitian ini akan diuraikan pada penjelasan 

ini. Dalam penelitian Yeni (2011) Tujuan penelitian ini adalah 

untuk menganalisis Pengaruh Keunggulan Bersaing 

Diferensiasi Produk, pelayanan dan citra Terhadap Minat Beli 

Ulang Kentucky Fried Chicken (KFC) Di kota Padang. Jenis 

penelitian ini adalah kausatif, dimana penelitian ini 

menggambarkan dan menganalisis hubungan-hubungan antara 

satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu 

variabel mempengaruhi variabel lainnya. Populasi dalam 

penelitian ini adalah masyarakat kota Padang yang telah 

pernah membeli KFC. Penentuan ukuran sampel 

menggunakan pendapat Cochran dengan sampel 100 orang, 

teknik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan Accidental 

Sampling. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

kuisioner yang telah diberikan beberapa item pertanyaan. 
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Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan 

induktif melalui Regresi berganda. Hipotesis diuji dengan uji F 

dan uji T pada α = 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

(1) Keunggulan bersaing diferensiasi produk berpengaruh 

signifikan terhadap minat beli ulang. (2) keunggulan bersaing 

diferensiasi pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat 

beli ulang. (3) keunggulan bersaing diferensiasi citra 

berpengaruh signifikan terhadap minat beli ulang KFC. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka disarankan 

kepada pihak KFC untuk dapat lebih meningkatkan 

keunggulan bersaing diferensiasi produk, keunggulan bersaing 

diferensiasi pelayanan dan keunggulan bersaing diferensiasi 

citra 3. 

 Ramdhani (2005) Perubahan pada pola konsumsi 

masyarakat yang beranekaragam, memunculkan konsep 

penghidangan makanan yang praktis, salah satunya 

adalah jenis fast food  (makanan cepat saji). Peluang usaha ini 

dimanfaatkan oleh banyak pemilik modal dalam industri 

restoran fast food. Salah satu industri yang bergerak di bidang 

pengelola restoran siap saji adalah PT. Fast Food  Indonesia, 

Tbk dengan merek dagang Kentucky Fried Chicken (KFC). 

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, banyak 

usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Namun salah 

satu yang dirasakan paling penting adalah memahami perilaku 

konsumen. Selain itu, pihak KFC harus mengetahui 

karakteristik konsumen secara umum. Hal ini dapat 

bermanfaat bagi perusahaan karena konsumsi produk setiap 

wilayah berbeda satu sama lain. Selanjutnya pihak KFC harus 

mengetahui posisi relatifnya apabila dibandingkan dengan 

para pesaingnya, yaitu Mc. Donald’s dan California 
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Fried Chicken . Setelah itu semua maka pihak perusahaan 

harus memikirkan strategi apa yang harus diterapkan agar 

produknya itu bisa diterima oleh konsumen. Penelitian 

dilaksanakan di KFC yang terletak di Jalan Pajajaran No. 8 

Bogor, Jawa Barat. Pemilihan obyek penelitian dilakukan 

dengan sengaja (purposive). Penelitian dilaksanakan pada 

bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2005. Sumber data 

yang digunakan adalah sumber data primer (pencarian 

informasi melalui kuesioner) dan data sekunder (dokumen 

perusahaan, makalah seminar, majalah, data di internet, 

laporan hasil penelitian dan literatur). Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini dilakukan dengan accidentally sampling. 

Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin 

dan diperoleh jumlah responden sebanyak 99 orang. Teknik 

pengolahan dan analisis data menggunakan tabulasi deskriptif, 

Metode Analisis Biplot, Metode Fishbein, Importance 

Performance analysis (IPA) dan analisis bauran pemasaran. 

Analisis Biplot digunakan untuk mengetahui posisi relatif dari 

KFC. Analisis Fishbein dan IPA digunakan untuk 

menganalisis tingkat preferensi konsumen terhadap atribut-

atribut KFC. Sedangkan bauran pemasaran digunakan untuk 

menganalisis implikasi perilaku konsumen terhadap strategi 

pemasaran. Restoran KFC pertama kali berdiri pada tahun 

1930 di Sanders Court, Amerika oleh Harland Sanders. Tetapi 

mulai dikenal di Indonesia pada Oktober 1979 dengan 

dibukanya restoran KFC pertama di Jalan Melawai, Jakarta 

Selatan. Dari awal beroperasi, KFC memiliki daya saing 

produk yang mampu menempatkan KFC sebagai restoran 

dengan hasil olahan ayam goreng yang lezat. Produk 

unggulannya yaitu  Original Recipe Chicken  dan Hot and 

Crispy Chicken Dalam menjalankan bisnisnya, PT.Fast 
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Food Indonesia, Tbk membidik segmen pasar yang luas, tidak 

terbatas oleh faktor gender ataupun usia sehingga sampai saat 

ini telah memiliki 201 outlet yang tersebar di 44 kota besar di 

Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2004 tercatat jumlah 

tenaga kerja lebih dari 9270 karyawan. Karakteristik 

konsumen yang datang ke KFC rata-rata berusia 17 – 25 tahun 

dan berjenis kelamin perempuan. Hampir 80 persen 

pengunjung masih belum menikah dengan jenis pekerjaan 

mahasiswa atau pelajar. Penghasilan perbulan mereka antara 

500.000–1.000.000 rupiah dengan pendidikan terakhir SLTA 

atau SMU. Proses keputusan yang dilakukan oleh responden 

melalui lima tahapan proses keputusan pembelian, yaitu: 

pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi 

alternatif, keputusan pembelian dan evaluasi pembelian. Pada 

tahap pengenalan kebutuhan, konsumen menganggap produk 

KFC sebagai makanan selingan yang dimotivasi oleh sekedar 

melepas rasa lapar dan / atau dahaga saja, dengan intensitas 

kunjungan kurang dari dua kali dalam sebulan. Pada tahap 

pencarian informasi, media yang paling mempengaruhi dalam 

pembelian produk di KFC yaitu konsumen itu sendiri, begitu 

juga dengan sumber informasi dimana konsumen mengetahui 

tentang produk KFC dan yang menjadi fokus utama apabila 

ada promosi adalah atribut rasa. Pada tahap evaluasi alternatif, 

indikator yang menjadi pertimbangan awal dalam pembelian, 

kualitas dan alasan memilih produk KFC adalah rasa. Pada 

tahap pembelian, konsumen biasanya berkunjung pada hari 

Sabtu atau Minggu dan itu pun tergantung situasinya. 

Pengaruh keluarga, teman dan penjual dalam menyarankan 

pembelian produk KFC adalah tidak berkomentar. Pada tahap 

evaluasi pasca pembelian, konsumen merasakan puas akan 

produk KFC dan akan kembali untuk mencobanya. KFC, Mc. 
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Donald’s dan CFC memiliki posisi yang saling berjauhan satu 

sama lainnya, yang artinya masing-masing merek tersebut 

tidak memiliki kedekatan atau kemiripan sifat satu dengan 

yang lainnya. Beberapa atribut yang memiliki kedekatan 

dengan KFC yaitu lokasi, tempat parkir, keramahan pelayan, 

daftar menu, kebersihan ruangan, dekorasi ruangan, jumlah 

porsi, rasa, kemasan bawa pulang dan harga, tidak ada satu 

atribut pun yang memiliki arah vektor yang berlawanan 

dengan merek ini sedangkan Mc. Donald’s memiliki 

kedekatan dengan atribut penampilan pelayan, kecepatan 

penyajian, temperatur ruangan, keharuman ruangan, musik, 

variasi jenis produk, aroma, promosi dan diskon, namun 

memiliki korelasi yang jauh pada atribut tempat parkir. Untuk 

CFC tidak terdapat satu atribut pun yang memiliki korelasi 

bila dibandingkan dengan kedua merek tadi. Atribut lokasi, 

rasa dan keramahan pelayan menempati urutan teratas dari 

tingkat kepentingan yang dinilai oleh konsumen. Sedangkan 

untuk kinerjanya secara keseluruhan kedudukan Mc. Donald’s 

dinilai lebih baik bila dibandingkan dengan KFC. Berdasarkan 

Importance Performance Analysis yang berkaitan dengan 

kepuasan pelanggan, tidak terdapat atribut yang tingkat 

kepentingannya tinggi dan tingkat kinerjanya rendah. Atribut 

yang termasuk ke dalam tingkat kepentingan dan kinerja tinggi 

yaitu atribut lokasi, keramahan pelayan, penampilan pelayan, 

kecepatan penyajian produk, kecepatan transaksi, daftar menu, 

kebersihan, temperatur ruangan, aroma produk, rasa dan 

promosi. Selanjutnya yang termasuk ke dalam tingkat 

kepentingan dan kinerja rendah, antara lain tempat parkir, 

keharuman ruangan, musik, variasi jenis produk, jumlah porsi 

produk, harga dan  diskon. Pada tingkat kepentingan rendah 

dan tingkat kinerja tinggi, terdapat atribut dekorasi ruangan 
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dan kemasan bawa pulang. Strategi pemasaran yang harus 

diterapkan di KFC mencakup atribut lokasi, tempat parkir, 

keramahan pelayan, kecepatan penyajian produk, kebersihan, 

dekorasi ruangan, keharuman ruangan, musik, variasi jenis 

produk, jumlah porsi, aroma produk, rasa, kemasan bawa 

pulang, promosi dan diskon. Untuk itu, KFC perlu 

meningkatkan kinerjanya agar dapat tetap bersaing dengan 

pesaing utamanya, Mc. Donald’s. 

 Silfiyah (2009) bahwa Hasil Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa (1) Dimensi kualitas layanan pada 

keandalan yang diberikan oleh Rumah Makan Ayam Bakar 

Wong Solo Cabang Malang berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. (2) Dimensi kualitas layanan pada daya tanggap 

yang diberikan oleh Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo 

Cabang Malang kepada pelanggan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. (3) Dimensi kualitas layanan pada 

jaminan yang diberikan oleh Rumah Makan Ayam Bakar 

Wong Solo Cabang Malang berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. (4) Dimensi kualitas layanan pada empati yang 

diberikan kepada pelanggan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. (5) Dimensi kualiats layanan pada bukti fisik yang 

diberikan kepada pelangan berpengaruh pada keputusan 

pembelian. (6) 69,9% keputusan pembelian dipengaruhi oleh 

dimensi kualitas layanan (keandalan, daya tanggap, jaminan, 

empati, dan bukti fisik) sedangkan sisanya sebesar 30,1% 

dipengaruhi oleh faktor lain selain dimensi kualitas layanan 

yang tidak dideskripsikan dalam penelitian ini Berdasarkan 

hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah 

diuaraikan dalam bab V, maka saran yang dapat peneliti 

berikan kepada Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo 

Cabang Malang adalah: Hasil penelitian ini menunjukkan 
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bahwa dimensi kualitas layanan mempunyai pengaruh 

terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil penelitian 

dimensi kualitas layanan pada bukti fisik paling rendah 

nilainya, oleh sebab itu Rumah Makan Ayam Bakar Wong 

Solo Cabang Malang harus meningkatkan kualitas layanan 

yang diberikan kepada pelanggan dengan cara selalu menjaga 

kebersihan lingkungan rumah makan dan mendesain ulang 

atau jika dimungkinkan melakukan perubahan tampilan fisik 

(layout) rumah makan baik desain eksterior maupun interior, 

dan juga yang harus diperhatikan adalah kerapian pada 

pelayan atau pramusaji karena penampilan atau kerapian 

pelayani juga pempengaruhi kualitas layanan. 

 

2.2 Dasar Teori 

 

2.2.1  Pemasaran dan Konsep Pemasaran 

 

Kebutuhan manusia merupakan landasan pokok bagi 

seluruh bidang pemasaran modern, kebutuhan adalah inti dari 

konsep pemasaran (Schiffman and Kanuk, 2004: 85). Hal ini 

merupakan kunci bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

Pemasaran lebih dari sekedar kemampuan organisasi untuk 

memproduksi barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan, 

pilihan, dan keinginan konsumen yang selalu berubah. Definisi 

pemasaran menurut Kotler (2003: 10) adalah suatu proses 

sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan 

kelompok  mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan 

produk yang bernilai dengan pihak lain.  

  Kotler (1994) , menyatakan bahwa pemasaran adalah 

aktifitas bisnis orang per orang atau kelompok dalam suatu 
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kerangka bisnis yang meliputi perdagangan, koordinasi, 

pembuatan keputusan, yang merupakan tujuan suatu lembaga 

yang terstruktur. 

 Effendi (1982), menyatakan bahwa penelitian 

pemasaran merupakan suatu proses dimana perusahaan 

berusaha memperoleh informasi, disamping marketing  

research merupakan sebagai suatu bagian secara internal dari 

decision process, sedangkan dalam arti luas didefinisikan 

sebagai pengumpulan, pencatatan dan penganalisaan dari 

semua fakta-fakta tentang problema yang berhubungan dengan 

pemindahan dan penjualan barang dan jasa dari produsen ke 

konsumen. 

 

2.2.2  Tujuan dan Keuntungan Pemasaran 

 

Tujuan pemasaran bukanlah untuk memperluas 

jaringan hingga kemana-mana. Tujuan pemasaran adalah 

untuk mengetahui segala sesuatu yang dibutuhkan konsumen, 

dan selanjutnya adalah menyediakan produk atau jasa yang 

dibutuhkan pelanggan. Maka Tujuan dari penelitian pemasaran 

adalah untuk meningkatkan alat-alat dan metode guna 

memperoleh barang-barang dan jasa yang tepat, pada tempat 

yang tepat, pada waktu yang tepat, jumlah yang tepat, dengan 

harga yang tepat (Effendi,1982) 

Oleh karena itu, perusahaan harus dapat membedakan 

keinginan dan kebutuhan konsumen dan memberikan hasil 

yang lebih memuaskan dibandingkan dengan pesaing. Konsep 

pemasaran adalah dasar dari alasan pemasar yang seharusnya 

membuat apa yang dapat dijual dari pada mencoba menjual 

apa yang dibuat. Konsep pemasaran terdiri dari empat pilat 
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yaitu target market, customer need, integrated marketing, dan 

profitability.  

 Tujuan dari penelitian pemasaran adalah untuk 

meningkatkan alat-alat dan metode guna memperoleh barang-

barang dan jasa yang tepat, pada tempat yang tepat, pada 

waktu yang tepat, jumlah yang tepat, dengan harga yang tepat 

(Effendi,1982) 

 Keuntungan penelitian pemasaran antara lain untuk 

memberikan informasi dimana perusahaan berdiri dalam 

industry serta meramaikan trend dari industri tersebut (market 

share), dapat dipakai untuk mengadakan penilaian perbaikan 

terhadap sales manajemen efektif dan membantu peningkatan 

serta perkenalan terhadap produk baru, membantu peningkatan 

penjualan tapi juga harus mampu memotong, mengurangi 

pengeluaran secara rasional dan berfungsi untuk mengetahui 

produk tersebut diterima konsumen. 

 

2.2.3 Segmentasi Pasar 

  

 Segmentasi pasar merupakan langkah pertama dalam 

strategi pemasaran yang mempunyai tiga tahapan (Schiffman 

dan Kanuk, 2004:38). Pemasaran sasaran memerlukan tiga 

langkah, menurut Supranto dan Limakrisna (2011: 184), 

sebagai berikut: 

Pertama, segmentasi pasar (market segmentation), 

yaitu tindakan untuk mengenali dan memprofil kelompok 

pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk dan 

atau bauran pemasaran yang terpisah. Kedua, mentargetkan 

pasar, yaitu tindakan memilih salah satu atau lebih segmen 

pasar yang akan dimasuki. Ketiga, pemosisian pasar 

(marketing positioning), yaitu tindakan untuk menghasilkan 
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dan mengkomunikasikan manfaat produk yang berbeda di 

pasar. 

Definisi segmentasi pasar menurut Schiffman dan 

Kanuk (2000:38) adalah proses membagi pasar menjadi irisan-

irisan konsumen yang khas yang mempunyai kebutuhan atau 

sifat yang sama dan kemudian memilih satu atau lebih segmen 

yang akan dijadikan sasaran bauran pemasaran yang berbeda. 

Sebelum diterimanya segmentasi pasar secara luas, cara yang 

umum untuk melakukan bisnis dengan konsumen adalah 

melalui pemasaran masal, yaitu menawarkan produk dan 

bauran pemasaran yang sama kepada semua konsumen. 

Strategi segmentasi memungkinkan produsen 

menghindari persaingan langsung di pasar dengan 

membedakan penawaran mereka, tidak hanya berdasarkan 

harga, tetapi juga berdasarkan corak, kemasan, daya tarik 

promosi, cara distribusi, dan pelayanan yang unggul. Para 

pemasar mengetahui bahwa biaya riset segmentasi konsumen, 

berkurangnya volume produksi dan kampanye promosi yang 

dibedakan, biasanya diimbangi oleh peningkatan penjualan 

yang lebih besar. Pada umumnya, konsumen siap menerima 

kenaikan harga yang dialami untuk berbagai produk yang 

hampir memuaskan  kebutuhan khusus mereka (Schiffman and 

Kanuk, 2000: 38). 

 

2.2.3.1 Prosedur Segmentasi Pasar 

 

Segmentasi pasar harus dilakukan secara berkala 

karena segmen terus berubah. Berikut langkah-langkah proses 

segmentasi menurut Menurut Kotler et al (2003:322-323): 

a. Segmentasi Berdasarkan Kebutuhan. Mengelompokkan 

pelanggan ke dalam segmen berdasarkan kebutuhan yang 
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serupa dan manfaat yang dicari oleh pelanggan dalam 

memecahkan masalah konsumsi tertentu. 

b. Identifikasi Segmen. Untuk setiap segmen berdasar 

kebutuhan, tentukan faktor demografi, gaya hidup, dan 

perilaku penggunaan apa yang membuat segmen  tersebut 

berbeda dari yang lain serta bisa diidentifikasi (diambil 

tindakan). 

c. Daya Tarik Segmen. Dengan menggunakan kriteria daya 

tarik segmen (seperti pertumbuhan pasar, intensitas 

persaingan, dan akses pasar), tentukan daya tarik 

keseluruhan masing-masing segmen. 

d. Tingkat Profitabilitas Segmen. Tentukan tingkat 

profitabilitas segmen. 

e. Penetapan Posisi pada Segmen. Untuk setiap segmen, 

buatlah “tawaran nilai” dan strategi penetapan posisi 

produk-harga berdasarkan kebutuhan dan karakteristik 

pelanggan yang khas pada segmen tersebut. 

f. “Tes Asam” Segmen. Ciptakan “papan cerita segmen” 

untuk menguji daya tarik penetapan posisi pada masing-

masing segmen. 

g. Strategi Kombinasi Pemasaran. Perluas strategi penetapan 

posisi segmen dengan memasukkan segala aspek 

kombinasi pemasaran: produk, harga, promosi, dan 

tempat. 

Menurut Supranto dan Limakrisna (2011: 198) ada 

beberapa syarat yang diperlukan agar segmentasi efektif, 

antara lain: 

a. Harus bisa diukur (measurable)  

 Besar atau luasnya segmen, daya belinya dan profil yang 

bisa diukur. Misalnya berapa banyak perokok muda yang 
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merokok dengan alasan memberontak (rebel against) 

orang tua mereka. 

b. Harus substansial, artinya segmen harus cukup besar dan 

menguntungkan untuk dilayani. 

c. Harus mudah dicapai/ ditemui (accesable), segmen harus 

mudah dan dilayani. Harus jelas alamatnya, bisa 

dihubungi, diketahui keinginannya dan keinginannya. 

d. Harus bisa dibedakan (differential) 

 Secara konseptual segmen harus bisa dibedakan dan 

memberikan respon yang berbeda terhadap elemen 

bauran pemasaran dan program yang berbeda. 

e. Harus bisa dilaksanakan (actionable), program efektif 

bisa disusun  untuk menarik dan melayani segmen. 

 

2.2.3.2 Pola Segmentasi Pasar 

  

 Menurut Kotler et al (2003: 322), segmen pasar bisa 

dibentuk dengan banyak cara. Salah satu cara dengan 

mengidentifikasi segmen preferensi. Misalnya pembeli es krim 

ditanya seberapa banyak mereka menghargai rasa manis dan 

rasa krim dari dua atribut produk tersebut. Tiga pola yang 

berbeda bisa muncul. 

1. Preferensi Homogen. Menunjukkan pasar di mana semua 

konsumen memiliki preferensi yang kira-kira sama. Kita 

akan memperkirakan bahwa merek yang telah ada akan 

mirip dan berkelompok di sekitar tengah-tengah skala 

antara rasa manis dan rasa krim. 

2. Preferensi Tersebar. Pada ujung yang lain, preferensi 

pelanggan mungkin tersebar di seluruh bidang, 

menunjukkan bahwa konsumen memiliki perbedaan 

preferensi yang besar. Merek pertama yang memasuki 
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pasar cenderung mengambil posisi di tengah-tengah agar 

bisa menarik sebagian besar orang. pesaing kedua bisa 

mengambil tempat dekat merek pertama dan berjuang 

untuk merebut pangsa pasar, atau mengambil posisi di 

sudut untuk menarik kelompok pelanggan yang tidak 

puas dengan merek yang berada di pusat. Jika beberapa 

merek ada di pasar, merek itu akan diposisikan  pada 

berbagai posisi di dalam bidang tersebut dan 

menunjukkan perbedaan nyata untuk memenuhi 

perbedaan preferensi konsumen. 

3. Preferensi Kelompok. Pasar mungkin menunjukkan 

kelompok preferensi yang terpisah disebut sebagai 

segmen pasar alamiah. Perusahaan pertama  yang 

memasuki pasar ini memiliki tiga pilihan. Mereka bisa 

menetapkan posisi di pusat, berharap untuk menimbulkan 

daya tarik bagi semua kelompok. Mereka bisa 

menetapkan posisi di segmen pasar terbesar (pemasaran 

terkonsentrasi). Mereka bisa mengembangkan beberapa 

merek, masing-masing diposisikan ke segmen yang 

berbeda. Jika perusahaan yang pertama mengembangkan 

hanya satu merek, pesaing akan masuk  dan 

memperkenalkan merek bagi segmen lain. 

 

2.2.3.3 Jenis-jenis Segmentasi Pasar 

 

Menurut Kotler et al (2003: 324-334), jenis-jenis 

segmentasi pasar adalah sebagai berikut: 

1. Segmentasi Geografi 

  Segmentasi geografis membagi pasar menjadi unit 

geografis yang terpisah seperti negara, wilayah, kota, atau 

lingkungan. Perusahaan bisa beroperasi di satu atau 
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beberapa wilayah geografis, atau beroperasi di semua 

wilayah tetapi tetap memperhatikan variasi lokal. 

Beberapa perusahaan mempergunakan perangkat lunak 

pemetaan untuk menunjukkan lokasi geografis dari para 

pelanggan. Dengan memetakan wilayah yang paling 

padat, perusahaan bisa memanfaatkan penyalinan 

pelanggan, dengan menganggap bahwa prospek terbaik 

tinggal di tempat sebagian besar pelanggannya berasal.  

2. Segmentasi Demografi 

   Dalam segmentasi demografis, pasar dibagi 

menjadi kelompok berdasarkan variabel, seperti usia, 

ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, 

pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, 

kebangsaan, dan kelas sosial. Variabel demografis adalah 

dasar paling populer untuk memisahkan kelompok 

pelanggan. Satu alasannya adalah keinginan, preferensi, 

dan tingkat penggunaan konsumen sering berkaitan 

dengan variabel demografis. Bahkan jika pasar sasaran 

digambarkan dalam istilah non-demografis (misalnya 

salah satu tipe kepribadian), masih diperlukan kaitan 

balik ke karakteristik demografis untuk memperkirakan 

ukuran pasar dan media yang perlu dipergunakan untuk 

menjangkaunya secara efektif. 

3. Segmentasi Psikografi 

  Dalam segmentasi psikografis, pembeli dibagi ke 

dalam kelompok yang berdasarkan status sosial, gaya 

hidup, atau kepribadian. Orang-orang dalam kelompok 

demografis yang sama bisa menunjukkan profil 

psikografis yang berbeda.  
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a) Status sosial, misalnya: pemimpin masyarakat, 

pendidik, golongan elite, golongan menengah, dan 

golongan rendah. 

b) Gaya hidup, misalnya: modern, tradisional, sederhana, 

glamour, dan sebagainya. 

c) Kepribadian, misalnya: penggemar, pecandu atau 

pemerhati suatu produk. 

4. Segmentasi Perilaku 

   Segmentasi tingkah laku mengelompokkan pembeli 

berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan atau respons 

mereka terhadap suatu produk. Banyak pemasar yakin 

bahwa variabel tingkah laku merupakan awal paling baik 

untuk membentuk segmen pasar. Segmentasi perilaku 

dapat diukur menggunakan indikator sebagai berikut: 

a) Manfaat yang dicari. Salah satu bentuk segmentasi 

yang ampuh adalah mengelompokkan pembeli 

menurut manfaat berbeda yang mereka cari dari suatu 

produk. Segmentasi manfaat menuntut ditemukannya 

manfaat utama yang dicari orang dalam kelas produk, 

jenis orang yang mencari setiap manfaat dan merek 

utama yang mempunyai setiap manfaat. Perusahaan 

dapat menggunakan segmentasi manfaat untuk 

memperjelas segmen manfaat yang mereka inginkan, 

karakteristiknya serta merek utama yang bersaing.  

b) Status pengguna. Pasar dapat disegmentasikan 

menjadi kelompok bukan pengguna, mantan 

pengguna, pengguna potensial, pengguna pertama kali, 

dan pengguna regular dari suatu produk. Pengguna 

potensial dan pengguna regular mungkin memerlukan 

imbauan pemasaran yang berbeda. 
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c) Tingkat pemakaian. Pasar dapat juga disegmentasikan 

menjadi kelompok pengguna ringan, menengah, dan 

berat. Jumlah pengguna berat seringkali hanya 

persentase kecil dari seluruh pasar, tetapi 

menghasilkan prosentase yang tinggi dari total 

pembelian. Pengguna produk dibagi menjadi dua 

bagian yang sama banyak, sebagian pengguna ringan 

dan sebagian lagi pengguna berat menurut tingkat 

pembelian dari produk spesifik. 

d) Status loyalitas. Sebuah pasar dapat juga 

disegmentasikan berdasarkan loyalitas konsumen. 

Konsumen dapat loyal terhadap merek, toko, dan 

perusahaan. Pembeli dapat dibagi menjadi beberapa 

kelompok menurut tingkat loyalitas mereka. Beberapa 

konsumen yang benar-benar loyal akan selalu 

membeli satu macam merek. Kelompok lain yang 

agak loyal, mereka loyal pada dua merek atau lebih 

dari satu produk dan mereka menyukai satu merek 

tetapi terkadang membeli merek lain. pembeli lain 

tidak menunjukkan loyalitas pada merek apapun. 

Mereka mungkin ingin sesuatu yang baru setiap kali 

atau mereka membeli apapun yang diobral. 

 

2.2.4 Penentuan Target Pasar 

  

 Setelah perusahaan mengidentifikasikan peluang 

segmen pasarnya, perusahaan harus memutuskan berapa 

banyak dan segmen pasar mana yang dibidik. Pemasar lama 

kelamaan mulai menggabungkan beberapa variabel dalam 

usahanya mengidentifikasikan kelompok sasaran yang lebih 

kecil dan didefinisikan dengan lebih baik. 
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Penetapan pasar menurut Schiffman dan Kanuk 

(2004:12), “market targeting is selecting one more or more of 

the segments identified for the company to pursue.” Pasar 

sasaran adalah memilih satu atau lebih segmen yang telah 

diidentifikasi oleh perusahaan untuk dijalankan. Pada 

penetapan pasar sasaran (targetting), perusahaan harus 

memutuskan bauran pemasaran yang spesifik yang akan 

digunakan, meliputi produk yang spesifik, distribusi, dan 

rencana promosi untuk tiap segmen. 

Pemasar harus membidik segmen secara cermat untuk 

menghindari kritik konsumen. Beberapa konsumen mungkin 

menolak diberi nama. Para bujangan mungkin menolak 

kemasan makanan yang disajikan khusus untuk satu orang 

karena mereka tidak ingin diingatkan bahwa mereka makan 

sendirian. Konsumen berusia tua yang tidak merasa sudah tua 

mungkin tidak menghargai produk yang mengidentifikasi 

mereka sebagai “tua”. 

Penentuan target pasar juga dapat menimbukan 

kontroversi publik. Masyarakat khawatir pemasar mengambil 

keuntungan tidak jujur dari kelompok rentan (seperti anak-

anak) atau kelompok yang kekurangan (seperti orang-orang 

miskin yang tinggal di dalam kota) atau mempromosikan 

produk-produk yang berpotensi membahayakan. 

Roger Best (dalam Kotler dan Keller, 2009:248) 

menyatakan ada tujuh langkah pendekatan, sebagai berikut: 

a. Segmentasi Berdasarkan Kebutuhan 

Mengelompokkan pelanggan ke dalam beberapa segmen 

berdasarkan kebutuhan dan manfaat yang sama yang 

diinginkan pelanggan dalam menyelesaikan masalah 

konsumsi tertentu. 
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b. Identifikasi Segmen 

 Untuk setiap segmen berbasis kebutuhan, tentukan 

kelompok demografis, gaya hidup, dan perilaku 

penggunaan mana yang membuat segmen itu berbeda dan 

dapat diidentifikasi. 

c. Daya Tarik Segmen 

 Menggunakan kriteria daya tarik segmen yang sudah 

ditentukan sebelumnya (seperti pertumbuhan pasar, 

intensitas persaingan, dan akses pasar), menentukan 

keseluruhan daya tarik setiap segmen. 

d. Profitabilitas Segmen 

 Menentukan profitabilitas segmen. 

e. Positioning Segmen 

 Untuk setiap segmen, ciptakan proposisi nilai dan strategi 

positioning harga produk berdasarkan kebutuhan dan 

karakteristik unik pelanggan segmen tersebut. 

f. Acid Test Segmen 

 Menciptakan jalan cerita segmen untuk menguji daya 

tarik setiap strategi positioning segmen. 

g. Strategi Bauran Pemasaran 

 Memperluas strategi positioning segmen untuk mencakup 

semua aspek bauran pemasaran: produk, harga, promosi, 

dan tempat. 

 

2.2.5 Mengevaluasi dan Memilih Segmen Pasar 

 

Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, 

perusahaan harus melihat dua faktor: daya tarik keseluruhan 

segmen serta tujuan dan sumber daya perusahaan. Beberapa 

segmen menarik mungkin tidak sesuai dengan tujuan jangka 

panjang perusahaan, atau perusahaan mungkin tidak 
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mempunyai satu atau lebih kompetensi yang diperlukan untuk 

menawarkan nilai  yang unggul. 

Setelah mengevaluasi berbagai segmen, perusahaan 

dapat mempertimbangkan lima pola pemilihan pasar sasaran 

(Kotler dan Keller, 2009:250) antara lain: 

1. Konsentrasi Segmen-Tunggal 

  Melalui pemasaran terkonsentrasi, perusahaan dapat 

pengetahuan yang kuat tentang kebutuhan segmen dan 

kehadirannya di pasar akan kuat. Selain itu, perusahaan 

dapat menikmati keekonomisan operasi melalui spesialiasi 

produksi, distribusi, dan promosinya. Apabila perusahaan 

memilih lebih dari satu segmen untuk dilayani, perusahaan 

harus memberikan perhatian besar kepada hubungan antar 

segmen pada sisi biaya, kinerja, dan teknologi. Perusahaan 

dapat berusaha beroperasi di segmen pasar daripada dalam 

segmen yang terisolasi. Segmen super (supersegment) 

adalah kumpulan segmen yang memiliki beberapa 

kemiripan serupa yang dapat dieksplorasi.  

2. Spesialisasi Selektif 

   Perusahaan memilih sejumlah segmen, masing-masing 

secara objektif menarik dan tepat. Kelebihan strategi 

multisegmen adalah mendiversifikasikan risiko perusahaan. 

3. Spesialisasi Produk 

  Perusahaan membuat produk tertentu yang kemudian 

dijual ke beberapa segmen pasar. 

 Risiko buruknya adalah bahwa produk dapat digantikan 

oleh teknologi yang seluruhnya baru. 

4. Spesialisasi Pasar 

Perusahaan berkonsentrasi untuk melayani berbagai 

kebutuhuan dari satu kelompok pelanggan tertentu. Risiko 
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buruknya adalah bahwa kelompok pelanggan bisa 

mengalami pemotongan anggaran atau penyusutan ukuran. 

5. Cakupan Pasar Penuh 

Perusahaan berusaha melayani semua kelompok 

pelanggan dengan semua produk yang mereka perlukan. 

Dalam pemasaran non-diferensiasi, perusahaan 

mengabaikan perbedaan segmen dan mengincar seluruh 

pasar dengan satu penawaran. Dalam pemasaran 

terdiferensiasi, perusahaan beroperasi di beberapa segmen 

pasar dan merancang produk yang berbeda di tiap segmen. 

 

2.2.6 Mengembangkan dan Mengkomunikasikan 

Strategi Positioning (Pemposisian) 

 

Semua strategi pemasaran dibuat berdasarkan STP – 

Segmenting, Targetting, dan Positioning. Perusahaan 

menemukan beragam kebutuhan dan kelompok di pasar, 

membidik mana yang dapat dipenuhi oleh perusahaan secara 

superior. Kemudian memposisikan penawarannya agar pasar 

saaran mengenali kelebihan dari penawaran dan citra 

perusahaan. Jika perusahaan melakukan positioning dengan 

buruk, maka pasar akan bingung. 

Definisi pemosisian (positioning) menurut Supranto 

dan Limakrisna (2011: 207) adalah tindakan mendesain 

tawaran dan citra perusahaan sehingga tawaran tersebut 

(produk, jasa, merek) bisa menempati tempat yang berbeda 

dan bernilai di benak konsumen dari segmen pasar yang telah 

dipilih untuk dimasuki. Pemosisian mengharuskan perusahaan 

untuk memutuskan berapa banyaknya perbedaan dan 

perbedaan mana yang perlu dipromosikan kepada konsumen 

yang menjadi sasaran. Perusahaan harus berhati-hati dalam 
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memilih perbedaan yang membuat dirinya berbeda dengan 

pesaingnya di mata konsumen. 

Agar perbedaan itu berguna atau bernilai harus 

memenuhi beberapa kriteria berikut: 

a. Penting (important), artinya perbedaan bisa memberikan 

manfaat yang tinggi bagi banyak konsumen. 

b. Sangat berbeda (distinctive), artinya harus lebih berbeda 

daripada perbedaan yang diciptakan pesaing. 

c. Superior, manfaat yang didapat konsumen jauh lebih baik 

daripada manfaat yang ditawarkan pesaing. 

d. Dapat dikomunikasikan, artinya mudah dilihat oleh 

konsumen. 

e. Dibuat lebih dulu (pre emptive), artinya pesaing belum 

membuat dan perbedaan itu jangan mudah ditiru oleh 

pesaing. 

f. Harga terjangkau, artinya konsumen mampu membelinya. 

g. Menguntungkan atau mendatangkan laba (profitable). 

Menurut Walker et al (dalam Supranto dan 

Limakrisna, 2011: 211-213) terdapat delapan tahap untuk 

melakukan positioning yang dapat diterapkan pada industri 

barang dan jasa. Berikut tahapannya: 

1. Mengidentifikasikan himpunan produk kompetitif yang 

relevan (identity a relevant set of competitive products). 

Analisa positioning berdasar pada kaegori produk dan 

merek. Analisa posisi pada kategori produk untuk 

mengetahui persepsi konsumen mengenai jenis-jenis 

produk yang dipertimbangkan sebagai produk substitusi 

untuk memuaskan kebutuhan dasar yang sama. Analisis 

posisi merek digunakan pasar untuk memahami kekuatan 

dan kelemahan merek yang bersaing di pasar.  
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2. Mengidentifikasi himpunan atribut penentu yang 

mendefinisikan “ruang produk” dimana posisi-posisi 

tawaran sekarang ditempatkan. Dalam mengevaluasi 

produk dan merek, konsumen menggunakan atribut-

atribut penentu yang mereka sadari. Pemasar harusnya 

menggunakan atribut-atribut penentu dalam penawaran, 

untuk mendefinisikan ruang produk dalam analisa 

penentuan posisi. Pemasar dapat menggali atribut yang 

penting pada dimensi produk untuk benar-benar menjadi 

atribut penentu dalam mempengaruhi pilihan konsumen. 

3. Mengumpulkan informasi dari sampel konsumen dan 

konsumen potensial tentang persepsi mengenai setiap 

produk pada atribut-atribut penentu. Pemasar 

menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan dan 

menganalisa persepsi konsumen tentang posisi yang 

kompetitif untuk alternatif produk atau merek. Ini 

termasuk factor analysis, disricinant analysis, multi 

atributes, multidimensional scalling. 

4. Menganalisis intensitas posisi produk sekarang dalam 

benak konsumen. Pada langkah pertama untuk 

memperkuat posisi sebuah merek adalah membangun 

kesadaran merek (brand awareness).  

 Dalam hal ini terdapat bermacam tingkatan awareness 

berkaitan dengan posisi yang berbeda, dapat dinilai dengan 

pengukuran di bawah ini: 

a. Unaided brand recall.  Dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan sederhana dengan menyebutkan merek-

merek yang diketahui konsumen dalam kategori 

produk dalam pembatasan danm pengendalian waktu. 

b. Aided brand recall. Pengukuran ini dilakukan dengan 

mengajukan daftar nama merek-merek yng diberikan 
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kategori produk tertentu kepada konsumen dan 

menanyai merek mana yang diketahui. 

c. Spontainity of brand recall. Konsumen diminta 

menyebutkan nama merek yang pertama kali diingat 

secara spontan. 

5. Menganalisa posisi relatif produk saaat ini (penentuan 

posisi produk) mengetahui sebuah merek menempati 

posisi yang kuat pada atribut tertentu dengan 

mengumpulkan informasi melalui riset pemasaran dan 

menganalisa dengan menggunakan teknik-teknik yang 

telah disebutkan di awal. Product positioning 

menggambarkan bagaimana produk alternatif atau merek-

merek diposisikan secara relatif antara satu dengan 

lainnya di benak konsumen. 

6. Menentukan kombinasi atribut yang paling disukai 

pelanggan (determining customers most preferred 

combination of attributes). Responden diminta untuk 

berpikir mengenai produk ideal atau merek ideal. 

Responden menilai produk ideal mereka dan produk yang 

sudah ada pada sejumlah atribut. Hal inilah yang disebut 

ideal point. 

7. Menelaah kesesuaian antara segmen pasar yang dipilih 

dengan posisi produk saat ini. Kriteria untuk 

mendefinisikan segmen pasar adalah perbedaan manfaat 

yang dicari konsumen yang berbeda. Perbedaan tersebut 

mencerminkan variasi manfaat  yang dicari konsumen, 

sehingga analis dapat mempertimbangkan tiap cluster 

sebagai segmen pasar yang berbeda. 

8. Menyeleksi strategi-strategi positioning. Keputusan akhir 

tentang dimana akan memposisikan sebuah merek baru 
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atau memposisikan kembali produk lama didasarkan pada 

analisis target pasar dari positioning pasar.  

 Beberapa   strategi  positioning produk  yang  dapat  

dilakukan  oleh  perusahaan  dalam  kegiatan  pemasaran  

produknya  kepada  pasar  sasarannya (Kotler dalam Prihartini 

2008:21) : 

1. Penentuan posisi menurut atribut produk  

2. Penentuan posisi menurut manfaat  

3. Penentuan posisi menurut penerapan dan penggunaan  

4. Penentuan posisi menurut pemakai  

5. Penentuan posisi menurut pesaing  

6. Penentuan posisi menurut kategori produk 
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Gambar 2.1 STEP IN THE POSITIONING PROCESS 

Sumber: Walker et al (dalam Supranto dan Limakrisna, 2011: 214) 

 

Ada beberapa strategi positioning menurut Walker et al 

(dalam Prihartini 2008:25): 

1. Penentuan posisi monosegmen yaitu dengan melakukan 

pengembangan produk dan program pemasaran yang 

ditujukan pada satu segmen (segmen pasar tunggal). 

2. Penentuan posisi multisegmen. Strategi ini ditujukan 

untuk menarik konsumen dari segmen-segmen yang 
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berbeda sehingga dicapai suatu posisi diantara dua atau 

lebih segmen yang lebih kecil. 

3. Penentuan posisi tiruan yaitu suatu posisi yang dibuat 

serupa dengan posisi produk sekarang yang ditujukan 

untuk mengalihkan konsumen dari merek yang lama. 

4. Penentuan posisi defensif yaitu suatu gerakan persaingan 

yang mencoba menarik konsumen pada segmen yang 

sama dari suatu merek yang sukses ke suatu merek lain 

yang serupa. Tujuannya adalah bertahan pada posisi yang 

lama. 

5. Penentuan posisi antisipasif yaitu tindakan menempatkan 

merek pada posisi yang kurang diminati konsumen 

dengan keyakinan bahwa konsumen akan berminat pada 

merek tersebut. 

6. Penentuan posisi siaga yaitu strategi positioning untuk 

menghadapi kemungkinan apabila perusahaan mengubah 

strategi positioning dan multisegmen ke monosegmen 

untuk mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan. 

7. Penentuan posisi adaptif merupakan suatu strategi untuk 

memposisikan kembali merek secara periodik untuk 

mengikuti perkembangan kebutuhan segmen pasar. 

2.2.7 Proses Pengambilan Keputusan 

 Perilaku konsumen akan menentukan proses 

pengambilan keputusan dalam pembelian mereka. Proses 

tersebut merupakan sebuah pendekatan penyelesaian dari 
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sebuah masalah. Menurut Kotler et al (2003: 224-229) ada 

lima tahap proses pengambilan keputusan, sebagai berikut: 

1. Pengenalan Kebutuhan 

  Proses membeli dimulai ketika konsumen mengenali 

adanya masalah atau kebutuhan. Konsumen merasakan 

perbedaan antara keadaan yang sebenarnya dan keadaan 

yang diinginkan. Suatu kebutuhan muncul karena adanya 

rangsangan internal maupun eksternal. Jika kebutuhan 

tersebut diketahui maka konsumen akan segera 

memahami adanya kebutuhan yang belum dipenuhi atau 

masih bisa ditunda pemenuhannya, serta beberapa 

kebutuhan yang sama-sama harus segera dipenuhi. Jadi, 

dari tahap inilah proses pembelian akan dimulai. 

2. Pencarian Informasi 

  Tahap ini sangat berkaitan dengan pencarian 

informasi tentang sumber-sumber dan menilainya untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan yang dirasakan. 

Seberapa jauh konsumen mencari informasi akan 

bergantung pada kekuatan dorongan, jumlah informasi 

awal, kemudahan memperoleh informasi lebih jauh, nilai 

dari informasi tambahan, dan kepuasan memperoleh 

informasi dari sumber-sumber yang tersedia. Diantaranya 

ada sumber pribadi yang berupa iklan, wiraniaga, 

kemasan, pameran, serta sumber publik yang berupa 

organisasi pemeringkat konsumen. 

3. Evaluasi Alternatif 

 Tahap ini terdiri dari dua tahap yaitu menentukan 

tujuan pembelian dan menilai serta mengadakan seleksi 

terhadap alternatif pembelian berdasarkan tujuan 

pembeliannya. Tujuan pembelian bagi masing-masing 

konsumen tidak selalu sama, bergantung pada jenis 
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produk dan kebutuhannya. Ada konsumen yang memiliki 

tujuan pembelian untuk meningkatkan prestige, misalnya 

dengan membeli mobil mewah. Adapula untuk sekedar 

ingin memenuhi kebutuhan jangka pendek dengan 

membeli makanan, serta ingin meningkatkan pengetahuan 

dengan membeli buku. 

  Atas dasar tujuan pembelian, alternatif-alternatif 

pembelian yang telah diidentifikasikan, dinilai, dan 

diseleksi menjadi alternatif pembelian yang dapat 

memenuhi kebutuhan dan memuaskan kebutuhan serta 

keinginannya. 

4. Keputusan Pembelian 

 Keputusan untuk membeli merupakan suatu proses 

dalam pembelian yang nyata. Jadi setelah tahap-tahap 1-3 

dilakukan, maka konsumen harus mengambil keputusan 

apakah membeli atau tidak. Bila konsumen memutuskan 

untuk membeli, konsumen akan menjumpai serangkaian 

keputusan yang harus diambil menyangkut jenis produk, 

penjual, harga, waktu pembelian, dan cara 

pembayarannya. 

5. Perilaku Setelah Pembelian 

  Setelah pembelian produk, konsumen akan 

mengalami suatu tingkatan kepuasan atau ketidakpuasan 

tertentu. Konsumen juga akan melakukan tindakan 

setelah pembelian dan menggunakan produk tersebut 

kembali atau tidak.  

 Gambar di bawah ini adalah pendapat Kotler dan 

Keller tentang proses pembelian model lima tahap 

sebagai tahapan proses yang dilakukan oleh konsumen 

sebelum memutuskan pembelian. 
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Gambar 2.2 Proses Pembelian Model Lima Tahap. 

Sumber: Kotler dan Keller (2007: 235) 

 

 Dari proses pembelian lima tahap pada gambar 3 

tersebut, bahwa proses pembelian dimulai dari saat 

pembeli mengenali sebuah masalah atau kebutuhan. 

Selanjutnya, konsumen yang tergugah kebutuhannya 

akan mencari informasi. 

Dimensi untuk mengukur keputusan pembelian yang 

diambil oleh konsumen antara lain (Sulistyawati, 2010): 

1. Benefit Association 

Kriteria benefit association menyatakan bahwa 

konsumen menemukan manfaat dari produk yang akan 

dibeli dan menghubungkannya dengan karakteristik 

merk. 

2. Frekuensi pembelian 

Ketika konsumen membeli produk tertentu dan ia 

merasa puas dengan kinerja produk tersebut, maka ia 

akan sering membeli kembali produk tersebut 

kapanpun ia membutuhkannya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh strategi positioning produk restoran siap saji Quick 

Chicken terhadap keputusan pembelian melalui variabel 

intervening minat konsumen di Surabaya. 

Agar penelitian ini tidak mengalami kesimpang siuran 

dan terbatas serta fokus pada permasalahan yang akan diteliti , 

maka ruang lingkup penelitiannya sebagai berikut: 

a. Pengaruh strategi positioning yang terdiri dari atribut 

produk, harga, kualitas, manfaat, dan konsumen terhadap 
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keputusan pembelian produk makanan restoran siap saji 

Quick Chicken di Surabaya. 

b. Konsumen berdomisili di Surabaya. 

c. Konsumen berusia 17-50 tahun. 

 

2.2.8 Konsep Dasar Keputusan Pembelian Konsumen 

  

 Keputusan pembelian dilakukan konsumen 

dipengaruhi oleh banyak hal. Terdiri dari faktor internal dan 

eksternal. Strategi generik termasuk dalam faktor eksternal 

karena strategi generik merupakan usaha-usaha yang 

dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi konsumen agar 

membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan.  

 Menurut Kotler dan Keller (2007:236) bahwa dalam 

konteks perilaku konsumen, maka pengambilan keputusan 

konsumen (consumer decision making) dapat didefinisikan 

sebagai suatu proses dimana konsumen melakukan penilaian 

terhadap berbagai altrenatif pilihan dan memilih salah satu 

atau lebih alternatif yang diperlukan berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu.   

 

2.2.9 Minat Pembelian 

 

Minat merupakan sesuatu hal yang penting, karena 

minat merupakan suatu kondisi yang mendahului sebelum 

individu mempertimbangkan atau membuat keputusan untuk 

membeli suatu barang, sehingga minat membeli merupakan 

sesuatu hal yang harus diperhatikan oleh  para produsen atau 

penjual. Swastha dan Irawan (2001:97) mengatakan bahwa 
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individu yang mempunyai minat membeli, menunjukkan 

adanya perhatian dan rasa senang terhadap barang tersebut. 

Adanya minat individu ini menimbulkan keinginan, sehingga 

timbul perasaan yang menyakinkan dirinya bahwa barang 

tersebut mempunyai manfaat bagi dirinya dan apa yang 

menjadi minat individu ini dapat diikuti oleh suatu keputusan 

yang akhirnya menimbulkan realisasi berupa perilaku 

membeli. 

Minat beli adalah tahap kecenderungan responden 

untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar 

dilaksanakan. Menurut Simamora (2002:131) minat adalah 

sesuatu yang pribadi dan berhubungan dengan sikap, individu 

yang berminat terhadap suatu obyek akan mempunyai 

kekuatan atau dorongan untuk melakukan serangkaian tingkah 

laku untuk mendekati atau mendapatkan objek tersebut. 

Menurut Walker dan Larreche (dalam Simamora, 2002:132), 

seseorang menginginkan produk, merek, dan jasa tertentu 

untuk memuaskan kebutuhan. Selain itu keinginan orang juga 

dibentuk oleh pengaruh sosial, sejarah masa lalu, dan 

pengalaman konsumsi. 

Swastha dan Irawan (2001:99) mengemukakan faktor-

faktor yang mempengaruhi minat membeli berhubungan 

dengan perasaan dan emosi, bila seseorang merasa senang dan 

puas dalam membeli barang atau jasa maka hal itu akan 

memperkuat minat membeli, ketidakpuasan biasanya 

menghilangkan minat. 

Dodds et al (dalam Swastha dan Irawan, 2001:97 ) 

mengemukakan bahwa niat beli didefinisikan sebagai 

kemungkinan seorang konsumen untuk berminat membeli 

suatu produk tertentu yang dilihatnya. Menurut Dodds et al 

(dalam Swastha dan Irawan, 2001:98), jika seseorang 
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menginginkan produk dan merasa tertarik untuk memiliki 

produk tersebut maka mereka berusaha untuk membeli produk 

tersebut, selain itu faktor yang lainnya adalah rekomendasi 

dari pihak lain sangatlah penting karena dapat mempengaruhi 

seseorang untuk terjadinya proses pembelian. Minat membeli 

merupakan dorongan konsumen untuk melakukan pembelian 

atau dorongan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan 

pembelian ulang. Niat beli yang terdapat pada diri seseorang 

untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh sikap 

maupun variabel lainnya. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada variabel 

niat ini adalah :  

1. Niat dianggap sebagai penangkap atau  perantara faktor-

faktor motivasional yang mempunyai dampak pada suatu 

perilaku. 

2. Niat menunjukkan seberapa kuat seseorang berani mencoba. 

3. Niat juga menunjukkan seberapa banyak upaya yang 

direncanakan seseorang untuk dilakukan. 

4. Niat adalah paling dekat berhubungan dengan perilaku 

selanjutnya. 

Pelanggan yang berkomitmen memiliki keterikatan 

emosional terhadap merek atau perusahaan yang ditujunya. 

Pada umumnya pelanggan mengekspresikan komitmen mereka 

dengan kepercayaan dan kesukaan terhadap merek tersebut 

serta kepercayaan terhadap perusahaannya. Konsumen yang 

berkomitmen tidak ingin mencari informasi tambahan pada 

saat membuat keputusan pembelian. Mereka juga tidak mudah 

untuk berpindah ke merek pesaing. Meskipun mereka membeli 

merek pesaing, tetapi setelah penawaran promosi berakhir, 

seperti diskon, mereka akan kembali ke merek semula.  
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Kesesuaian antara performa dari produk atau jasa yang 

ditawarkan akan memberikan kepuasan bagi konsumen dan 

menghasilkan minat konsumen untuk menggunakannya 

kembali di waktu yang akan datang. Konsumen yang merasa 

puas dan menjadi pelanggan yang berkomitmen juga dapat 

menjadi sumber rekomendasi positif (positive word-of-mouth) 

bagi konsumen lainnya terhadap merek tersebut. Sehingga 

pelanggan yang berkomitmen sangat berperan dalam 

pengembangan suatu merek. Proses evaluasi konsumen sangat 

menentukan tingkat motivasi pembelian ulang terhadap suatu 

merek. Motivasi tersebut akan menimbulkan keinginan 

pembelian ulang untuk memenuhi setiap kebutuhannya atau 

meningkatkan jumlah pembeliannya, dan menghasilkan 

komitmen untuk menggunakan kembali merek tersebut 

dimana keinginan itu berkaitan dengan psikologi konsumen 

(Hawkins et al dalam Swastha dan Irawan, 2001:134 ).  Oleh 

karena itu, variabel minat beli ulang dapat dibentuk dari tiga 

indikator, yaitu  

1. Frekuensi pembelian 

2. Komitmen pelanggan 

3. Rekomendasi positif 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

  

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 4 Maret s/d 4 April 

2014 di restoran makanan siap saji Quick Chicken Cabang 

Surabaya yang berada di Jl.Dharmahusada no 83, Surabaya. 

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja 

(purposive), yaitu lokasi yang dipilih berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jumlah responden yang 

digunakan dalam penelitian dengan jumlah 100 orang, untuk 

pertimbangan pemilihan lokasi berdasarkan kriteria yang 

diinginkan oleh peneliti diantaranya adalah: 

1. Lokasi tempat penelitian mudah dijangkau. 

2. Jumlah konsumen yang berkunjung memenuhi. 

Survey yang telah dilakukan diketahui bahwa jumlah 

pengunjung di restoran siap saji Quick Chicken selalu ramai 

dikarenakan lokasi yang dekat dengan Universitas Airlangga 

yang berjarak hanya dalam radius 1 km dan penulis memilih 

restoran siap saji Quick Chicken untuk studi kasus dalam 

penelitian. 

 

3.2 Metode penelitian 

  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi kasus pada restoran makanan siap saji Quick Chicken 

yang ada di Surabaya, dimana penulis memilih restoran siap 

saji Quick Chicken sebagai tempat dilakukannya penelitian. 
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Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Penelitian ini tidak terlepas dari obyek sebagai sasaran 

penelitian yang biasa disebut populasi. Pada penelitian ini 

peneliti tidak dapat menemukan data laporan yang 

menjelaskan beberapa jumlah konsumen yang datang di 

restoran siap saji Quick Chicken. Berdasarkan uraian diatas 

maka peneliti tidak dapat mengetahui secara pasti jumlah 

populasi konsumen yang datang untuk mengkonsumsi produk 

di restoran siap saji Quick Chicken, karena konsumen yang 

mengkonsumsi produk di restoran siap saji Quick Chicken 

setiap hari berbeda-beda. 

 

2. Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

accidental sampling yaitu teknik penentuan pengambilan 

sampel secara sengaja / kebetulan kepada konsumen yang 

membeli produk di restoran siap saji Quick Chicken dengan 

menggunakan pertimbangan tertentu, umumnya disesuaikan 

dengan tujuan atau masalah penelitian. Jadi yang berhak untuk 

menjadi responden dalam penelitian ini adalah konsumen yang 

telah melakukan pembelian produk restoran siap saji Quick 

Chicken di Surabaya. Besarnya sampel berikut telah 

mewakilkan persyaratan minimum sampel. 

Adapun ukuran sampel dengan menggunakan sampel 

minimal dari Malhotra (1999:361) yang menyatakan bahwa 

sampel minimal adalah: (5 x indikator variabel bebas) + 10%. 

Dari hasil perkalian tersebut dihasilkan jumlah sampel adalah 

(5 x 15 ) + 10% = 82,5. Jumlah ini akan dibulatkan menjadi 

100 responden. Maka jumlah responden yang digunakan 

dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. 
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Pengambilan sampel dalam penelitian ini didasarkan 

atas karakteristik tertentu, yaitu: 

a. Konsumen yang berdomisili di sekitar kawasan 

restoran siap saji Quick Chicken Jl. Dharmahusada no 

83, Surabaya. 

b. Sampel yang dipilih adalah konsumen yang berperan 

sebagai decider sekaligus buyer (pengambil keputusan 

dan pembeli) yang mengkonsumsi produk di restoran 

siap saji Quick Chicken di Surabaya. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

 

 Variabel adalah sebagai suatu karakterisitik, ciri, sifat, 

watak, atau keadaan yang melekat pada seseorang atau obyek 

(Sugiyono, 2007:164).  Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan satu variabel bebas (X) yaitu strategi 

positioning dan satu variabel terikat yaitu Keputusan 

Pembelian (Z). 

Operasional variabel adalah suatu atribut dari 

sekelompok obyek yang diteliti (Sugiyono, 2007 : 164).  

Definisi operasional variabel bertujuan untuk mengubah 

konsep atau variabel yang ada dalam suatu penelitian dengan 

kata-kata yang menggambarkan tingkah laku atau gejala yang 

diamati. 
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1. Variabel bebasnya adalah : 

Tabel 3.1 Variabel bebas (Strategi Positioning) 

Variabel Sub Item 

Atribut Produk (X1) 
- Derajat Kepentingan (x1.1) 

- Keunikan (x1.2) 

- Dapat dikomunikasikan 

(x1.3) 

Manfaat (X2) 
- Kebutuhan (x2.1) 

- Keinginan (x2.2) 

- Selera (x2.3) 

Konsumen (X3) 
- Asosiasi Merk (x3.1) 

- Status sosial (x3.2) 

- Kebanggaan (x3.3) 

Pesaing (X4) 
- Perbandingan kualitas 

produk (x4.1) 

- Perbandingan pelayanan 

(x4.2) 

- Perbandingan desain interior 

(x4.3) 

Kategori produk (X5) 
- Barang konsumen (x5.1) 

- Barang Industri (x5.2) 

- Penentuan posisi menurut 

harga (x5.3) 

 

a.  Atribut Produk (X1) 

   Menurut Tjiptono dan Prasetya (2011:44), 

pemposisian berdasarkan ciri-ciri yaitu dengan jalan 

mengasosiasikan suatu produk atribut tertentu, ciri, 

karakteristik khusus atau dengan manfaat bagi pelanggan. 
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Indikator:  

1) Derajat  kepentingan  (importance) (X1.1), yaitu 

berhubungan dengan pemposisian produk yang memiliki unsur 

penting bagi konsumen agar mudah mengingat produk yang 

dipasarkan. Produk Quick Chicken berupa (fried chicken, 

pasta, noodle, fried rice, dan burger) mempunyai rasa yang 

enak, apabila responden memilih kelima produk tersebut maka 

responden akan memilih skor 5 sebagai jawaban, dan apabila 

dari kelima produk tersebut responden hanya menyukai 4 

produk maka responden akan memilih skor 4, jika responden 

menyukai 3 dari 5 produk yang ditawarkan maka responden 

memilih skor  jawaban 3 untuk dijawab pada kuesioner 

begitu pula apabila responden memilih skor 2 bahkan skor 1 

yang dipilihnya jika hanya ada salah satu dari produk yang 

disukai  responden penelitian. 

2) Keunikan  (distinctiveness) (X1.2), yaitu berhubungan 

dengan pemposisian produk yang memiliki keunikan yang 

berbeda dengan produk lainnya sehingga konsumen mudah 

untuk mengingat produk yang dipasarkan. Penyajian produk 

Quick Chicken berupa (fried chicken, pasta, noodle, fried rice, 

dan burger) memiliki ciri khas yang dapat memberikan 

kekhasan pada restoran Quick Chicken yang dapat 

membedakan dengan restoran lain. Dalam penelitian ini 

apabila responden menganggap bahwa kelima produk tersebut 

masing-masing memiliki ciri khas maka jawaban yang 

disediakan untuk responden menjawab seluruh produk 

memiliki ciri khas adalah skor jawaban 5, namun apabila 

menurut responden penelitian apabila hanya memilih 4 dari 5 

menu makanan yang ditawarkan maka jawaban untuk 

responden adalah nilai 4 begitu pula dengn skor jawaban 3, 2 

dan 1, semakin rendah skor jawaban artinya semakin sedikit 
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minat responden terhadap kekhasan produk yang dimiliki oleh 

rumah makan Quick Chicken. 

       3) Dapat dikomunikasikan (communicability) (X1.3), yaitu 

berhubungan dengan pemposisian produk yang dapat 

dikomunikasikan atau dimengerti jenis produk sehingga 

konsumen mudah untuk mengingat suatu produk yang 

dipasarkan. Rasa dan tampilan Produk Quick Chicken berupa 

(fried chicken, pasta, noodle, fried rice, dan burger) 

menjadikan informasi bagi responden untuk disampaikan pada 

orang lain karena keunggulan yang dimiliki dari perwakilan 

rasa dan tampilam produk Quick Chicken. Pertanyaan di 

kuesioner mengenai pengkomunikasian produk melalui rasa 

merupakan suatu hal yang penting yang harus dinilai oleh 

responden penelitian, yaitu orang akan mudah 

mengkomunikasikan karena dari produk makanan hal yang 

paling penting digunakan sebagai promosi adalah rasa, apabila 

rasa yang terdapat pada kelima produk tersebut enak maka 

skor jawaban yang harus dijawab oleh responden adalah 

dengan angka 5, sedangkan apabila hanya 4 produk yang 

disukai oleh responden dengan alasan rasa maka skor jawaban 

yang harus dijawab pada kuesioner adalah 4, sedangkan untuk 

nilai 3,2 dan 1  semakin rendah skor jawaban yang diberikan 

oleh responden kepada rumah makan maka responden 

berasumsi bahwa rasa yang ada dalam produk tersebut tidak 

sesuai dengan harapan responden. 

 

b.  Manfaat  (X2) 

  Cara  ini  memiliki  maksud  bahwa  produk 

diposisikan  sebagai  pemimpin dalam suatu manfaat tertentu 

atau lebih  dikaitkan dengan manfaat lebih yang diberikan dari 

suatu produk.  
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Indikator:  

1) Kebutuhan (X2.1), yaitu berhubungan dengan 

pemposisian produk yang dapat memberikanmanfaat bagi 

konsumen dalam memenuhi kebutuhan yang ada pada produk 

sehingga konsumen mudah untuk mengingat suatu produk 

yang dipasarkan, responden berasumsi bahwa semakin 

responden membutuhkan produk yang ditawarkan oleh rumah 

makan Quick Chicken maka skor jawaban yang diberikan pada 

kuesioner adalah skor 5, untuk skor 4 bahwa responden 

berasumsi bahwa seseorang datang ke rumah makan 

dikarenakan karena alasan tertentu, ada kalanya dinilai 

kebutuhan mendesak sampai pada kebutuhan yang tidak 

terlalu penting, semakin kecil skor yang diberikan responden 

maka tingkat kebutuhan yang dinilai responden semakin 

rendah. 

2) Keinginan (X2.2), yaitu berhubungan dengan 

pemposisian produk yang dapat memberikan manfaat bagi 

konsumen dalam memenuhi keinginan yang ada pada produk 

sehingga konsumen mudah untuk mengingat suatu produk 

yang dipasarkan. responden berasumsi bahwa semakin 

responden membutuhkan produk yang ditawarkan oleh rumah 

makan Quick Chicken maka skor jawaban yang diberikan pada 

kuesioner adalah skor 5, untuk skor 4 bahwa responden 

berasumsi bahwa seseorang datang ke rumah makan 

dikarenakan karena alasan tertentu, ada kalanya dinilai 

keinginan yang dilandasi dengan suatu hal mendesak sampai 

pada keinginan yang tidak terlalu penting dan tidak berdampak 

pada hal yang negatif, semakin kecil skor yang diberikan 

responden maka tingkat keinginan yang dinilai responden 

semakin rendah. 
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3) Selera (X2.3), yaitu berhubungan dengan pemposisian 

produk yang dapat memberikan manfaat bagi konsumen dalam 

memenuhi selera yang ada pada produk sehingga konsumen 

mudah untuk mengingat suatu produk yang dipasarkan. 

responden berasumsi bahwa semakin responden memiliki 

selera pada kelima produk yang ditawarkan oleh rumah makan 

Quick Chicken maka skor jawaban yang diberikan pada 

kuesioner adalah skor 5, untuk skor 4 bahwa responden 

berasumsi bahwa seseorang datang ke rumah makan 

dikarenakan karena alasan tertentu dan adanya selera makan, 

ada kalanya dinilai selera tinggi sampai pada selera 

masyarakat yang kurang menerima adopsi makanan dari luar 

negeri, karena produk yang diadopsi di Indonesia adalah paket 

ayam goreng, semakin kecil skor yang diberikan responden 

maka tingkat selera yang dinilai responden semakin kecil. 

 

 c.    Konsumen / user  (X3) 

  Positioning  menurut pemakai  dilakukan  dengan  

mengasosiasikan produk  dengan  kepribadian atau tipe 

pemakai produk.  

Indikator: 

1)  Asosiasi merek (X3.1), yaitu berhubungan dengan 

pemposisian produk yang dapat diterima oleh konsumen dari 

produk suatu merek yang dipasarkan berdasarkan asosiasi 

merek yang sesuai dengan kepribadian atau tipe pemakai 

produk atau konsumen. Hal ini untuk asosiasi merek salah 

satunya adalah tujuan untuk mempertahankan rumah makan 

dengan rumah makan lain yang memiliki daya saing yang 

sama, asosiasi merek diukur dari seberapa jauh merek dapat 

mempertahankan produk agar tidak tereliminasi dengan 

produk kompetitor yang lain. Skor 5 diberikan apabil jawaban 
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responden dari kelima produk yang ditawarkan dan semua 

produk tersebut semua merek mampu dipertahankan meskipun 

banyaknya produk baru yang ditawarkan. Semakin rendah 

skor maka hanya salah satu produk dari kelima produk Quick 

Chicken yang dapat mewakili asosisi merek. 

2) Status sosial (X3.2), yaitu berhubungan dengan 

pemposisian produk yang dapat diterima  oleh konsumen dari 

produk suatu merek yang dipasarkan berdasarkan status sosial 

konsumen yang membeli suatu produk sesuai dengan 

kepribadian atau tipe pemakai produk atau konsumen. apabila 

responden memilih kelima produk tersebut maka responden 

akan memilih skor 5 sebagai jawaban, dan apabila dari kelima 

produk tersebut responden hanya menyukai 4 produk maka 

responden akan memilih skor 4, jika responden menyukai 3 

dari 5 produk yang ditawarkan maka responden memilih skor 

jawaban 3 untuk dijawab pada kuesioner begitu pula apabila 

responden memilih skor 2 bahkan skor 1 yang dipilihnya jika 

hanya ada salah satu dari produk yang disukai responden 

penelitian. 

3)  Kebanggaan (X3.3), yaitu berhubungan dengan 

pemposisian produk yang dapat diterima oleh konsumen dari 

produk suatu merek yang dipasarkan sehingga memiliki 

kebanggaan tersendiri bagi konsumen yang membeli suatu 

produk sesuai dengan kepribadian atau tipe pemakai produk 

atau konsumen. apabila responden memilih kelima produk 

tersebut maka responden akan memilih skor 5 sebagai 

jawaban, dan apabila dari kelima produk tersebut responden 

hanya menyukai 4 produk maka responden akan memilih skor 

4, jika responden menyukai 3 dari 5 produk yang ditawarkan 

maka responden memilih skor jawaban 3 untuk dijawab pada 

kuesioner begitu pula apabila responden memilih skor 2 
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bahkan skor 1 yang dipilihnya jika hanya ada salah satu dari 

produk yang disukai responden penelitian. 

 

d. Pesaing (X4) 

  Seringkali  pemosisian  jenis  ini  adalah  untuk  

meyakinkan  kosumen bahwa suatu merek lebih baik daripada 

merek pemimpin pasar untuk ciri-ciri  tertentu. 

Indikator: 

1) Perbandingan kualitas produk (X4.1), yaitu 

berhubungan dengan pemposisian produk yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dari produk 

suatu merek yang dipasarkan dikarenakan adanya 

perbandingan kualitas suatu produk sehingga konsumen 

mudah untuk mengingat kualitas suatu produk yang 

dipasarkan. apabila responden memilih kelima produk tersebut 

maka responden akan memilih skor 5 sebagai jawaban, dan 

apabila dari kelima produk tersebut responden hanya 

menyukai 4 produk maka responden akan memilih skor 4, jika 

responden menyukai 3 dari 5 produk yang ditawarkan maka 

responden memilih skor jawaban 3 untuk dijawab pada 

kuesioner begitu pula apabila responden memilih skor 2 

bahkan skor 1 yang dipilihnya jika hanya ada salah satu dari 

produk yang mampu membandingkan dengan kualitas produk 

yang lain. 

2) Perbandingan pelayanan (X4.2), yaitu berhubungan 

dengan pemposisian produk yang dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen dari produk suatu merek yang 

dipasarkan dikarenakan adanya perbandingan pelayanan dari 

suatu produk sehingga konsumen mudah untuk mengingat 

pelayanan suatu produk yang dipasarkan. apabila responden 

memilih kelima produk tersebut maka responden akan 
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memilih skor 5 sebagai jawaban, dan apabila dari kelima 

produk tersebut responden hanya menyukai 4 produk maka 

responden akan memilih skor 4, jika responden menyukai 3 

dari 5 produk yang ditawarkan maka responden memilih skor 

jawaban 3 untuk dijawab pada kuesioner begitu pula apabila 

responden memilih skor 2 bahkan skor 1 yang dipilihnya jika 

hanya ada salah satu dari produk yang disukai responden 

penelitian. 

3) Perbandingan desain interior (X4.3), yaitu 

berhubungan dengan pemposisian produk yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dari produk 

suatu merek yang dipasarkan dikarenakan adanya 

perbandingan desaian interior tempat suatu produk yang 

dipasarkan sehingga konsumen mudah untuk mengingat 

desain tempat suatu produk yang dipasarkan. apabila 

responden memilih kelima produk tersebut maka responden 

akan memilih skor 5 sebagai jawaban, dan apabila dari kelima 

produk tersebut responden hanya menyukai 4 produk maka 

responden akan memilih skor 4, jika responden menyukai 3 

dari 5 produk yang ditawarkan maka responden memilih skor 

jawaban 3 untuk dijawab pada kuesioner begitu pula apabila 

responden memilih skor 2 bahkan skor 1 yang dipilihnya jika 

hanya ada salah satu dari produk yang disukai responden 

penelitian. 

 

e. Kategori Produk (X5) 

  Berdasarkan konsumen yang mengunakannya, produk 

dan jasa dibagi ke dalam dua kategori, yaitu barang konsumsi 

dan barang industri (Laksana, 2008:69-73  dalam Bintua, 

2011:10). 
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Indikator:      

1) Barang konsumsi (consumers goods) (X5.1), yaitu 

berhubungan dengan pemposisian produk yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dari produk 

suatu merek yang dipasarkan sebagai barang konsumsi yang 

dapat di konsumsi berulang – ulang sehingga konsumen 

mudah untuk mengingat suatu produk yang dipasarkan. 

apabila responden memilih kelima produk tersebut maka 

responden akan memilih skor 5 sebagai jawaban, dan apabila 

dari kelima produk tersebut responden hanya menyukai 4 

produk maka responden akan memilih skor 4, jika responden 

menyukai 3 dari 5 produk yang ditawarkan maka responden 

memilih skor jawaban 3 untuk dijawab pada kuesioner begitu 

pula apabila responden memilih skor 2 bahkan skor 1 yang 

dipilihnya jika hanya ada salah satu dari produk yang disukai 

untuk dikonsumsi berulang-ulang responden penelitian. 

2) Barang industri (capital goods) (X5.2), yaitu 

berhubungan dengan pemposisian produk yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dari produk 

suatu merek yang dipasarkan sebagai barang industri yang 

dapat di konsumsi untuk berbagai kepentingan perusahaan 

atau sebagai sumber referensi sehingga konsumen mudah 

untuk mengingat suatu produk yang dipasarkan. apabila 

responden memilih kelima produk tersebut maka responden 

akan memilih skor 5 sebagai jawaban, dan apabila dari kelima 

produk tersebut responden hanya menyukai 4 produk maka 

responden akan memilih skor 4, jika  responden menyukai 

3 dari 5 produk yang ditawarkan maka responden memilih 

skor  jawaban 3 untuk dijawab pada kuesioner begitu pula 

apabila responden memilih skor 2 bahkan skor 1 yang 
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dipilihnya jika hanya ada salah satu dari produk yang disukai 

responden penelitian. 

3) Penentuan posisi menurut harga (X5.3), yaitu 

berhubungan dengan pemposisian produk yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dari produk 

suatu merek yang dipasarkan berdasarkan penentuan posisi 

produk menurut harga sehingga konsumen mudah untuk 

mengingat suatu produk yang dipasarkan. apabila responden 

memilih kelima produk tersebut maka responden akan 

memilih skor 5 sebagai jawaban, dan apabila dari kelima 

produk tersebut  responden hanya menyukai 4 produk maka 

responden akan memilih skor 4, jika responden menyukai 3 

dari 5 produk yang ditawarkan maka responden memilih skor 

jawaban 3 untuk dijawab pada kuesioner begitu pula apabila 

responden memilih skor 2 bahkan skor 1 yang dipilihnya jika 

hanya ada salah satu dari produk yang disukai dari segi harga 

responden penelitian. 

 

2. Variabel terikatnya adalah : 

Tabel 3.2 Variabel Terikat 

Variabel Sub Item 

Minat Pembelian (Y) - Perasaan Yakin (Y1) 

- Sesuai Harapan Konsumen   

(Y2)  

- Kemudahan akses (Y3) 

Keputusan pembelian (Z) - Frekuensi Pembelian (Z1) 

- Komitmen pelanggan (Z2) 

- Rekomendasi positif (Z3) 
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a. Minat (Y) 

  Rencana pembelian yang akan dilakukan konsumen 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah minat. 

Minat inilah yang menentukan seseorang untuk melakukan 

pembelian suatu produk. 

  Menurut Simamora (2002:131), minat adalah sesuatu 

yang pribadi dan berhubungan dengan sikap, individu yang 

berminat terhadap suatu obyek akan mempunyai kekuatan atau 

dorongan untuk melakukan serangkaian tingkah laku untuk 

mendekati atau mendapatkan objek tersebut. Oleh karena itu, 

variabel minat beli ulang dapat dibentuk dari tiga indikator, 

yaitu: 

1. Perasaan yakin (Y1), yaitu suatu proses konsumen 

melakukan penilaian terhadap suatu produk yang berdasarkan 

pertimbangan – pertimbangan tertentu sebelum melakukan 

keputusan pembelian dalam hal ini berdasarkan perasaan yakin 

minat beli konsumen. 

2. Sesuai harapan konsumen (Y2), yaitu suatu proses 

konsumen melakukan penilaian terhadap suatu produk yang 

berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tertentu sebelum 

melakukan keputusan pembelian dalam hal ini berdasarkan 

harapan konsumen kepada produk yang menarik minat untuk 

dibeli konsumen. 

3. Kemudahan akses (Y3), yaitu suatu proses konsumen 

melakukan penilaian terhadap suatu produk yang berdasarkan 

pertimbangan – pertimbangan tertentu sebelum melakukan 

keputusan pembelian dalam hal ini berdasarkan kemudahan 

akses membeli untuk mendapatkan suatu produk yang 

memunculkan minat untuk membelinya. 
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b. Keputusan Pembelian (Z) 

  Dari keseluruhan strategi pemasaran berupa 

positioning produk yang dilakukan oleh sebuah perusahaan 

pada akhirnya akan bermuara pada keputusan pembelian yang 

dilakukan konsumen. Menurut Kotler dan Keller (2007: 237) 

keputusan pembelian merupakan suatu proses dimana 

konsumen melakukan penilaian terhadap berbagai altrenatif 

pilihan dan memilih salah satu atau lebih alternatif yang 

diperlukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.   

  Untuk mengetahui keputusan pembelian yang 

dilakukan konsumen, maka dari itu akan dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner. 

Indikatornya adalah : 

1. Frekuensi pembelian (Z1), yaitu suatu keputusan 

pembelian yang dilakukan oleh konsumen terhadap suatu 

produk yang dipasarkan berdasarkan dari intensitas jumlah 

pembelian produk. 

2. Komitmen pelanggan (Z2), yaitu suatu rencana 

pembelian yang akan dilakukan oleh konsumen yang dapat 

melambangkan suatu minat konsumen untuk melakukan 

pembelian berulang (re-buying) terhadap suatu produk yang 

dipasarkan berdasarkan dari komitmen pelanggan. 

3. Rekomendasi positif (Z3), yaitu suatu rencana 

pembelian yang akan dilakukan oleh konsumen yang dapat 

melambangkan suatu minat beli yang tinggi konsumen untuk 

melakukan pembelian kembali serta memberikan pengaruh 

positif  terhadap orang lain agar ikut membeli suatu produk 

yang dipasarkan berdasarkan dari rekomendasi positif. 
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3.4 Jenis Data dan Sumber Data 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kausal (explanatory riset). Penelitian kausal merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

dua variabel atau lebih. Dengan demikian dapat menjelaskan 

kedudukan variabel-variabel yang diteliti, serta hubungan 

antara satu variabel dengan variabel lain (Sugiyono, 2007 : 

55). Menurut Indriantoro (1999) sumber data terdiri atas: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui 

media perantara). Data primer dapat berupa opini subyek 

(orang) secara individual / kelompok. 

 Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui 

metode wawancara secara langsung dengan responden yang 

berpedoman pada kuisioner yang telah dipersiapkan terlebih 

dahulu. 

2. Data Sekunder 

  Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung namun melalui media 

perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 

 

3.5 Teknik Pengambilan Data 

 

Adapun metode-metode yang digunakan dalam teknik 

pengumpulan data diperoleh dengan cara Library Research 

dan Field Research. 
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1. Library Research 

  Penelitian dilakukan dengan mempelajari dan 

memahami buku literatur atau sumber lainnya yang ada di 

perpustakaan sesuai dengan teori-teori yang digunakan dalam 

menyelesaikan masalah yang ada kaitannya dengan pokok 

pembahasan pada penelitian ini. 

2. Field Research 

a. Observasi 

 Pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan langsung terhadap objek penelitian, yaitu pada 

Restoran Siap Saji Quick Chicken. Dalam hal ini mengadakan 

observasi untuk mendapatkan data konsumen. 

b. Interview 

  Metode pengumpulan data dengan cara mengadakan 

tanya jawab atau wawancara dengan responden maupun 

pegawai pada Restoran Siap Saji Quick Chicken, untuk 

memberikan keterangan yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti guna melengkapi data yang diperoleh dari observasi. 

c. Dokumenter 

  Teknik pengumpulan data untuk mengetahui secara 

langsung sejarah dan struktur organisasi serta bukti-bukti 

berupa arsip atau dokumen-dokumen Restoran Siap Saji Quick 

Chicken. 

d. Kuisioner 

  Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

menyusun data pertanyaan secara terperinci yang ada 

hubungannya dengan penulisan skripsi, untuk kemudian 

dibagikan kepada sejumlah responden yang telah ditetapkan. 

   Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan cara 

memberi angket pada responden. Skala pengukuran yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Dengan 

skala likert, maka variabel dapat diukur dan dijabarkan 

menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat  berupa pernyataan atau pertanyaan. 

Jawaban setiap item pernyataan mempunyai gradasi 

dari sangat puas sampai sangat tidak puas, dengan rentang 

skala penilaian sebagai berikut : 

1. Sangat Puas  = 5 

2. Puas   = 4 

3. Netral  = 3 

4. Tidak Puas  = 2 

5. Sangat Tidak Puas = 1 

 

1.6 Teknik Analisis Data 

 

Analisis data adalah kegiatan mengolah data yang 

diperoleh agar dapat dibaca jelas serta dapat digunakan dalam 

pengujian hipotesis. 

 

1.6.1 Metode Kualitatif 
 

Yaitu metode yang dipergunakan untuk menganalisis 

masalah yang berupa kata-kata atau kalimat dengan maksud 

untuk dijadikan bahan dalam mendapatkan kesimpulan dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 

1.6.2 Metode Kuantitatif 
 

Yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis 

masalah yang berupa data-data permasalahan yang akan 
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dijadikan untuk mengambil kesimpulan dari hasil-hasil 

penelitian. 

 

1.7 Uji Kualitas Data 
 

1.7.1 Uji Validitas 
 

Menurut  Sunyoto (2011:66)  validitas adalah ukuran 

yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat 

ukur. Menurut Ghozali (2007:135) suatu kuesioner dikatakan 

valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. 

Dasar analisis yang digunakan yaitu jika nilai rhitung > 

rtabel dan nilai r positif, maka butir atau item pertanyaan 

tersebut adalah valid (Ghozali, 2007:135). 

 

1.7.2 Uji Reliabiltas 
 

Menurut Sunyoto (2011:68), reliabilitas digunakan 

untuk mengetahui apakah jawaban yang diberikan responden 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Menurut  Ghozali 

(2007: 132), suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal 

jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu  

Dasar analisis yang digunakan yaitu jika nilai 

Cronbach Alpha > 0,60, maka butir atau item pertanyaan 

tersebut adalah reliable. (Ghozali, 2007: 133). 
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1.8 Analisis Jalur (Path Analysis) 

 

Analisa jalur  (path analysis) adalah menganalisa data 

dengan melakukan perhitungan-perhitungan menurut metode 

penelitian kuantitatif dengan teknik analisis. Sebagai salah 

satu teknik analisis multivariate, analisis jalur memungkinkan 

dilakukannya analisis terhadap serangkaian hubungan secara 

simultan sehingga memberikan efisiensi statistik (Hair et al, 

1992: 98). Analisis jalur memungkinkan untuk melakukan 

estimasi atas jumlah persamaan regresi yang berbeda tetapi 

terkait satu sama lain secara bersamaan dengan membuat 

model struktural.  

Menurut Ghazali (2006:99), analisa jalur bertujuan 

untuk menerangkan akibat langsung dan tidak langsung 

seperangkat variabel sebagai variabel penyebab, terhadap 

seperangkat variabel lainnya yang merupakan variabel akibat.  

1. Beberapa asumsi yang digunakan pada analisis jalur 

adalah sebagai berikut (Al-Rasyid dalam Suliyanto, 2011: 

249): 

a. Hubungan antar variabel harus linier dan aditif. 

b. Semua variabel residu tidak punya korelasi satu sama 

 lain. 

c. Pola hubungan antar variabel adalah rekursif atau 

 hubungan yang tidak melibatkan arah pengaruh yang 

 timbal balik. 

d. Tingkat pengukuran semua variabel sekurang- 

 kurangnya adalah interval. 

2. Langkah-langkah analisa jalur 

Dalam analisis jalur, terdapat langkah-langkah yang 

meliputi (Suliyanto, 2011:249): 

a. Pengembangan model berbasis teori. Model teoritis 
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dibangun melalui telaah pustaka, yang kemudian akan 

diuraikan kembali sebagai model yang akan dianalisis 

dengan menggunakan analisis jalur. 

b. Pengembangan diagram jalur. Pada langkah ini, model 

akan disajikan dalam sebuah path diagram agar dapat 

diestimasi. Dalam diagram jalur, terdapat dua 

kelompok konstruk yaitu konstruk endogen dan 

eksogen. 

c. Konversi diagram jalur ke persamaan. Persamaan 

persamaan struktural, dibangun dengan pedoman 

berikut: 

Variabel endogen = 

variabel eksogen + variabel endogen + error 

d. Uji regresi sederhana. 

3. Pengujian Asumsi pada Analisa Jalur  

Beberapa pengujian asumsi-asumsi seperti halnya 

analisis regresi berganda sangat diperlukan dalam analisa jalur 

supaya hasilnya lebih akurat. Menurut Ghazali (2006:36), 

asumsi-asumsi yang seharusnya dipenuhi dalam Lisrel adalah: 

1. Uji Normalitas Data 

2. Uji Multikolinearitas 

Untuk menentukan koefisien jalur maka dipergunakan 

persamaan yang didasarkan pada koefisien korelasi, matriks 

koefisien korelasinya terlebih dahulu dihitung dengan langkah 

sebagai berikut (Sitepu dalam Suliyanto, 2011: 249): 

1. Membuat diagram jalur, yang menggambarkan 

hipotesis penelitian. 
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2. Menghitung matriks korelasi antar variabel. 

 

 

3.     Menghitung matriks korelasi antar variabel bebas. 
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4. Menghitung matriks invers korelasi R1
-1 

antar variabel 

bebas. 

 

 

5. Menghitung R
2
Y (X1, X2, X3, Xi), yaitu koefisien yang 

menyatakan determinasi total dengan menggunakan 

rumus: 
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6. Menghitung besarnya koefisien pengaruh variabel-

variabel lainnya terhadap Y dan di luar  X, dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

7. Menghitung nilai F statistik untuk menguji keberartian 

koefisien jalur secara keseluruhan (ketepatan 

model): 

 

8. Menghitung nilai t statistik untuk menguji keberartian 

koefisien jalur secara parsial, dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

9. Melakukan triming terhadap variabel yang tidak 

memiliki pengaruh signifikan jika diperlukan. 

10. Menghitung pengaruh secara proporsional, yaitu 

menghitung pengaruh langsung dan tidak 

langsung variabel bebas terhadap variabel terikatnya. 
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1.9 Batasan Istilah 

 

1. Asosiasi merk adalah merek Quick Chicken mulai 

dari logo, nama, karakteristik produk yang harus 

dipertahankan perusahaan. 

2. Derajat kepentingan adalah suatu penilaian 

seberapa manfaat dari produk Quick Chicken bagi 

konsumen. 

3. Frekuensi pembelian adalah jumlah (kali) 

pembelian yang dilakukan konsumen dalam 

membeli produk Quick Chicken. 

4. Kebutuhan adalah produk Quick Chicken 

diperlukan untuk dikonsumsi pelanggan dengan 

alasan tertentu. 

5. Keinginan adalah harapan dari konsumen atas 

produk Quick Chicken. 

6. Kemudahan akses adalah kemudahan dalam 

mendapatkan produk Quick Chicken berdasarkan 

mobilitas.  

7. Keunikan adalah ciri khas produk yang meberikan 

nilai keunggulan dari suatu produk Quick 

Chicken. 

8. Komitmen pelanggan adalah kepercayaan 

pelanggan terhadap produk Quick Chicken 

meskipun banyaknya kompetitor lain yang 

menyerupai produk tersebut. 

9. Minat pembelian adalah perasaan tertarik dari 

konsumen produk restoran siap saji Quick Chicken 

untuk melakukan pembelian 

10. Pemposisian (positioning) adalah tindakan 

mendesain tawaran dan citra rumah makan siap 



 

70 

 

saji Quick Chicken sehingga tawaran tersebut 

(produk, jasa, merek) bisa menempati tempat yang 

berbeda dan bernilai di benak konsumen dari 

segmen pasar yang telah dipilih untuk dimasuki. 

11. Rekomendasi positif adalah masukan yang 

diterima rumah makan siap saji Quick Chicken 

dari para konsumen yang telah merasa puas 

setelah mengkonsumsi produk Quick Chicken. 

12. Selera adalah minat konsumsi yang muncul dari 

konsumen terhadap produk Quick Chicken. 

13. Variabel Intervening adalah suatu variabel antara 

yang digunakan untuk mengetahui hubungan 

langsung atau tidak langsung Strategi positioning 

terhadap minat pembelian dan keputusan 

pembelian produk Quick Chicken. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1      Profil Rumah Makan Siap Saji Quick Chicken 

 

 Quick Chicken merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang makanan dan minuman yang termasuk 

dalam bidang usaha restoran siap saji, bentuk usahanya adalah 

jenis waralaba dengan konsep usaha yaitu restoran yang 

menyajikan menu utama dan sebagai sajian utama berupa 

ayam goreng dengan bumbu rahasia agar rasanya tetap renyah 

dan jussy ketika pelanggan menikmatinya. Target pasarnya 

adalah kelas menengah sehingga banyak sekali pelanggan 

yang datang dari kalangan mahasiswa karena selain itu harga 

yang ditawarkan oleh Quick Chicken juga terjangkau. 

Restoran Quick Chicken ini berdiri pada tahun 2000, 

sedangkan untuk bekerja sama dengan konsep waralaba adalah 

tahun 2008 sampai sekarang dengan jumlah gerainya 

berjumlah 210. 

 Pendiri dari rumah makan quick chicken ini adalah 

bapak Bedi Zubaedi yang merelakan untuk membuka bisnis 

rumah makan ayam goreng untuk meninggalkan bisnis 

cemerlang yang pernah dijalaninya, untuk menjalankan 

bisnisnya di bidang rumah makan pemilik rumah makan tidak 

hanya asal-asalan mampu dan mau menjalani usaha rumah 

makan akan tetapi juga sudah memiliki dasar ilmu pendidikan 

dan pengalaman mengenai manajemen yang ada di rumah 

makan siap saji nasional maupun internasional. 
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Restoran siap saji Quick Chicken ini pertama kali 

berdiri pada tanggal 22 April 2000 dengan gerai pertama di 

daerah Demangan Yogyakarta, kemudian untuk gerai 

keduanya adalah di daerah Mojokerto dan Magelang, restoran 

siap saji ini telah memumpuni kiprahnya dalam 

mengembangkan sayap di dunia perkulineran siap saji daerah 

Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sejak tahun 2004 mulai muncul 

masukan-masukan agar restoran siap saji ini diwaralabakan, 

akan tetapi masukan ini tidak langsung disetujui dengan alasan 

bahwa pemilik restoran tidak ingin membuka bisnis waralaba 

apabila manajemennya masih dipakai untuk bahan percobaan, 

namun pada akhirnya setelah pemilik rumah makan 

memantapkan manajemen yang diberlakukan di restoran siap 

saji ini berjalan dengan baik maka permintaan para relasi 

untuk membuka gerai dengan konsep waralaba akhirnya 

diwujudkan oleh sang pemilik restoran siap saji ini, sistem 

waralaba ini diumumkan pada media yaitu Januari 2011 

hingga sampai pada akhir tahun 2011 jumlah gerai menjadi 

197 gerai dan saat ini sudah tersebar sejumlah 210 gerai di 

seluruh Indonesia. Produk ayam goreng yang ditawarkan oleh 

Bedi Zubaedi adalah racikan ayam dengan bumbu rahasia 

yang disesuaikan dengan lidah Indonesia agar peminat ayam 

goreng ini semakin banyak. Pemilik restoran siap saji 

menerapkan pada manajemen restorannya dengan motto 

“Customer is our Lawyer” yang artinya bahwa pelanggan 

tidak hanya setia pada kualitas produk ayam goreng, akan 

tetapi juga menjaga dan mempertahankan nama dari Quick 

Chicken atau brand image, untuk menjaga citra tersebut maka 

salah satu upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan 

kualitas produk dan pelayanan terhadap konsumen. 
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Gambar 4.1 Produk Ayam Goreng Quick Chicken 

Sebagai salah satu perusahaan yang profesional dalam 

bidang penyediaan makanan siap saji dalam produk ayam 

goreng, Restoran Quick Chicken menyediakan SOP  kerja 

yang lebih simpel serta menjabarkannya dalam bentuk sistem 

kerja secara ringkas dan mudah untuk dijalankan para pegawai 

di restoran siap saji Quick Chicken, selain itu struktur 

organisasi bisnis di rumah makan ini secara birokrasi sehingga 

struktur tersebut mampu bekerja secara efektif, selain itu 

Quick Chicken juga memiliki inovasi baru untuk mengurangi 

terjadinya pemanasan global dengan cara menggunakan 

plastik ramah lingkungan menggunakan oxium 100% 

degradable plastik yang sudah mendapatkan sertifikasi dari 

Indonesian Solid Waste Association (ISWA) dimana plastik 

yang digunakan mampu mempercepat proses penguraian pada 

lingkungan. Inovasi tersebut salah satu strategi yang 

digunakan oleh rumah makan Quick Chicken yang sudah 

dijalankan oleh pihak rumah makan untuk menarik perhatian 

para pelanggannya agar dengan menggunakan plastik untuk 

mengemas produk yang mudah didegradasi sehingga tetap 

menjaga kondisi yang ramah lingkungan. Penempatan strategi 
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pada rumah makan tersebut secara langsung meningkatkan 

minat pembelian dan keputusan pembelian karena plastik yang 

digunakan adalah green plastic  dengan bahan kimia yang 

masih diminimalisir sehingga cocok digunakan untuk 

mengemas produk makanan. Berikut ini merupakan daftar 

harga yang ditawarkan oleh restoran siap saji Quick Chicken 

berdasarkan beberapa paket makanan yang ditawarkan dengan 

berbagai macam menu olahan makanan diantaranya: 

Tabel 4.1 Daftar menu makanan di Quick Chicken 

Paket Menu Harga 

I - Nasi  

Rp 8.500,-  - Ayam Goreng (sayap) 

 - Es teh botol 

II - Nasi  

Rp 15.000,-  - Ayam Goreng (dada/paha atas) 

 - Es teh botol 

III - Nasi  

Rp 16.500,-  - Chicken Steak 

 - Es teh botol 

IV - Chicken Burger 
Rp 12.500,- 

 - Es teh Botol 

V - Spaghetti Quick 
Rp 13.000,-  - Es Teh botol 

(Data Sekunder, 2014) 

4.2 Karakteristik Konsumen 
 

 Hasil penelitian di restoran siap saji Quick Chicken 

dapat diketahui dari asumsi dan pendapat responden mengenai 

tanggapan strategi positioning yang mempengaruhi minat 

pembelian dan keputusan pembelian dari karaketristik 
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responden yang meliputi: jenis kelamin, usia, pekerjaan dan 

pendapatan yang akan dijelaskan dalam bentuk gambar 

sebagai berikut: 

 

4.2.1 Jenis Kelamin Responden 

 Hasil penelitian di restoran siap saji Quick Chicken 

menunjukkan bahwa mayoritas responden yang datang ke 

restoran adalah perempuan. Data tersebut disajikan dalam 

diagram batang dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.2 Jenis Kelamin Responden Penelitian 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah 

responden pada pembelian produk dari restoran Quick Chicken 

mayoritas adalah perempuan, hal ini dikarenakan bahwa 

perempuan lebih selektif dan mudah mendapatkan informasi 

mengenai produk makanan baru dengan rasa yang enak dan 

harga yang terjangkau dari rekan-rekannya melalui promosi 

dari mulut ke mulut (word of mouth), sedangkan untuk 

responden laki-laki yang datang ke resoran rata-rata hanya 

untuk memenuhi kebutuhan makanan namun tidak terlalu 

mementingkan untuk hal mempromosikan kepada rekan-
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rekannya, karena laki-laki bersifat hanya untuk memenuhi 

kebutuhan pokok saja, dari jumlah 100 responden penelitian 

didapatkan jumlah responden perempuan sebanyak 68 orang 

dengan prosentase sebesar 68% dan responden lak-laki 

sebanyak 32 orang dengan prosentase sejumlah 32%, apabila 

dilihat dari hasil penelitian dari jumlah responden 

perbandingan antara perempuan dan laki-laki tidak 

menjadikan patokan yang mendasar bahwa laki-laki lebih 

sedikit dari pada peremuan yang datang ke restoan siap saji 

Quick Chicken, akan tetapi dalam pelaksanaan penelitian lebih 

difokuskan dalam pengambilan sampel dengan hari-hari 

efektif saat jam makan siang dan makan malam dengan 

prosentase 40% sedangkan untuk akhir pekan pengambilan 

sampel sebanyak 60%, oleh karena itu masih dimungkinkan 

bahwa responden yang datang antara laki-lak dengan 

perempuan terpaut selisih yang tidak begitu banyak, 

dikarenakan antara peremuan dan laki-laki sama-sama 

memenuhi kebutuhan pokoknya berupa pangan di restoran 

siap saji Quick Chicken. 

 

4.2.2 Usia Responden 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya 

penggolongan usia yang datang ke restoran siap saji Quick 

Chicken untuk mengetahui seberapa banyak range usia tertentu 

yang datang untuk menikmati sajian produk ayam yang 

menjadi makanan utama di Quick Chicken. Penggolongan usia 

tersebut adalah untuk kriteria pertama adalah umur 20-30 

tahun, dikarenakan konsumer Quick Chicken adalah pelajar, 

karena restoran ini terletak strategis dengan wilayah kampus di 

Surabaya, kriteria yang kedua adalah usia 31-40 tahun dengan 

penggolongan tersebut diketahui bahwa usia tersebut 
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konsumen harus memperhatikan pola makanan yang 

dikonsumsi untuk kesehatan, sedangkan untuk range 

selanjutnya adalah usia 41-50 tahun bahwa usia ini sudah 

rawan terkena penyakit akibat pola konsumsi makanan yang 

salah, kemudian range keempat adalah usia 51 ke atas, bahwa 

perlu dihati-hati untuk pola konsumsi masyarakat mengenai 

produk yang disajikan restoran, karena usia tersebut mayoritas 

orang banyak yang sudah terkena komplikasi penyakit akibat 

makanan yang dikonsumsi. Hasil penggolongan usia tersebut 

dan jumlah prosentasenya disajikan dalam gambar 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Usia Responden Penelitian 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas 

responden yang datang ke restoran siap saji Quick Chicken 

adalah dengan range pertama dikategorikan dengan usia 20-30 

tahun dengan jumlah responden sebanyak 71 orang dengan 

prosentase sebesar 71%, hal ini dikarenakan banyaknya 

mahasiswa yang datang ke restoran Quick Chicken ketika jam 

makan siang dan di akhir pekan oleh karena itu usia mayoritas 
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adalah usia pada kalangan mahasiswa, selain itu produk yang 

disajikan di restoran ini cukup bervariatif, mulai dari masakan 

indonesia sampai masakan dari luar negeri yang diadopsi di 

Indonesia seperti hamburger dan spaghetti, sehingga 

mahasiswa menyukai produk yang diadopsi dari luar, karena 

pola konsumsi responden dipengaruhi oleh gaya hidup, tren 

yang terjadi pada saat itu, harga yang terjangkau dan sesuai 

dengan budget mahasiswa, kemudian letak yang strategis 

dengan kampus sehingga mudah dijangkau oleh kalangan 

mahasiswa. Hal ini berlawanan dengan usia minoritas yang 

datang ke restoran Quick Chicken yaitu usia >50 tahun dengan 

jumlah komulasi responden yang diambil pada hari efektif dan 

akhir pekan sebanyak 2 orang dengan prosentase sebesar 2%. 

Jumlah tersebut merupakan salah satu indikasi bahwa adanya 

keterkaitan antara usia dengan pola konsumsi seseorang, 

dimana semakin orang tersebut memiliki usia lanjut maka pola 

konsumsi akan lebih diperhatikan dan lebih berhati-hati dalam 

memilih makanan yang akan dikonsumsi karena akan 

berakibat terhadap gangguan kesehatan konsumen dengan usia 

lanjut, pada restoran siap saji ini produk yang disajikan 

dikhususkan untuk usia remaja yang bisa mengkonsumsi 

makanan apa saja karena belum berdampak pada kesehatan, 

akan tetapi berbeda dengan usia lanjut yang selalu berpikir 

tentang dampak yang terjadi pada kesehatannya apabila 

mengkonsumsi makanan siap saji yang kebanyakan 

mengadopsi dari makanan luar negeri sehingga selain 

bermasalah tentang kesehatan konsumennya sendiri rasa yang 

muncul dari produk tersebut kurang sesuai dengan lidah 

masyarakat Indonesia. 
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4.2.3 Pekerjaan Responden 

 Hasil penelitian yang dilihat dari segi penilaian 

karakteristik responden berdasarkan pekerjaan yng dimiliki 

oleh responden dengan kriteria yang pertama adalah seorang 

pelajar/mahasiswa, kemudian adalah ibu rumah tangga, 

wiraswasta, swasta dan terakhir adalah seorang PNS. 

Pekerjaan yang dimiliki oleh responden secara tidak langsung 

akan berpengaruh terhadap pendapatan sehingga dari 

pendapatan yang dimiliki oleh responden akan menentukan 

gaya hidup seseorang dalam mengkonsumsi produk dari 

restoran siap saji Quick Chicken. Hasil penelitian kalkulasi 

reponden berdasarkan pekerjaan disajikan pada gambar 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Pekerjaan Responden Penelitian 

 Hasil penelitian di restoran siap saji Quick Chicken 

menunjukkan bahwa dari penggolongan responden 

berdasarkan pekerjaan diperoleh hasil bahwa mayoritas 
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pekerjaan responden yang datang ke restoran siap saji Quick 

Chicken adalah mahasiswa yang sedang menempuh 

pendidikan di Universitas yang dekat dengan lokasi penelitian, 

seperti Universitas Airlangga di Surabaya yang mayoritas 

mahasiswanya adalah responden penelitian yang datang ke 

Quick Chicken dengan jumlah hampir setengah dari jumlah 

responden keseluruhan yaitu 49 orang dengan nilai prosentase 

49%, jumlah tersebut merupakan hasil dari jumlah responden 

yang datang ke restoran siap saji yang hampir memiliki 

prosentase setengah dari jumlah responden keseluruhan, selain 

itu pekerjaan juga memiliki kaitan dengan usia reponden yang 

rata-rata adalah seorang mahasiswa/pelajar, harga yang 

terjangkau dan lingkungan yang strategis yang membuat 

mahasiswa banyak yang datang ke rumah makan ini. 

Pekerjaan seseorang mampu mempengaruhi makanan apa 

yang akan dikonsumsi, semakin orang tersebut memiliki 

pekerjaan yang banyak berkecimpung di lingkungan orang-

orang yang selektif dan kritis dalam menilai kandungan 

makanan maka orang tersebut akan tergerak untuk 

mengkonsumsi makanan yang sehat dari informasi yang 

didapat dari orang yang berada di lingkungan sekitar. 

 

4.2.4 Pendapatan Responden 

  Hasil penelitian melalui indikator penilaian dari faktor 

demografi yaitu pendapatan dari responden penelitian yang 

datang ke restoran Quick Chicken dengan cakupan pendapatan 

yaitu untuk range pertama yaitu dimulai dari pendapatan Rp 

500.000,00- hingga Rp 1.000.000,- kemudian untuk 

pendapatan selanjutnya dikelompokkan dengan nilai nominal 

responden yaitu Rp 1.000.000- hingga Rp 1.500.000,- 

kemudian untuk pengelompokkan pendapatan berikutnya 
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adalah 1.500.000,00- hingga Rp 2.000.000,00 dan 

pengelompokkan yang terakhir adalah > Rp 2.000.000,-, dari 

hasil penilaian berdasarkan pengelompokkan nominal 

pendapatan didapatkan hasil yang disajikan pada gambar 4.5. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Pendapatan Responden Penelitian 

  Hasil penelitian dilihat pada grafik hasil pendapatan 

responden yang mengunjungi restoran Quick Chicken 

didapatkan mayoritas pengunjung yang datang dengan 

pendapatan yang memiliki nominal antara Rp 500.000,00- 

hingga Rp 1.000.000,00, pendapatan tersebut mayoritas 

dimiliki oleh mahasiswa dengan jumlah responden 57 orang 

dengan prosentase 57%, karena rata-rata hasil responden 

penelitian mahasiswa yang dekat dengan lokasi penelitian di 

restoran Quick Chicken, mayoritas mahasiswa yang datang 

masih belum memiliki penghasilan sendiri yang tetap akan 

tetapi banyak mahasiswa yang memperoleh pekerjaan 

sambilan atau part time sehingga mendapatkan penghasilan 

mayoritas adalah Rp 500.000,00. 
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4.3 Analisis Deskriptif Variabel Bebas Penelitian 

 

  Hasil dari penelitian di restoran siap saji Quick 

Chicken diperoleh hasil bahwa variabel bebas yang terdiri dari 

atribut produk (X1), manfaat  (X2), konsumen (X3), pesaing 

(X4), kategori produk (X5) dengan jawaban yang diperoleh 

dari penilaian melalui skala likert yang dipilih oleh responden 

dari kuesioner. Jawaban responden secara rinci dari indikator 

X sebagai variabel bebas dan indikator Y sebagai variabel 

terikat dijelaskan pada pembahasan 4.3.1. 

Tabel 4.2 Strategi Positioning (X) di Restoran Siap Saji 

    Quick Chicken 

No Indikator STS TS CS S SS Rata_rata 

 % % % % %  

1 Adanya rasa enak pada 

produk “Quick Chicken” 

0 0 2 7

7 

21 4,19 

2 Adanya ciri khas yang 

unik pada karakteristik 

produk “Quick Chicken” 

0 1 12 7

1 

16 4,02 

3 Adanya keunggulan 

produk yang mampu 

memberikan informasi 

yang dapat mewakili rasa 

dan tampilan produk 

“Quick Chicken” 

0 2 24 6

6 

8 3,80 

4 Adanya kebutuhan untuk 

membeli produk “Quick 

Chicken” 

13 17 35 1

6 

19 3,11 

5 Adanya keinginan untuk 

membeli produk “Quick 

13 19 26 2

5 

17 3,14 
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Chicken” 

6  Adanya selera untuk 

membeli produk “Quick 

Chicken” 

11 16 29 2

2 

22 3,28 

7 Adanya merek yang 

mampu mempengaruhi 

keputusan pembelian 

produk “Quick Chicken” 

0 0 7 7

3 

20 4,13 

8 Status sosial dapat 

diketahui ketika membeli 

prdouk “Quick Chicken” 

0 0 2 8

2 

16 4,14 

9 Dengan membeli produk 

“Quick 

Chicken”,membuat 

bangga menjadi 

konsumer. 

3 7 32 2

7 

31 3,76 

10 Kualitas produk “Quick 

Chicken” nomor satu 

dibandingkan dengan 

produk restoran siap saji 

lainnya 

0 11 21 3

4 

34 3,91 

11 Sistem pelayanan yang 

disediakan restoran siap 

saji “Quick Chicken” 

dapat memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan 

pelanggan 

6 8 29 3

1 

26 3,93 

12 

 

Restoran siap saji “Quick 

Chicken” memberikan 

tata letak (lokasi/tempat) 

yang menarik dan berbeda  

dibanding dengan restoran 

siap saji lainnya 

6 8 29 3

1 

26 3,93 

13 Produk “Quick Chicken” 

merupakan makanan yang 

0 0 7 6

2 

31 4,24 
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bersifat tahan lama 

14 Produk “Quick Chicken” 

dapat dicontoh untuk 

berbagai kepentingan 

organisasi/perusahaan 

(misal: sumber referensi 

dan usaha) 

0 0 3 6

5 

32 4,29 

15 Harga yang ditawarkan 

produk “Quick Chicken” 

sesuai dengan kualitas 

yang disajikan 

0 0 2 7

5 

23 4,21 

 RATA-RATA  4,01 

 

4.3.1 Atribut Produk 

 Hasil penelitian diperoleh jawaban responden 

mengenai atribut produk yang terdiri dari variabel didalamnya 

antara lain derajat kepentingan yang diukur responden dari 

bagian rasa produk yang disajikan di restoran siap saji Quick 

Chicken, kemudian keunikan produk dan dapat 

dikomunikasikan dengan mudah sehingga khalayak umum 

mampu dengan mudah mengenal produk yang disajikan oleh 

Quick Chicken. Pada item derajat kepentingan produk dari segi 

rasa (x1.1) mayoritas responden menjawab dengan skor 4 

yaitu setuju sebanyak 77 orang dengan prosentase sebanyak 

77%, hal ini dikarenakan banyaknya responden yang datang ke 

restoran Quick Chicken dinilai dari cita rasa yang disajikan 

enak sehingga konsumen merasa puas setelah menikmati 

hidangan yang disajikan, sebab orang memilih restoran untuk 

tempat makan yang berkesan pertama kali konsumen 

mencicipi hidangan adalah rasa yang muncul dari hidangan 

tersebut yang mampu memberikan nilai positif bagi restoran 

akibat rasa yang enak. Item x1.2 yaitu keunikan produk, 
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mayoritas responden menganggap bahwa hidangan yang 

disajikan di restoran siap saji ini berbeda dengan restoran yang 

lainnya yang dilihat dari segi keunikan produk sehingga 

memunculkan rasa penasaran bagi masyarakat untuk mencoba 

menikmati hidangan yang disajikan di restoran Quick Chicken 

ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari penilain 

responden 100 orang pada item ini mayoritas responden 

menjawab skala likert pada skor 4 yaitu setuju dengan jumlah 

responden sebanyak 71 orang dengan prosentase sebesar 71%. 

Selanjutnya adalah pengukuran dari segi komunikasi, artinya 

dimana cara dari pihak restoran Quick Chicken untuk 

melakukan komunikasi dari produk yang disajikan, sehingga 

banyak masyarakat yang mudah untuk mengenal produk yang 

disajikan oleh Quick Chicken sehingga menambah konsumen 

baru untuk mencicipi hidangan yang disajikan oleh restoran 

siap saji ini, dari pengukuran responden saat pelaksanaan 

penelitian didapatkan hasil bahwa sebanyak 66 orang 

menjawab skala likert dengan skor 4 yang artinya bahwa rasa 

dan tampilan hidangan produk (fried chicken, pasta, noodle, 

fried rice, dan burger) menjadikan salah satu informasi yang 

dapat mewakili keunggulan dari rumah makan siap saji ini 

menjawab setuju dengan prsentase sebanyak 66%, dari hasil 

pengukuran responden 100 orang dari variabel atribut produk 

yang terdiri dari 3 item yang telah dijabarkan diperoleh hasil 

bahwa derajat kepentingan dari rasa yang dinilai responden 

mampu mewakili dari atribut produk yang dinilai responden 

paling penting yang mampu memberikan keputusan pembelian 

dan kepuasan konsumen setelah memperoleh informasi dari 

orang yang telah mencicipi hidangan tersebut ataupun dari 

promosi bahwa rasa yang muncul dari produk yang disajikan 
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oleh restoran siap saji Quick Chicken enak dan dengan rasa 

enak ini mampu memberikan nilai tambah bagi rumah makan. 

 

4.3.2 Manfaat 

 Variabel manfaat yang terdiri dari kebutuhan, 

keinginan, dan selera dari hasil penelitian responden rumah 

makan quick chicken diperoleh hasil dari jawaban responden 

untuk item variabel kebutuhan, mayoritas responden 

menjawab membeli produk Quick Chicken karena alasan 

kebutuhan sebanyak 35% menjawab dengan skal likert dengan 

skor 3 yaitu cukup setuju dengan alasan karena responden 

memperoleh kebutuhan pokok dari produk yang disajikan oleh 

Quick Chicken untuk memuaskan kebutuhan sehari-hari yang 

didapatkan untuk memperoleh gizi dari produk tersebut, 

namun kebutuhan ini dapat diartikan juga dengan produk 

Quick Chicken responden setiap hari mampu mengkonsumsi 

produk ini setiap hari, padahal produk yang disajikan 

mayoritas adalah makanan selingan, sehingga responden yang 

mayoritas menjawab skor 3 tidak lebih dari 50%. Pada item 

2.2 yaitu keinginan, diperoleh dari hasil penelitian dengan cara 

menjawab kuesioner yang telah disajikan dan mayoritas 

jawaban pada pertanyaan diperoleh hasil sebanyak 26 orang 

yang diprosentasikan menjadi 26% responden bahwa 

responden membeli produk Quick Chicken karena adanya 

keinginan yang muncul dari responden untuk menikmati 

hidangan yang disajikan oleh Quick Chicken yang hanya 

dinikmati sebagai makanan selingan karena responden ingin 

menikmati makanan yang tidak dikonsumsinya sehari-hari 

sehingga ingin mengganti menu pada saat itu dengan produk 

yang disajikan oleh restoran siap saji Quick Chicken. Hasil 

selanjutnya adalah pada item 2.3 yaitu selera yang mayoritas 
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responden yang menjawab dari hasil pengukuran melalui 

kuesioner yaitu bahwa responden membeli produk Quick 

Chicken berdasarkan selera menjawab sebanyak 29 orang 

dengan prosentase sebesar 29% menjawab melalui skala likert 

yang telah disediakan di jawaban kuesioner penelitian dengan 

skor 3 yaitu cukup setuju, karena mayoritas responden 

berasumsi bahwa dengan adanya selera yang tinggi untuk 

melakukan pembelian produk yang ditawarkan oleh pihak 

restoran siap saji Quick Chicken maka reponden akan 

memenuhi kebutuhan dan keinginan dari produk tersebut 

sesuai dengan selera yang muncul pada saat itu. Dari ketiga 

item variabel diperoleh hasil tertinggi pada jawaban responden 

melalui pertanyaan yang disajikan kepada responden melaui 

kuesioner yang disajikan bersama jawabannya yaitu skala 

likert, prosentase terbanyak pada variabel manfaat ini dan 

dinilai bahwa item tersebut berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian dan kepuasan konsumen adalah bahwa responden 

datang ke restoran siap saji Quick Chicken adalah memenuhi 

kebutuhan pokoknya yaitu makan dengan prosentase sebesar 

35%, karena dengan adanya kebutuhan pokok ini tidak 

memandang dari penilaian faktor demografi, artinya setiap 

orang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya untuk 

menikmati hidangan yang disajikan di rumah makan siap saji 

ini. 

  

4.3.3 Konsumen 

 Hasil penelitian diperoleh jawaban responden 

mengenai segi pandang dari konsumen yang terdiri dari 

variabel didalamnya antara lain asosiasi merek, status sosial 

dan kebanggaan. Pada item asosiasi merek mayoritas 

responden penelitian menjawab melalui kuesioner yang 
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disediakan beserta skala likert dengan hasil sebanyak 73 orang 

dengan prosentase sebesar 73% menjawab skor 4 yaitu bahwa 

responden berasumsi dari segi merek mempengaruhi 

keputusan pembelian sebagai konsumen, karena responden 

memiliki pendapat bahwa dengan adanya suatu merek maka 

akan mempengaruhi jumlah penjualan dari suatu produk, 

sebab dengan merek konsumen akan menghafal dari suatu 

merek produk yang telah dipercayainya karena merek tersebut 

memiliki nilai positif, dan dengan kepercayaan suatu merek 

produk maka konsumen akan tetap membeli dari suatu merek 

produk yang telah dipercaya walaupun muncul produk pesaing 

yang serupa. Hasil selanjutnya adalah item variabel x3.2 yaitu 

status sosial dimana responden menjawab kuesioner mayoritas 

yang dijawab melalui asumsi bahwa dengan membeli produk 

Quick Chicken dapat menjelaskan status sosial respoden 

dengan jawaban skala likert dengan skor 4 yaitu setuju 

sebanyak 78 orang dengan prosentase sebesar 78%, karena 

mayoritas responden berasumsi bahwa status sosial dari 

konsumen yang datang ke restoran ini mampu terjawab dari 

seberapa banyak frekuensi pembelian produk dilihat dari status 

sosial konsumen. Item variabel x3.3 yaitu kebanggan 

mayoritas responden penelitian menjawab skala likert dari 

kuesioner dengan skor 4 yaitu setuju, karena mayoritas 

responden berasumsi bahwa dengan membeli produk Quick 

Chicken, merasa ada kebanggaan tersendiri sebagai konsumen 

setelah mencicipi produk yang disajikan oleh rumah makan 

siap saji Quick Chicken sehingga rasa bangga tersebut 

menjadikan nilai positif bagi rumah makan, dan dengan 

adanya kebanggaan tersebut mampu menjadikan konsumen 

yang datang akan mempertahankan rumah makan tersebut, 

bahkan akan mengajak orang lain untuk bergabung mencicipi 
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produk yang diandalkan pada rumah makan tersebut sehingga 

mampu meningkatkan volume penjualan karena bertambahnya 

responden atau konsumen yang datang ke rumah makan 

tersebut. Pada item manfaat ini yang menjadi pengaruh 

terbesar menurut asumsi responden yang dinilai dari hasil 

jawaban skor kuesioner adalah item x3.3 yaitu kebanggaan, 

karena kebanggan ini menurut responden yang memiliki 

pengaruh besar terhadap keputusan pembelian maupun 

kepuasan konsumen. 

 

4.3.4 Pesaing 

 Hasil penelitian dari pemberian kuesioner kepada 

responden pada variabel pesaing yang terdiri dari 

perbandingan kualitas produk, perbandingan pelayanan, dan 

perbandingan desain interior dengan nilai pada item x4.1 yaitu 

perbandingan kualitas produk antara produk satu dengan 

produk yang lainnya dengan skor jawaban responden 

mayoritas adalah sebanyak 32 orang menjawab cukup setuju 

dengan prosentase sebesar 32%, karena responden berasumsi 

bahwa responden cukup setuju dengan kualitas produk Quick 

Chicken masih nomor satu dibandingkan dengan produk 

restoran siap saji lainnya, sehingga walaupun banyak produk 

lain yang bermunculan namun restoran siap saji ini masih 

menjadi bahan rekomendasi konsumen untuk menikmati 

makanan siap saji yang mengadopsi makanan dari eropa 

seperti hamburger, sphagetti dan fried chicken. Hal ini 

menjadikan restoran tetap bertahan walaupun banyak 

bermunculan produk lain yang serupa, kemudian item variabel 

yang berikutnya dalah pengukuran mengenai perbandingan 

pelayanan yang diberikan pegawai rumah makan siap saji 
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Quick Chicken dengan pelayanan yang diberikan pada restoran 

lain yang menawarkan produk makanan siap saji yang serupa 

dengan jumlah responden yang menjawab adalah sebanyak 34 

orang dengan prosentase sebanyak 34% menjawab skor skala 

likert 4 dan 5 artinya responden bisa setuju dan sangat setuju 

mengenai sistem pelayanan yang disediakan restoran siap saji 

Quick Chicken dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan 

pelanggan, karena jawaban responden antara menjawab setuju 

dan sangat setuju tentang pelayanan yang diberikan 

memberikan kepuasan pelanggan di Quick Chicken, sehingga 

dengan pelayanan yang ramah yang diberikan akan 

menjadikan konsumen tetap mempertahankan restoran siap 

saji ini sebagai rumah makan favorit konsumen. Item variabel 

berikutnya adalah mengenai desain interior dari rumah makan 

siap saji Quick Chicken, sebanyak 31 orang dengan prosentase 

sebesar 31 % berasumsi bahwa responden setuju bahwa 

restoran siap saji Quick Chicken memberikan tata letak 

(lokasi/tempat) yang menarik dan berbeda dibanding dengan 

restoran siap saji lainnya, dengan desain interior yang indah 

dan enak dipandang, maka akan membuat konsumen yang 

datang untuk menikmati hidangan menjadi nyaman berada di 

tempat tersebut, meskipun pelayanan yang baik yang diberikan 

pegawai kepada konsumen, dan rasa hidangan yang enak, 

apabila rumah makan tersebut memiliki tatanan yang tidak 

memiliki estetika dan kotor, maka akan membuat konsumen 

yang datang tidak akan nyaman ketika menikmati hidangan 

yang disajikan, jadi tempat atau tatanan tempat harus didesain 

sedemikian rupa sehingga konsumen akan tetap nyaman saat 

menikmati hidangan Quick Chicken saat disajikan. 
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4.3.5 Kategori Produk 

 Kategori produk yang terdiri dari tiga item variabel 

yang meliputi barang konsumen, barang industri, penentuan 

posisi menurut harga, dari ketiga item tersebut didapatkan 

hasil menurut jawaban responden melalui kuesioner dengan 

penilaian menggunakan skala likert, hasil tersebut diperoleh 

jawaban bahwa untuk item x5.1 yaitu barang konsumen bahwa 

menurut responden sebanyak 62 orang dengan prosentase 62% 

berasumsi bahwa produk Quick Chicken merupakan makanan 

yang bersifat tahan lama sehingga dalam waktu beberapa jam 

masih bisa mengkonsumsi karena makanan yang disajikan 

tahan lama, akan tetapi ketahanan pangan tersebut sudah 

diukur dengan standar pengawetan makanan agar makanan 

tersebut tidak bertahan terlalu lama karena akan terlalu banyak 

bahan pengawet yang digunakan, item variabel berikutnya 

adalah barang industri dimana pada item ini sebanyak 65 

orang dengan prosentase 65% menjawab setuju bahwa produk 

Quick Chicken dapat dicontoh untuk berbagai kepentingan 

organisasi/perusahaan (misal: sumber referensi dan usaha), 

dengan cara tersebut produk yang ditawarkan di Quick 

Chicken mampu memiliki nilai jual tersendiri terhadap 

perusahaan atau organisasi yang memiliki kepentingan 

terhadap restoran Quick Chicken ini, pemakaian kepentingan 

perusahaan terhadap Quick Chicken ini setidaknya menjadikan 

salah satu pengenalan produk Quick Chicken pada organisasi 

atau perusahaan yang mengkonsumsi produk rumah makan 

siap saji ini sehingga promosi dapat dilakukan secara tidak 

langsung, dengan demikian produk Quick Chicken semakin 

dikenal oleh khalayak umum terutama dengan perusahaan 

yang berkepentingan, tidak menutup kemungkinan perusahaan 

lain juga akan menggunakan produk Quick Chicken dalam 
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suatu acara atau kepentingan perusahaan yang bersangkutan. 

Item variabel 5.3 yaitu penentuan posisi berdasarkan harga 

yang ditawarkan di rumah makan siap saji Quick Chicken ini 

mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 75 orang 

dengan prosentase sebesar 75% dimana responden berasumsi 

bahwa harga yang ditawarkan produk Quick Chicken sesuai 

dengan kualitas yang disajikan, karena kualitas produk akan 

menetukan dari harga sajian yang ditawarkan, semakin 

berkualitas bahan-bahan yang digunakan untuk membuat 

produk makanan maka harga bahan baku dari produk tersebut 

akan semakin mahal pula, dan biaya produksi tersebut akan 

menentukan harga jual produk. 

 

4.4 Analisis Deskriptif Variabel Terikat Penelitian 

 

  Hasil dari penelitian di restoran siap saji Quick 

Chicken diperoleh hasil bahwa variabel terikat yang terdiri 

dari variabel Y antara lain perasaan yakin, sesuai dengan 

harapan konsumen dan kemudahan akses, kemudian adalah 

variabel Z yaitu frekuensi pembelian, komitmen pelanggan 

dan rekomendasi positif dengan jawaban yang diperoleh dari 

penilaian melalui skala likert yang dipilih oleh responden dari 

kuesioner. Jawaban responden secara rinci dari indikator 

indikator Y dan Z sebagai variabel terikat dijelaskan pada 

pembahasan 4.4.1. 
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Tabel 4.3 Minat Pembelian (Y) di Restoran Siap Saji 

    Quick Chicken 

No Indikator STS TS CS S SS Rata-rata 

 % % % % %  

1 Adanya keyakinan 

sebelum memutuskan 

membeli produk 

“Quick Chicken” 

0 0 3 74 23 4,20 

2 Adanya kualitas dan 

harga produk “Quick 

Chicken” sesuai 

dengan harapan 

0 1 4 69 26 4,20 

3 Adanya kemudahan 

akses dalam membeli 

produk “Quick 

Chicken”  

0 0 4 69 27 4,23 

 RATA-RATA 4,21 

 

4.4.1 Minat Pembelian 

 Variabel terikat yaitu minat pembelian (Y) yang terdiri 

dari tiga item yaitu perasaan konsumen yakin saat melakukan 

pembelian dari produk Quick Chicken, kemudian produk yang 

ditawarkan kepada konsumen sesuai dengan harapan yang 

diinginkan oleh konsumen, sebab kepuasan konsumen 

didapatkan apabila perasaan konsumen antara hal yang 

diinginkan dan apa yang diharapkan sejalan atau sama, 

kemudian item kemudahan akses, karena dengan jangkauan 

tempat  yang mudah akan memberikan kemudahan pula bagi 

konsumen yang datang ke rumah makan siap saji Quick 

Chicken. Item y1 perasaan yakin konsumen saat melakukan 

pembelian sebanyak 74 orang dengan prosentase sebesar 74% 

menjawab setuju bahwa dengan semakin banyak dalam jumlah 

pembelian produk Quick Chicken  akan mendapat bonus atau 
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potongan harga, oleh karena itu banyakya konsumen yang 

datang karena tertarik dengan bonus yang diberikan oleh pihak 

rumah makan, karena pemberian bonus tersebut merupakan 

salah satu penghargaan yang diberikan oleh pihak Quick 

Chicken kepada konsumen yang telah bersedia untuk tetap 

mempertahankan dan percaya kepada pelayanan dan produk 

yang disajikan kepada konsumen. Item y2 yaitu harapan yang 

sesuai dengan keinginan konsumen, mayoritas responden 

menjawab dengan skor skala likert setuju sebanyak 69 orang 

dengan prosentase sebesar 69%, karena responden berasumsi 

bahwa minat pembelian  tercermin dari komitmen Anda yang 

akan melakukan pembelian kembali (re-buying), minat 

pembelian muncul karena adanya pembelian responden dan 

konsumen yang berulang-ulang, sehingga apabila konsumen 

yang memiliki frekuensi yang terbanyak untuk melakukan 

keputusan pembelian produk yang ada di Quick Chicken 

artinya responden merasa puas dengan produk dan pelayanan 

yang ditawarkan oleh rumah makan siap saji Quick Chicken. 

Item y3 yaitu tentang kemudahan akses, mayoritas responden 

menjawab skala likert pada skor 4 yaitu setuju bahwa membeli 

produk Quick Chicken karena kemudahan akses untuk 

mendapatkannya, semakin mudah konsumen menjangkau 

rumah makan maka akan semakin tergugah konsumen untuk 

datang ke restoran siap saji tersebut, apabila akses yang tidak 

mudah dijangkau oleh konsumen maka membuat konsumen 

malas untuk datang ke rumah makan tersebut dan memilih 

rumah makan lain yang serupa dengan akses yang mudah 

dijangkau. 
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4.4.2 Keputusan Pembelian 

 Variabel keputusan pembelian ini merupakan variabel 

terikat yaitu dengan simbol Z, keputusan pembelian memiliki 

beberapa item variabel diantaranya adalah frekuensi 

pembelian, komitmen pelanggan dan rekomendasi positif. 

Frekuensi pembelian pada pertanyaan di kuesioner setelah 

dilakukan penelitian diperoleh hasil sebanyak 83 orang dengan 

prosentase sebesar 83% menjawab setuju bahwa dengan 

semakin banyak dalam jumlah pembelian produk Quick 

Chicken  akan mendapat bonus atau potongan harga, oleh 

karena itu banyakya konsumen yang datang karena tertarik 

dengan bonus yang diberikan oleh pihak rumah makan, karena 

pemberian bonus tersebut merupakan salah satu penghargaan 

yang diberikan oleh pihak Quick Chicken kepada konsumen 

yang telah bersedia untuk tetap mempertahankan dan percaya 

kepada pelayanan dan produk yang disajikan kepada 

konsumen. Item z2 yaitu harapan yang sesuai dengan 

keinginan konsumen, mayoritas responden menjawab dengan 

skor skala likert setuju sebanyak 69 orang dengan prosentase 

sebesar 69%, karena responden berasumsi bahwa minat 

pembelian  tercermin dari komitmen Anda yang akan 

melakukan pembelian kembali (re-buying), minat pembelian 

muncul karena adanya pembelian responden dan konsumen 

yang berulang-ulang, sehingga apabila konsumen yang 

memiliki frekuensi yang terbanyak untuk melakukan 

keputusan pembelian produk yang ada di Quick Chicken 

artinya responden merasa puas dengan produk dan pelayanan 

yang ditawarkan oleh rumah makan siap saji Quick Chicken, 

kemudian adalah z3 yaitu rekomendasi positif sebanyak 65 

orang dengan prosentase sebesar 65% konsumen menjawab 

setuju bahwa responden yang mempunyai minat beli tinggi 
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akan melakukan rekomendasi positif (mempengaruhi) kepada 

orang lain agar membeli produk Quick Chicken  juga, 

rekomendasi tersebut merupakan salah satu bentuk promosi 

dari mulut ke mulut atau yang biasa disebut word of mouth, 

dengan nilai positif tersebut apabila konsumen merasa puas, 

maka kepuasan tersebut akan direkomendasikan kepada orang 

lain, dan orang lain akan tergugah untuk melakukan keputusan 

pembelian produk Quick Chicken, dengan demikian nilai 

positif akan menjadikan volume penjualan restoran siap saji 

ini meningkat. 

 

Tabel 4.4 Keputusan Pembelian (Z) di Restoran Siap Saji 

    Quick Chicken 

No Indikator STS TS CS S SS Rata-rata 

 % % % % %  

1 Adanya jumlah 

intensitas pembelian 

produk “Quick 

Chicken”  

0 0 10 83 7 3,97 

2 Adanya komitmen 

pembelian kembali 

(re-buying) produk 

“Quick Chicken” 

0 0 12 66 22 4,10 

3 Adanya 

rekomendasi positif 

dari orang lain 

dalam pembelian 

produk “Quick 

Chicken” 

0 0 4 65 31 4,27 

 TOTAL 4,11 
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4.5 Uji Validitas 

 

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa 

masing-masing item pertanyaan sesuai dengan tujuan 

penelitian. Menurut  Sunyoto (2011:66)  validitas adalah 

ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan 

suatu alat ukur. Menurut Ghozali (2007:135) suatu kuesioner 

dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Uji validitas ini untuk mengetahui kesesuaian alat 

yang diukur dengan apa yang diukur, uji validitas akan 

dikatakan valid apabila nilai R > alpha 5%, nilai validitas yang 

diukur pada penelitian ini meliputi variabel bebas dan terikat 

menggunakan SPSS Versi 16,00. Hasil pengolahan data 

tersebut didapatkan bahwa keseluruhan variabel bebas dan 

terikat pada penelitian ini telah dikatakan valid, artinya pada 

penelitian ini sudah sesuai dengan pengukuran melalui 

penggunaan beberapa susunan pertanyaan yang tergabung 

didalam kuesioner penelitian. Hasil tersebut disajikan pada 

tabel 4.1 

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Bebas dan Terikat 

Variabel Item R Sig 

Atribut produk (X1) x1.1 0,717 0,00 

  x1.2 0,791 0,00 

  x1.3 0,776 0,00 

Manfaat  (X2) x2.1 0,840 0,00 

  x2.2 0,898 0,00 
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X2.3 0,843 0,00 

Konsumen  (X3) x3.1 0,741 0,00 

  x3.2 0,810 0,00 

  x3.3 0,749 0,00 

Pesaing (X4) x4.1 0,790 0,00 

  x4.2 0,850 0,00 

  x4.3 0,738 0,00 

Kategori Produk (X5) x5.1 0,832 0,00 

  x5.2 0,859 0,00 

 

X5.3 0,746 0,00 

Minat Pembelian (Y) y1 0,738 0,00 

  y2 0,832 0,00 

  y3 0,820 0,00 

Keputusan Pembelian (Z) z1 0,803 0,00 

  z2 0,801 0,00 

  z3 0,788 0,00 

(Data Primer (diolah)2014) 

 

 Dari hasil pengolahan data, instrumen pertanyaan 

yang diberikan kepada responden sudah memiliki persyaratan 

valid dengan syarat bahwa n= 100, α = 0,05, dan r tabel = 

0,195, jika persyaratan r hitung > r tabel (0,195), maka dapat 
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dikatakan valid.  Validitas menunjukan sejauh mana suatu alat 

ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Tinggi 

rendahnya validitas menunjukan sejauh mana data yang telah 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel 

yang diteliti (Umar, 2003). Validitas menyangkut apa yang 

ingin diukur seberapa baik tes ini dapat mengukur. Pada 

dasarnya semua prosedur untuk menentukan validitas tes 

berkaitan dengan hubungan antara kinerja pada tes dan faktor-

faktor lain yang dapat diamati secara independen tentang 

minat pembelian dan keputusan pembelian. Pengujian validitas 

dimaksudkan untuk menaksir konsistensi internal butir 

pertanyaan dalam mengungkap faktor. 

 

4.6 Uji Reliabilitas 

 

  Menurut Sunyoto (2011:68), reliabilitas digunakan 

untuk mengetahui apakah jawaban yang diberikan responden 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Menurut  Ghozali 

(2007: 132), suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal 

jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. Dasar analisis yang digunakan 

yaitu jika nilai Cronbach Alpha > 0,50, maka butir atau item 

pertanyaan tersebut adalah reliable. (Ghozali, 2007: 133). 
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Tabel 4.6.Uji Reliabilitas 

Variabel Koefisien Alpha 

 Atribut Produk (X1) 0,632 

Manfaat (X2) 0,825 

Konsumen (X3) 0,639 

Pesaing  (X4) 0,697 

Kategori Produk (X5) 0,742 

Minat Pembelian (Y) 0,719 

Keputusan Pembelian (Z) 0,703 

(Data Primer (diolah) 2014) 

 

 Tabel uji reliabilitas variabel Strategi positioning (X), 

minat pembelian (Y) dan keputusan pembelian (Z) dengan 

hasil koefisien alpha lebih dari nilai alpha cronbach yaitu 0,5, 

maka dapat dikatakan reliabel. Suatu alat dikatakan reliable 

jika alat itu dalam mengukur suatu gejala yang berlainan 

senantiasa mengukur Sejauh mana alat ukur dapat dipercaya 

dan dapat diandalkan, untuk mengukur reliabilitas dalam suatu 

instrument menggunakan alpha cronbach yang didasarkan 

pada rata-rata korelasi butir data instrument pengukuran. 

Menurut Malhotra (1996) suatu instrument dikatakan handal 

apabila nilai alpha lebih besar atau sama dengan 0,5. 
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4.7 Uji Faktorial 

 

  Analisis faktor merupakan salah satu tehnik analisis 

statistik multivariat, dengan titik berat yang diminati adalah 

hubungan secara bersama pada semua variabel tanpa 

membedakan variabel tergantung dan variabel bebas atau 

disebut sebagai metode antar ketergantungan (interdependence 

methods). Proses analisis faktor mencoba menemukan 

hubungan antar variabel yang saling independen tersebut, 

sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel 

yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal sehingga 

memudahkan analisis statistik selanjutnya. (Wibowo , 2006). 

Pada analisis faktor terdapat beberapa tahap yang dinamakan 

uji kelayakan faktor yang berfungsi untuk mengetahui 

hubungan antar variabel yang akan dianlaisis faktor, 

diantaranya adalah uji KMO, uji Bartlett, uji MSA, yang 

masing-masing memiliki persyaratan-persyaratan tertentu 

untuk dapat dilanjutkan ke analisis faktor, jika salah satu uji 

kelayakan faktorial tersebut tidak dapat memenuhi 

persyaratan, maka tidak dapat dilakukan uji selanjutnya dan 

harus dikeluarkan dari analisis. Analisis faktor yang digunakan 

dalam pengolahan data ini menggunakan SPSS versi 16,00. 

 

 4.7.1 Nilai Keiser-Meyer-Olkin (KMO) 

  Hasil perhitungan yang ditunjukkan oleh perhitungan 

KMO diperoleh nilai 0,703 yang memiliki arti bahwa dengan 

nilai tersebut pada keyser meyer olkin Sudah memenuhi uji 

kelayakan faktor, karena nilai KMO lebih dari 0,5. Supranto 

(2004) menyatakan bahwa nilai KMO yang baik berkisar 

antara 0,5-1. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai KMO yang 
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diperoleh sebesar 0,703, sehingga metoda analisis faktor 

cukup memuaskan untuk digunakan dalam penelitian. 

Tabel Uji Kelayakan Faktor KMO  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.703 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 509.339 

Df 105 

Sig. .000 

 

4.7.2  Uji Bartlett  

  Fungsi dari uji Bartlett adalah untuk mengetahui 

kebebasan dari suatu variabel (variabel bebas), hasil yang 

didapat dari uji ini adalah  509,339 dengan nilai signifikan 

0,000, jadi dapat disimpulkan bahwa pada uji ini terdapat 

hubungan antar variabel yang signifikan sehingga pada uji 

bartlett yang menunjukkan signifikan layak untuk diproses 

pada uji faktorial. Suliyanto (2005) yang menyatakan bahwa 

variabel yang digunakan dapat dianalisis pada tahap 

selanjutnya apabila memiliki angka signifikan < 0,05. 

 

4.7.3 Measure Of Sampling Adequacy (MSA)  

 Tabel 4.3 dari nilai yang dihasilkan pada MSA ini 

digunakan untuk pengujian dua hubungan antar variabel yang 

terdapat pada uji faktorial untuk mengetahui kelayakan saat 

proses pemfaktoran, apabila nilai MSA seluruh item 

menunjukkan lebih dari 0,5 maka layak untuk tahap 

pemfaktoran, namun sebaliknya jika ada salah satu item yang 

memiliki nilai MSA kurang dari 0,5 maka harus dikeluarkan 

pada analisis faktorial, dan data tersebut tidak layak untuk 
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diuji faktor. Matrik kolerasi anti-image pada lampiran 

menunjukkan bahwa dari 20 item memiliki nilai MSA > 0,5. 

Supranto (2004) dalam Oki (2009) , analisis faktor adalah 

prosedur yang digunakan untuk mereduksi data atau peubah, 

yang masih memuat sebagian besar informasi yang terkandung 

di dalam peubah asli. Peubah baru yang dihasilkan disebut 

dengan faktor laten, yang bersifat unobservable. Algoritma 

analisis faktor tersebut adalah pengujian peubah, dimana 

menilai kelayakan peubah untuk dimasukkan dalam analisis 

selanjutnya, menggunakan Kaiser Meyer Olkin (KMO) dan 

measure of sampling adequacy (MSA). Angka MSA ≤ 0, 5, 

menunjukan peubah tidak bisa dianalisis lebih lanjut, atau 

dikeluarkan. Pada tabel 4.3 menjelaskan nilai MSA pada 

matriks kolerasi anti-image yang telah diringkas pada hasil 

analisis kelayakan data pada uji MSA. 

 

Tabel 4.7. Nilai Measure Of Sampling Adequacy (MSA) 

Variabel Nilai MSA 

X1.1 0,782 

X1.2 0,850 

X1.3 0,591 

X2.1 0,716 

X2.2 0,613 

X2.3 0,643 

X3.1 0,768 

X3.2 0,810 
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X3.3 0,804 

X4.1 0,524 

X4.2 0,535 

X4.3 0,548 

X5.1 0,732 

X5.2 0,649 

X5.3 0,852 

(Data Primer (diolah)2014) 

 

4.7.3.1 Ekstraksi Faktor 

Pada eigenvalues menunjukkan nilai total dari hasil 

pemfaktoran yang menunjukkan bahwa nilai yang ada pada 

eigenvalues merupakan nilai dari kepentingan relatif pada 

setiap faktor yang terbentuk dari hitungan variansi dari 15 item 

yang dianalisis. Persyaratan bahwa nilai eigenvalues layak 

untuk digunakan menghitung angka dari faktor yang terbentuk 

adalah bernilai lebih dari 1, namun varian memiliki nilai 

kurang dari 1 maka nilai tersebut tidak layak untuk digunakan 

dalam perhitungan angka dari jumlah faktor yang terbentuk. 

Nilai dari analisis faktor dapat dilihat pada lampiran 

Pada proses ekstraksi faktor ini terbentuk 4 faktor dari 

15 item. Faktor pertama memiliki prosentase varians sebesar 

25,442% yang berarti di dalam faktor pertama mampu 

menjelaskan informasi terkait strategi positioning sebesar 

25,442% dari 15 variabel awal, faktor kedua memiliki 

prosentase  varians sebesar 16,832% dalam arti bahwa dengan 

adanya faktor kedua memiliki item yang mampu menjelaskan 
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terkait strategi positioning secara keseluruhan sebesar 

16,832% dari 15 variabel awal, kemudian dengan 

terbentuknya faktor ketiga yang memiliki prosentase varians 

sebesar 11,290% yang berarti terbentuknya faktor ketiga 

mampu menjelaskan sebesar 11,290% dari 15 variabel awal 

dan faktor keempat memiliki prosentase varians sebesar 

9,071% dengan makna bahwa faktor keempat mampu 

menjelaskan informasi terkait variabel X kualitas pelayanan 

dan karakteristik konsumen sebesar 9,071%. 

 Tabel 4.8 merupakan penjabaran dari hasil eigenvalue 

dan prosentase varian dari 4 faktor baru yang terbentuk 

melalui hasil analisis faktor. 

Tabel 4.8. Hasil eigenvalue dan prosentase varian 

Factor Eigen 

value 

Presentase 

varian 

Presentase 

komulatif 

1 3,816 25,442 25,442 

2 2,525 16,832 42,274 

3 1,693 11,290 53,564 

4 1,361 9,071 62,635 

(Data Primer (diolah)2014) 

 

 Tabel 4.8 memberikan informasi bahwa ke 15 item 

dari variabel kualitas pelayanan mampu diekstraksi hingga 

membentuk 4 faktor dari 5 variabel, dari 4 faktor yang 

terbentuk tersebut menunjukkan nilai eigenvalues lebih dari 1 

dan memiliki prosentase varian sebesar 62,635 yang berarti 

nilai komulatif telah mencukupi kriteria yaitu ≥ 60% sehingga 

layak untuk dianalisis pada tahap selanjutnya. sesuai dengan 

pendapat Wibowo (2006) Eigenvalue merupakan jumlah 

varian yang dijelaskan oleh setiap faktor. Eigenvalue akan 

menunjukkan kepentingan relatif masing-masing faktor dalam 

menghitung varian yang dianalisis. Susunan eigenvalues selalu 
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diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil dengan 

kriteria bahwa angka eigenvalue di bawah 1 tidak digunakan 

dalam menghitung jumlah faktor yang terbentuk. (Eigenvalue 

yang ditentukan di atas 1 adalah alasan peneliti). Selain 

eigenvalue yang perlu diperhatikan juga yaitu nilai presentase 

komulatif dari presentase varian, besarnya nilai presentase 

komulatif pada presentase varian ≥ 60%. 

4.7.3.2 Rotasi Faktor 

Hasil dalam penggunaan ekstraksi faktor pada matrik 

faktor menunjukkan hubungan antar faktor dan variabel 

individual, akan tetapi dalam faktor tersebut terdapat variabel 

yang masih saling berkorelasi dalam masing-masing faktor 

yang menjadikan sulitnya pada saat penginterpretasian, maka 

untuk memudahkan dalam penginterpretasian dilakukan 

transformasi faktor matrik ke dalam susunan bentuk matrik 

yang lebih sederhana yaitu rotasi faktor tipe varimax. Hasil 

analisis rotasi bisa dilihat pada lampiran hasil analisis faktor. 

Pada saat penginterpretasian faktor maka dilakukan 

pengelompokan seluruh variabel yang digunakan dengan 

syarat faktor loading yang digunakan minimum bernilai 0,4, 

namun apabila salah satu variabel yang digunakan terdapat 

item yang memiliki nilai faktor loading dibawah 0,4 maka 

item tersebut harus dikeluarkan dari proses analisis dengan 

alasan item dari variabel tersebut tidak layak untuk mewakili 

faktor yang terbentuk. Hasil pemfaktoran dari data penelitian 

yang telah dilakukan terhadap matrix faktorial bahwa seluruh 

item variabel strategi positioning memiliki nilai ≥0,4 yang 

artinya bahwa seluruh item strategi positioning merupakan 

item yang mampu mempengaruhi minat pembelian dan 

keputusan pembelian di restoran siap saji Quick Chicken. 
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4.7.4 Hasil Analisis Faktor 

 Berdasarkan hasil dari analisis faktorial yang telah 

dilakukan, diperoleh hasil bahwa seluruh item X yang 

berjumlah 15 item mampu membentuk 4 faktor baru, 

kemudian 4 faktor baru yang terbentuk diberikan nama 

berdasarkan isi dari masing-masing faktor yang mampu 

mewakili nama variabel yang ada pada setiap faktor yang 

terbentuk. Santoso dan Tjiptono (2001) dalam Ni Gusti Agung 

(2005) menyatakan bahwa penamaan faktor tergantung pada 

nama-nama variabel yang menjadi satu kelompok pada 

interpretasi masing-masing analisis dan aspek lainnya, 

sehingga pemberian nama ini sebenarnya bersifat subyektif 

serta tidak ada ketentuan yang pasti mengenai pemberian 

nama tersebut,seperti pada tabel 4.9. 
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.Tabel 4.9. Hasil analisis faktor  

Keterangan  Loading factor 

1 2 3 4 

“Persepsi konsumen terhadap kategori produk” 

X3.2 (status sosial) 0,583    

X3.3 (kebanggaan) 0,636    

X5.1 (barang konsumen) 0,679    

X5.2 (barang industri) 0,871    

X5.3 (penentuan posisi 

          menurut harga) 
0,717    

“indeks atribut produk” 

X1.1 (derajat kepentingan 

          rasa) 
 0,550   

X1.2 (keunikan produk)  0,735   

X1.3 (dapat 

          dikomunikasikan) 
 0,738   

X3.1 (asosiasi merek)  0,742   

“indeks manfaat” 

X2.1 (kebutuhan)   0,840  

X2.2 (keinginan)   0,862  

X2.3 (selera)   0,808  

“indeks pesaing”  

X4.1 (perbandingan 

          kualitas produk) 
   0,773 

X4.2 (perbandingan 

          pelayanan) 
   0,866 

X4.3 (perbandingan 

          desain interior) 
   0,688 

% Varian 25,44 16,83 11,29 9,07 

 (Data Primer (diolah)2014) 

 Tabel 4.9 menjelaskan bahwa terbentuk 4 faktor baru 

dari hasil analisis faktor, empat faktor tersebut berupa nama 

laten atau nama baru dengan identifikasi yang mewakili dari 

item variabel yang terbentuk dan nama laten tersebut mampu 
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menjelaskan masing-masing faktor yang terbentuk dalam 

prosentase variansi, sedangkan masing-masing item variabel 

yang berkumpul pada faktor yang terbentuk besarnya dapat 

dijabarkan pada faktor loading. Berikut ini merupakan 

penjabaran dari masing-masing hasil analisis faktor yang 

terbentuk: 

 

4.7.4.1 “Persepsi Konsumen Terhadap Kategori Produk” 

 

  Hasil analisis faktor yang pertama terbentuk nama 

faktor baru atau yang disebut dengan nama laten, yaitu 

“persepsi konsumen terhadap kategori produk” nama tersebut 

diperoleh dari item variabel yang terbentuk pada nama laten 

ini diantaranya adalah X3.2 (status sosial), X3.3 (kebanggaan), 

X5.1 (barang konsumen), X5.2 (barang industri) dan X5.3 

(penentuan posisi menurut harga), dari kelima item yang 

terbentuk tersebut mampu menjelaskan mengenai strategi 

positioning untuk faktor pertama sebesar 25,442%, kelima 

item variabel tersebut yang memiliki pengaruh besar sehingga 

mampu mewakili strategi positioning untuk faktor “Indeks 

Produk terhadap Harga” adalah pada item variabel X5.2 

(barang industri), dimana barang industri merupakan salah 

satu item yang mampu mewakili strategi positioning untuk 

faktor yang pertama dengan alasan, bahwa restoran siap saji 

Quick Chicken merupakan salah satu barang industri, dimana 

industri rumah makan ini berbentuk waralaba milik satu 

perusahaan peseorangan yang melakukan suatu kegiatan 

bisnis, barang atau produk yang disajikan berupa ayam 

goreng, hamburger dan sphagetti yang merupakan beberapa 

contoh makanan yang diadopsi dari western food akan tetapi 

memiliki cita rasa masakan Indonesia, karena disesuaikan 
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dengan lidah masyarakat Indonesia. Sehingga pada item ini 

cukup representatif untuk mewakili indeks produk terhadap 

harga. Pengaruh yang paling lemah pada indeks ini adalah 

X3.2 (status sosial), karena menurut asumsi responden, bahwa 

konsumen melakukan minat pembelian dan memutuskan 

untuk membeli suatu produk tidak berlandaskan status sosial 

yang dimiliki seseorang, karena semua konsumen yang ingin 

menikmati hidangan yang disajikan oleh retoran siap saji 

Quick Chicken tidak memiliki persyaratan untuk 

mengkonsumsi produk Quick Chicken, misalnya adalah antara 

konsumen yang kaya dan miskin, di restoran Quick Chicken 

tidak membedakan antara kaya dan miskin, karena dengan 

status sosial yang berbeda dapat menikmati hidangan ini tanpa 

melihat dari segi status sosial sehingga pada faktor laten ini 

untuk status sosial memiliki pengaruh yang lemah sebagai 

perwakilan dari faktor pertama strategi positioning. 

 

4.7.4.2  “Indeks Atribut Produk” 

 

  Hasil analisis faktor yang kedua terbentuk faktor laten 

dengan nama “Indeks Produk”, dengan alasan karena item 

variabel yang terbentuk didalamnya menjelaskan mengenai 

produk dari restoran siap saji Quick Chicken yang harus 

dijelaskan dalam faktor ini dengan nilai prosentase yang 

dijelaskan sebesar 16,832%. Item variabel yang terbentuk 

diantaranya adalah X1.1 (derajat kepentingan rasa), X1.2 

(keunikan produk), X1.3 (dapat dikomunikasikan) dan X3.1 

(asosiasi merek), dimana keempat item variabel yang 

terkumpul pada faktor kedua tersebut didapat bahwa hasil item 

variabel yang mampu mewakili faktor yang kedua adalah yang 

memiliki faktor loading yang terbesar diantara item variabel 
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yang lainnya yaitu item X1.3 (dapat dikomunikasikan) dengan 

faktor loading sebesar 0,742, hal ini dikarenakan karena 

responden berasumsi bahwa dengan adanya asosiasi merek 

rumah makan ataupun produk menjadikan salah satu upaya 

dari perusahaan untuk mempertahankan merek dan asosiasinya 

untuk bersaing dengan rumah makan atau perusahaan yang 

menggelar bisnis di bidang kuliner dengan divisi yang sama 

yaitu adanya persaingan antara Quick Chicken dengan Amazy, 

C’best Chicken, ataupun Miami Chicken, semakin menarik 

mungkin merek yang dikenalkan kepada khalayak umum 

dengan sajian produk yang ada semakin unik maka akan 

mudah dikenal oleh masyarakat luas dan mudah diingat oleh 

semua kalangan mulai dari anak-anak sampai usia dewasa dan 

cita rasa yang disesuaikan dengan lidah masyarakat Indonesia 

agar produk makanan tersebut banyak digemari oleh semua 

kalangan. Item variabel yang memiliki pengaruh lemah untuk 

mewakili variabel bebas yaitu strategi positioning adalah item 

variabel X1.1 (derajat kepentingan rasa) dengan nilai faktor 

loading sebanyak 0,550, hal ini dikarenakan banyaknya 

responden yang berasumsi bahwa rasa yang disajikan oleh 

pihak rumah makan siap saji Quick Chicken ini tidak berbeda 

jauh dengan restoran siap saji waralaba yang lainnya, akan 

tetapi yang sedikit membedakannya adalah harga yang 

ditawarkan dan nama produk makanan siap saji beserta paket 

makanannya, sehingga dalam item tersebut responden sudah 

tidak memikirkan lagi mengenai derajat kepentingan dari 

atribut produk pada segi rasa. 
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4.7.4.3  “Indeks Manfaat” 

 
  Hasil analisis faktor yang ketiga dengan nama laten 

atau nama faktor baru “Indeks Manfaat” terdiri dari item 

variabel yang terbentuk diantaranya adalah X2.1 (kebutuhan), 

X2.2 (keinginan) dan X2.3 (selera) dengan prosentase varian 

yang dimiliki pada faktor yang ketiga ini adalah sebesar 

11,290%. Ketiga item variabel yang terbentuk yang mampu 

menjadi perwakilan indikator bebas pada strategi positioning 

adalah x2.2 (keinginan) dengan faktor loading pada item 

variabel tersebut sebesar 0,862, hal ini disebabkan karena 

mayoritas responden yang menjadi konsumen di restoran siap 

saji Quick Chicken memiliki asumsi bahwa pada faktor indeks 

manfaat ini berkaitan dengan hal positif yang didapatkan 

ketika mengkonsumsi produk dari Quick Chicken karena 

mayoritas pengunjung yang datang dengan mengkonsumsi 

sajian yang dihidangkan oleh rumah makan memiliki nilai 

untuk memenuhi keinginan dari si pengunjung yang datang, 

sebab produk dari Quick Chicken ini memiliki porsi yang 

disesuaikan dengan takaran restoran yang memiliki standart 

tertentu dan selain itu produk Quick Chicken banyak yang 

mengadopsi rumah makan diluar negeri, sehingga tidak 

memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap hari 

dengan mengkonsumsi produk Quick Chicken, ini karena 

produknya hanya memiliki sifat sebagai makanan selingan saja 

agar tidak bosan mengkonsumsi makanan yang sehari-hari 

untuk dikonsumsi, dan tidak baik untuk kesehatan apabila 

frekuensi mengkonsumsi produk makanan siap saji teralalu 

sering karena mengakibatkan gangguan pada kesehatan, 

sehingga makanan dari Quick Chicken ini cocok untuk 

dikonsumsi kalangan muda dan hanya sebagai makanan 
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selingan yang hanya bisa dinikmati ketika pengunjung 

menginginkan untuk mengkonsumsi produk Quick Chicken. 

Item variabel yang berpengaruh lemah pada hasil faktor baru 

tersebut adalah item variabel X2.3 (selera), hal ini dikarenakan 

menurut pendapat responden diperoleh bahwa karena selera 

merupakan suatu hal yang masing-masing individu memiliki 

selera yang berbeda untuk mengkonsumsi produk yang 

disajikan oleh rumah makan siap saji Quick Chicken ini. 

Ketika seseorang pada situasi dan kondisi tertentu membuat 

selera juga akan berubah, biasanya selera muncul disebabkan 

oleh gaya hidup sesorang, tren pada saat itu, kemudian umur 

seseorang, semakin tua umur seseorang maka untuk 

menikmati makanan siap saji akan menurun sebab konsumen 

akan memikirkan mengenai faktor kesehatan. 

 

4.7.4.4  “Indeks Produk Pesaing” 

 

  Hasil analisis faktor pada nama faktor laten “Indeks 

Produk pesaing” memiliki item variabel berupa X4.1 

(perbandingan kualitas produk), X4.2 (perbandingan 

pelayanan) dan X4.3 (perbandingan desain interior) yang 

mampu menjelaskan dengan prosentase varian sebesar 9,071 

dengan nilai faktor loading yang terbesar dimiliki oleh item 

variabel X4.2 (perbandingan pelayanan) karena menurut 

pendapat responden bahwa pelayanan merupakan suatu 

tindakan yang vital pada saat menjamu konsumen, pelayanan 

yang baik akan mempertahankan jumlah konsumen bahkan 

akan menambah jumlah konsumen yang datang ke rumah 

makan Quick Chicken, pelayanan yang baik akan memberikan 

image positif bagi rumah makan, sebab dengan image positif 

maka citra rumah makan tersebut akan semakin baik secara 
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tidak langsung banyak calon konsumen yang penasaran 

dengan citra positif rumah makan yang memberikan pelayanan 

yang baik kepada konsumennya dan akan memberikan 

kepuasan kepada konsumen yang datang karena pelayanan 

yang diharapkan sesuai dengan pelayanan yang diinginkan 

oleh konsumen. Pelayanan bagian teknis yang tidak kalah 

pentingnya dengan kualitas produk seperti rasa, apabila rasa 

yang ada pada produk Quick Chicken enak, namun pelayanan 

yang diberikan oleh pihak rumah makan tidak baik maka akan 

membuat konsumen kecewa dan tidak puas, ketidakpuasan 

tersebut akan menjadi salah satu penurunan citra rumah makan 

yang akan tersebar pada khalayak umum. Item variabel yang 

tidak berpengaruh terhadap minat pembelian dan keputusan 

pembelian sebagai variabel bebas yaitu strategi positioning 

adalah X4.3 (perbandingan desain interior) dengan nilai faktor 

loading 0,688. Menurut asumsi responden bahwasannya 

perbandingan antara nilai interior di rumah makan siap saji 

Quick Chicken dengan restoran siap saji yang lainnya dengan 

grade yang sama tidak terlalu membuat responden untuk 

tergerak membandingkan keduanya, karena masing-masing 

rumah makan siap saji memiliki tema tersendiri sesuai dengan 

produk yang disajikan akan responden merasa nyaman saat 

menikmati produk yang disajikan pada rumah makan siap saji. 

 

4.8  Hasil Analisis Pengaruh Strategi Positioning 

            Terhadap Minat Pembelian dan Keputusan 

            Pembelian 

 

4.8.1 Analisis Jalur 

 

  Analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh strategi positoning terhadap minat 
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pembelian dan keputusan pembelian yaitu dengan 

menggunakan analisis jalur atau analisis path, hal ini 

dikarenakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara 

tiga variabel yaitu pengaruh strategi positioning terhadap 

minat pembelian dan strategi positioning berpengaruh secara 

langsung terhadap keputusan pembelian ataupun pengaruh 

strategi positioning berpengaruh tidak langsung terhadap 

keputusan pembelian karena harus melalui variabel minat 

pembelian terlebih dahulu, hasil tersebut nantinya akan 

dijabarkan pada interpretasi jalur. 

Analisa jalur  (path analysis) adalah menganalisa data 

dengan melakukan perhitungan-perhitungan menurut metode 

penelitian kuantitatif dengan teknik analisis. Sebagai salah 

satu teknik analisis multivariate, analisis jalur memungkinkan 

dilakukannya analisis terhadap serangkaian hubungan secara 

simultan sehingga memberikan efisiensi statistik (Hair et al, 

1992: 98). Analisis jalur memungkinkan untuk melakukan 

estimasi atas jumlah persamaan regresi yang berbeda tetapi 

terkait satu sama lain secara bersamaan dengan membuat 

model struktural.  

Menurut Ghazali (2006:99), analisa jalur bertujuan 

untuk menerangkan akibat langsung dan tidak langsung 

seperangkat variabel sebagai variabel penyebab, terhadap 

seperangkat variabel lainnya yang merupakan variabel akibat.  

  Analisis jalur dalam penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas diantaranya adalah “persepsi 

konsumen terhadap kategori produk”, “Indeks Atribut 

Produk”, “Indeks Manfaat” dan “Indeks Produk pesaing” 

berpengaruh langsung terhadap minat pembelian, kemudian 

“persepsi konsumen terhadap kategori produk”, “Indeks 
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Atribut Produk”, “Indeks Manfaat” dan “Indeks Produk 

pesaing”  berpengaruh secara tidak langsung kepada keputusan 

pembelian karena harus mlalui variabel perantara minat 

pembelian, kemudian “persepsi konsumen terhadap kategori 

produk”, “Indeks Atribut Produk”, “Indeks Manfaat” dan 

“Indeks Produk pesaing” berpengaruh secara langsung 

terhadap keputusan pembelian produk Quick Chicken. 

 

4.8.1.1 Uji Asumsi Klasik 

4.8.1.1.1 Uji Normalitas (P-Plot) 

 Uji asumsi normalitas bertujuan untuk menguji sebuah 

model regresi, variabel independen, variabel dependen, atau 

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah distribusi normal atau mendekati 

normal. Dasar pengambilan keputusan memenuhi normalitas 

atau tidak, sebagai berikut :  

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi normalitas.  

b. Jika data yang menyebar jauh dari garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi 

normalitas.  

 Hasil pengujian asumsi klasik pada uji normalitas p-

plot didapatkan hasil bahwa data analisis statistik menujukkan 

bahwa data menyebar pada garis diagonal seperti pada gambar 

8 yang artinya bahwa regresi memenuhi nilai normalitas. 
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4.8.1.1.2 Uji Asumsi Heterodesitas  

Uji asumsi heterodesitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regrsi linier terjadi ketidaksamaan varian 

dari residual satu pengamatan ke residual pengamtan yang 

lainnya. Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya 

heterodesitas, sebagai berikut :  

a. Jika ada pola tertentu seperti titik – titik yang ada 

membentuk suatu pola literatur (bergelombang, melebar, 

kemudian menyempit), maka terjadi heterodesitas.  

b. Jika tidak ada pola tertentu yang jelas serta titik – titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka 

tidak terjadi heterodesitas.  

“persepsi konsumen terhadap kategori produk”,’indeks atribut 

produk’,”indeks manfaat”,’indeks pesaing,jenis kelamin, usia dan pekerjaan 
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4.8.1.1.3 Uji Asumsi Autokorelasi  

Uji asumsi autukorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antar 

anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Untuk 

mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi, 

maka dilakukan pengujian terhadap nilai uji Durbin Watson ( 

Santoso, 2000 ). Pengambilan keputusan ada tidaknya 

autokorelasi, sebagai berikut :  

a. Bila nilai Durbin Watson ( DW ) di bawah -2, berarti ada 

autokorelasi.  

b. Bila nilai DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada 

autokorelasi,  

Bila nilai DW di atas +2, berarti autokorelasi negative. 

Hasil pelaksanaan penelitian menunjukkan bahwa nilai DW 

pengaruh strategi positioning terhadap minat pembelian 

dengan nilai autokorelasi sebesar adalah 2,317 menunjukkan 

bahwa adanya autokorelasi dari strategi positioning terhadap 

minat pembelian produk Quick Chicken, sedangkan untuk 

“persepsi konsumen terhadap kategori produk”,’indeks atribut produk’,”indeks 

manfaat”,’indeks pesaing,jenis kelamin, usia dan pekerjaan 
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strategi positioning terhadap keputusan pembelian tidak 

memiliki autokorelasi. 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .671
a
 .450 .402 .31929 2.317 

a. Predictors: (Constant), pendapatan, gender, “Indeks Manfaat” 

, “Indeks Produk”, “Indeks Produk Kompetitor”, “Indeks Produk 

terhadap Harga”, usia, pekerjaan 

b. Dependent Variable: Y    

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.204 .116  36.146 .000   

“persepsi 

konsumen 

terhadap 

kategori 

produk” 

.231 .034 .560 6.872 .000 .909 1.100 

“Indeks Atribut 

Produk” 
.113 .033 .274 3.482 .001 .972 1.029 
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“Indeks 

Manfaat”  
.053 .032 .129 1.652 .102 .994 1.006 

“Indeks 

Pesaingr” 
.012 .033 .030 .371 .711 .929 1.077 

gender .108 .074 .123 1.470 .145 .865 1.156 

usia -.062 .053 -.112 -1.179 .241 .672 1.489 

pekerjaan -.001 .031 -.005 -.047 .962 .570 1.754 

pendapatan -.023 .032 -.072 -.714 .477 .600 1.668 

a. Dependent 

Variable: Y (minat 

pembelian) 
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Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .762
a
 .581 .539 .26922 1.979 

a. Predictors: (Constant), Y, “Indeks Produk Kompetitor”, 

“Indeks Manfaat” , gender, pendapatan, “Indeks Produk”, usia, 

“Indeks Produk terhadap Harga”, pekerjaan 

b. Dependent Variable: Z    

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.181 .384  5.675 .000   

“Persepsi 

konsumen 

terhadap 

kategori 

produk” 

.086 .035 .217 2.461 .016 .599 1.671 

“Indeks 

Atribut 

Produk” 

.087 .029 .218 2.962 .004 .858 1.166 

“Indeks 

Manfaat”  
.038 .028 .097 1.392 .167 .965 1.036 
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“Indeks 

Pesaing” 
-.029 .028 -.074 

-

1.044 
.299 .927 1.079 

gender 
-.123 .063 -.145 

-

1.955 
.054 .845 1.183 

usia .005 .045 .009 .104 .918 .662 1.511 

pekerjaan -.011 .026 -.039 -.429 .669 .570 1.754 

pendapata

n 
.046 .027 .150 1.703 .092 .596 1.677 

Y .482 .088 .502 5.453 .000 .550 1.820 

a. Dependent 

Variable: Z 

(keputusan 

pembelian) 

       

 

4.8.1.1.4 Uji Asumsi Multikolineritas 

 Uji asumsi multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi ditemukan adanya variabel bebas. 

Multikolinieritas dapat diketahui dari nilai toleransi dan 

Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai toleransi 

mendekati 1 dan VIF berada di sekitar angka 1, maka regresi 

bebas dari multikolinieritas ( Santoso, 2000 ). Hasil 

perhitungan data melalui SPSS versi 16.00 menujukkn bahwa 

nilai toleransi mendekati angka 1 yang artinya bahwa regresi 

bebas dari multikolineritas. 
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Tabel 4.10 Uji Asumsi Multikolineritas 

Variabel VIF Keterangan 

“Persepsi konsumen 

terhadap kategori produk” 
1,100 

Non-Multikolineritas 

“Indeks Atribut Produk” 1,029 Non-Multikolineritas 

 

Jenis kelamin 

Usia 

Pekerjaan 

Pendapatan 

 

1,156 

1,489 

1,754 

1,669 

 

Non-Multikolineritas 

Non-Multikolineritas 

Non-Multikolineritas 

Non-Multikolineritas 
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Tabel 4.11 Hasil analisis jalur “persepsi konsumen 

                  terhadap kategori produk”, “Indeks Atribut 

                  Produk”, “Indeks Manfaat” dan “Indeks 

                  Produk pesaing” terhadap minat pembelian. 

Variabel Β 

Konstanta 4,204 

“Persepsi konsumen 

terhadap kategori produk” 
     0,560*** 

“Indeks Atribut Produk”     0,274** 

“Indeks Manfaat”  0,129 

“Indeks Produk Pesaing”  

  gender 

  Usia 

  Pekerjaan 

  Pendapatan 

 

 0,030 

 0,123 

 -0,112 

-0,005 

                  -0,072 

Keterangan : 

 R square         = 45,0% ***   : p  0,000 

R
 
adjusted      = 40,2% **     : p  0,05 

N                    = 100 

 F-hitung         = 9,324   

Sumber: Data Primer (diolah), 2014 

 

4.8.2 Hasil Koefisien Determinasi (R
2
) 

Hasil dari perhitungan koefisien determinasi bertujuan 

untuk mengetahui seberapa besar prosentase variabel bebas 

mampu menjelaskan dan berpengaruh terhadap variabel terikat 

atau variabel Y. Hasil perhitungan koefisien determinasi 

diketahui bahwa variabel bebas yaitu hasil analisis faktor 

diantaranya adalah “Persepsi Konsumen Terhadap Kategori 

Produk”, “Indeks Atribut Produk”, “Indeks Manfaat” dan 

“Indeks Produk Pesaing” berpengaruh terhadap Minat 
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Pembelian (Y) sebesar 45%, sedangkan sisanya 55% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. 

 

4.8.3 Hasil Pengujian secara Simultan (uji F) 

Uji F pada analisis jalur atau analisis path berfungsi 

untuk mengetahui uji secara simultan untuk F. Pengujian yang 

dilakukan pada dugaan pertama atau hipotesis pertama, maka 

digunakan uji F yaitu untuk menguji indikator-indikator bebas  

secara  bersama-bersama (simultan) terhadap indikator terikat. 

Prosedural uji F dilakukan dengan membandingkan antara 

nilai Fhitung dengan Ftabel. Hipotesis: 

H0 = indikator “Persepsi Konsumen Terhadap Kategori 

Produk” secara simultan tidak berpengaruh  terhadap 

minat pembelian produk Quick Chicken cabang 

Surabaya. 

H1 = indikator “Persepsi Konsumen Terhadap Kategori 

Produk”  secara simultan berpengaruh terhadap minat 

pembelian produk Quick Chicken cabang Surabaya. 

H0 = indikator “Indeks atribut Produk” secara simultan 

tidak berpengaruh minat pembelian produk Quick 

Chicken cabang Surabaya. 

H2 = indikator “Indeks atribut Produk” secara simultan 

berpengaruh terhadap minat pembelian produk Quick 

Chicken cabang Surabaya. 

H0 = indikator “Indeks Manfaat” secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap minat pembelian produk Quick 

Chicken cabang Surabaya. 

H3 = indikator “Indeks Manfaat”  secara simultan 

berpengaruh terhadap minat pembelian produk Quick 

Chicken cabang Surabaya. 

H0 = indikator “Indeks Produk pesaing” secara simultan 
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tidak berpengaruh terhadap minat pembelian produk 

Quick Chicken cabang Surabaya. 

H4 = indikator “Indeks Produk pesaing” secara simultan 

berpengaruh terhadap minat pembelian produk Quick 

Chicken cabang Surabaya. 

 

Hasil  dari perhitungan menggunakan SPSS 16.00 

adalah Fhitung signifikasi  F  0,000 atau signifikasi F  secara 

berturut-turut dengan nilai Fhitung dari persepsi konsumen 

terhadap produk dan harga dengan hasil sangat signifikan 

(Fhitung > Ftabel ; 9,324 > 2,0418) artinya bahwa secara simultan 

persepsi konsumen terhadap kategori produk”, “Indeks Atribut 

Produk”, “Indeks Manfaat” dan “Indeks Produk pesaing”  

berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian (Y). Dengan 

demikian hipotesis pertama sampai dengan hipotesis keempat 

diterima karena variabel x berpengaruh secara simultan 

terhadap varaibel y. Kesimpulan dari pembahasan uji F dari 

hasil analisa statistik bahwa faktor yang berpengaruh terhadap 

minat pembelian produk Quick Chicken cabang Surabaya 

secara simultan adalah “” dan “Indeks Atribut Produk”. 

 

4.8.4 Hasil Pengujian secara Parsial (uji T) 

 Fungsi dari uji T ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh parsial dari variabel x terhadap variabel y. Hasil 

Pengujian t dari perhitungan SPSS versi 16.00 dengan dasar 

teori bahwa pada tabel membandingkan nilai thitung dan ttabel 

apabila thitung > ttabel dengan signifikasi 0,05 (5%), maka secara 

parsial indikator bebas berpengaruh signifikan terhadap 

indikator terikat, begitu juga sebaliknya. Dengan 

membandingkan ttabel, dengan N = jumlah sampel 100, dengan 

α = 0,05. 
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Hipotesis : 

H0 = indikator “persepsi konsumen terhadap kategori 

produk” secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

minat pembelian produk Quick Chicken cabang 

Surabaya. 

H0 = indikator “persepsi konsumen terhadap kategori 

produk” secara parsial berpengaruh minat pembelian 

produk Quick Chicken cabang Surabaya. 

H0 = indikator “Indeks atribut Produk” secara parsial tidak 

berpengaruh minat pembelian produk Quick Chicken 

cabang Surabaya. 

H2 = indikator “Indeks atribut Produk” secara parsial 

berpengaruh terhadap minat pembelian produk Quick 

Chicken cabang Surabaya. 

H0 = indikator “Indeks Manfaat” secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap minat pembelian produk Quick 

Chicken cabang Surabaya. 

H3 = indikator “Indeks Manfaat”  secara parsial 

berpengaruh terhadap minat pembelian produk Quick 

Chicken cabang Surabaya. 

H0 = indikator “Indeks Produk pesaing” secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap minat pembelian produk Quick 

Chicken cabang Surabaya. 

H4 = indikator “Indeks Produk pesaing” secara parsial 

berpengaruh terhadap minat pembelian produk Quick 

Chicken cabang Surabaya. 

H0 = indikator jenis kelamin secara parsial tidak 

berpengaruh minat pembelian produk Quick Chicken 

cabang Surabaya. 

H5 = indikator jenis kelamin secara parsial berpengaruh 

terhadap minat pembelian produk Quick Chicken 
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cabang Surabaya. 

H0 = indikator usia secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap minat pembelian produk Quick Chicken 

cabang Surabaya. 

H6 = indikator usia secara parsial berpengaruh terhadap 

minat pembelian produk Quick Chicken cabang 

Surabaya. 

H0 = indikator pekerjaan secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap minat pembelian produk Quick Chicken 

cabang Surabaya. 

H7 = indikator pekerjaan secara parsial berpengaruh 

terhadap minat pembelian produk Quick Chicken 

cabang Surabaya. 

H0 = indikator pendapatan secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap minat pembelian produk Quick Chicken 

cabang Surabaya. 

H8 = indikator pendapatan secara parsial berpengaruh 

terhadap minat pembelian produk Quick Chicken 

cabang Surabaya. 

 

 Berdasarkan hasil pengujian data melalui SPSS versi 

16.00 pada setiap variabel X dari strategi positioning yang 

telah dianalisis faktor sebelumnya, diperoleh hasil statistik 

bahwa : 

1. X1 “persepsi konsumen terhadap kategori produk” (Thitung > 

Ttabel = 6,872 > 2,306) artinya “persepsi konsumen terhadap 

kategori produk” berpengaruh positif dan sangat signifikan 

terhadap terhadap minat pembelian produk Quick Chicken 

cabang Surabaya. 

2. X2 “Indeks atribut Produk” (Thitung > Ttabel   = 3,482  > 2, 

306) artinya “Indeks atribut Produk” berpengaruh positif 
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dan signifikan terhadap minat pembelian produk Quick 

Chicken cabang Surabaya. 

3. X3 “Indeks Manfaat”  (Thitung > Ttabel    = 1,652 < 2, 306) 

artinya “Indeks Manfaat” tidak   berpengaruh terhadap 

minat pembelian produk Quick Chicken cabang Surabaya. 

4. X4 “Indeks Produk pesaing” (Thitung > Ttabel   = 0,371 < 

2,306) artinya “Indeks Produk pesaing tidak berpengaruh 

terhadap minat pembelian produk Quick Chicken cabang 

Surabaya. 

5. X5 jenis kelamin (Thitung > Ttabel   = 1,470 < 2,306) artinya 

jenis kelamin” tidak berpengaruh terhadap minat pembelian 

produk Quick Chicken cabang Surabaya. 

6.  X6 usia (Thitung > Ttabel   = -1,179 < 2,306) artinya  usia tidak 

berpengaruh terhadap minat pembelian produk Quick 

Chicken cabang Surabaya. 

7.  X7 Pekerjaan (Thitung > Ttabel   = -0,047 < 2,306) artinya  

Pekerjaan tidak berpengaruh terhadap minat pembelian 

produk Quick Chicken cabang Surabaya. 

8.   X8 Pendapatan (Thitung > Ttabel   = -0,714 < 2,306) artinya  

Pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat pembelian 

produk Quick Chicken cabang Surabaya. 

 

Jadi pengolahan data dengan analisis statistik 

menggunkan SPSS tersebut diperoleh hasil bahwa yang 

variabel bebas yang secara parsial berpengaruh positif dan 

sangat signifikan terhadap minat pembelian produk Quick 

Chicken cabang Surabaya adalah “Indeks Produk terhadap 

Harga” hipotesis pertama, sedangkan untuk “Indeks Produk” 

hipotesis kedua berpegaruh positif dan signifikan terhadap 

minat pembelian produk Quick Chicken cabang Surabaya. 



 

130 

 

Berdasarkan Hasil analisis jalur pada tabel 4.11 yang 

diperoleh dari hasil pengolahan data statistik dengan 

menggunakan program SPSS versi 16,00 dan diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = 4,204 + 0,560 X1+0,274X2 

Keterangan: 

Y  = Minat pembelian 

X1  = “persepsi konsumen terhadap kategori produk” 

X2 = “Indeks atribut Produk ”  

Nilai konstanta pada tabel 4.11 hasil analisis path yaitu 

sebesar 4,204, “persepsi konsumen terhadap kategori produk”, 

“Indeks Atribut Produk”, “Indeks Manfaat” dan “Indeks 

Produk pesaing” berpengaruh terhadap minat pembelian (Y), 

dari hasil analisis statistik yang berpengaruh positif dan 

signifikan adalah Indeks Produk terhadap Harga” dan “Indeks 

Produk”, sehingga persamaan yang dipakai adalah kedua 

variabel yang berpengaruh terhadap minat pembelian, fungsi 

dari nilai konstanta tersebut bahwa apabila variabel bebas 

memiliki nilai 0 atau tidak memiliki pengaruh, walaupun tidak 

dilakukan penelitian maka strategi positioning sudah 

berpengaruh terhadap minat pembelian sebesar 4,204. 

 

4.8.4.1 “Persepsi Konsumen Terhadap Kategori Produk” 

 Hasil analisis path pengaruh “persepsi konsumen 

terhadap kategori produk”, “Indeks Atribut Produk”, “Indeks 

Manfaat” dan “Indeks Produk pesaing”  berpengaruh terhadap 

minat pembelian yang disajikan pada tabel 4.11 diperoleh hasil 

bahwa “Indeks Produk terhadap Harga” berpengaruh secara 

positif dan sangat signifikan terhadap keputusan pebelian 

sebesar 0,560, artinya pengaruh dari ““persepsi konsumen 
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terhadap kategori produk” terhadap keputusan pembelian 

sebesar 0,560. Semakin tinggi nilai “Indeks Produk terhadap 

Harga” yang terdiri dari variabel X3.2 (status sosial), X3.3 

(kebanggaan), X5.1 (barang konsumen), X5.2 (barang 

industri) dan X5.3 (penentuan posisi menurut harga). Hasil 

analisis statistik dengan menggunakan SPSS Versi 16.00 

mengindikasikan bahwa hipotesis pertama yang berbunyi 

bahwa “Indeks Produk terhadap Harga” berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap minat pembelian konsumen produk 

dari Quick Chicken, artinya Hipotesis 4 :Perbandingan kualitas 

produk di rumah makan Quick Chicken berpengaruh positif 

terhadap minat pembelian produk Quick Chicken di Surabaya. 

Hal ini dikarenakan kualitas produk mampu mewakili indeks 

produk terhadap harga. 

 Semakin tinggi status sosial konsumen akan 

meningkatkan minat pembelian, semakin bangga seseorang 

atau konsumen terhadap produk yang dibeli di Quick Chicken 

maka akan meningkatkan minat pembelian, semakin tahan 

lama produk yang disajikan oleh Quick Chicken juga akan 

semakin meningkatkan minat pembelian konsumen, semakin 

banyak referensi konsumen untuk menggunakan rumah makan 

siap saji dalam keperluan perusahaan juga akan meningkatkan 

minat pembelian konsumen, dan semakin sesuai harga yang 

diberikan kepada konsuen terhadap kualitas produk akan 

meningkatkan pula minat pembelian konsumen terhadap 

produk Quick Chicken yang terdiri dari ayam goreng, 

sphagetti dan hamburger. Pelanggan memiliki asumsi untuk 

mengkonsumsi berdasarkan minat beli dari kategori produk 

yang dihasilkan oleh rumah makan, sehingga muncul daya 

tarik yang ditimbulkan dari pengkonsumsian produk tersebut 
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sehingga pelanggan memiliki minat untuk terus 

mengkonsumsi produk tersebut. 

 Perbandingan dari hasil penelitian terdahulu bahwa 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keunggulan 

bersaing diferensiasi produk berpengaruh signifikan terhadap 

minat beli ulang. (2) keunggulan bersaing diferensiasi 

pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat beli ulang. 

(3) keunggulan bersaing diferensiasi citra berpengaruh 

signifikan terhadap minat beli ulang KFC, hasil tersebut sama 

dengan penelitian yang dilakukan di rumah makan Quick 

Chicken sendiri bahwa kategori produk juga berpengaruh 

signifikan terhadap mina pembelian, kemudia untuk penelitian 

terdahulu yang kedua pada tahap pengenalan kebutuhan, 

konsumen menganggap produk KFC sebagai makanan 

selingan yang dimotivasi oleh sekedar melepas rasa lapar dan / 

atau dahaga saja, dengan intensitas kunjungan kurang dari dua 

kali dalam sebulan. Pada tahap pencarian informasi, media 

yang paling mempengaruhi dalam pembelian produk di KFC 

yaitu konsumen itu sendiri, begitu juga dengan sumber 

informasi dimana konsumen mengetahui tentang produk KFC 

dan yang menjadi fokus utama apabila ada promosi adalah 

atribut rasa. Pada tahap evaluasi alternatif, indikator yang 

menjadi pertimbangan awal dalam pembelian, kualitas dan 

alasan memilih produk KFC adalah rasa. Pada tahap 

pembelian, konsumen biasanya berkunjung pada hari Sabtu 

atau Minggu dan itu pun tergantung situasinya. Pengaruh 

keluarga, teman dan penjual dalam menyarankan pembelian 

produk KFC adalah tidak berkomentar. Pada tahap evaluasi 

pasca pembelian, konsumen merasakan puas akan produk 

KFC dan akan kembali untuk mencobanya. KFC, Mc. 

Donald’s dan CFC memiliki posisi yang saling berjauhan satu 
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sama lainnya, yang artinya masing-masing merek tersebut 

tidak memiliki kedekatan atau kemiripan sifat satu dengan 

yang lainnya.  

  

4.8.4.2 “Indeks Atribut Produk” 

 Hasil analisis path pengaruh ““persepsi konsumen 

terhadap kategori produk”berpengaruh terhadap minat 

pembelian yang disajikan pada tabel 4.11 diperoleh hasil 

bahwa “Indeks atribut Produk” berpengaruh secara positif dan 

sangat signifikan terhadap keputusan pembelian sebesar 0,274, 

artinya pengaruh dari “Indeks Produk” terhadap minat 

pembelian sebesar 0,274. Semakin tinggi nilai “Indeks 

Produk” yang terdiri dari variabel X1.1 (derajat kepentingan 

rasa), X1.2 (keunikan produk), X1.3 (dapat dikomunikasikan) 

dan X3.1 (asosiasi merek). Hasil analisis statistik dengan 

menggunakan SPSS Versi 16.00 mengindikasikan bahwa 

hipotesis kedua yang berbunyi bahwa “Indeks Produk” 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian 

konsumen produk dari Quick Chicken, artinya untuk hipotesis 

kedua diterima. Shinta (2011) menyatakan bahwa promosi 

merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran untuk 

menginformasikan dan mempengaruhi konsumen agar dapat 

menerima dan membeli suatu produk yang ditawarkan 

perusahaan yang bersangkutan. untuk hipotesis pertama 

diterima, sebab derajat kepentingan dari rasa produk mampu 

mewakili variabel atribut produk. 

 Semakin enak cita rasa yang dihasilkan dari produk 

Quick Chicken akan meningkatkan minat pembelian, semakin 

unik produk yang disajikan oleh pihak rumah makan siap saji 
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Quick Chicken maka akan meningkatkan minat pembelian, 

semakin mudah produk Quick Chicken untuk dikomunikasikan 

kepada khalayak umum sebagai salah satu makanan yang 

banyak direkomendasikan para konsumennya akan semakin 

meningkatkan minat pembelian konsumen, semakin mudah 

merek dihafal oleh konsumen juga akan meningkatkan minat 

pembelian konsumen. 

 Hasil perbandingan penelitian terdahulu diperoleh 

bahwa beberapa atribut yang memiliki kedekatan dengan KFC 

yaitu lokasi, tempat parkir, keramahan pelayan, daftar menu, 

kebersihan ruangan, dekorasi ruangan, jumlah porsi, rasa, 

kemasan bawa pulang dan harga, tidak ada satu atribut pun 

yang memiliki arah vektor yang berlawanan dengan merek ini 

sedangkan Mc. Donald’s memiliki kedekatan dengan atribut 

penampilan pelayan, kecepatan penyajian, temperatur ruangan, 

keharuman ruangan, musik, variasi jenis produk, aroma, 

promosi dan diskon, namun memiliki korelasi yang jauh pada 

atribut tempat parkir. Untuk CFC tidak terdapat satu atribut 

pun yang memiliki korelasi bila dibandingkan dengan kedua 

merek tadi. Atribut lokasi, rasa dan keramahan pelayan 

menempati urutan teratas dari tingkat kepentingan yang dinilai 

oleh konsumen. Sedangkan untuk kinerjanya secara 

keseluruhan kedudukan Mc. Donald’s dinilai lebih baik bila 

dibandingkan dengan KFC. Berdasarkan Importance 

Performance Analysis yang berkaitan dengan kepuasan 

pelanggan, tidak terdapat atribut yang tingkat kepentingannya 

tinggi dan tingkat kinerjanya rendah. Atribut yang termasuk ke 

dalam tingkat kepentingan dan kinerja tinggi yaitu atribut 

lokasi, keramahan pelayan, penampilan pelayan, kecepatan 

penyajian produk, kecepatan transaksi, daftar menu, 

kebersihan, temperatur ruangan, aroma produk, rasa dan 
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promosi. Selanjutnya yang termasuk ke dalam tingkat 

kepentingan dan kinerja rendah, antara lain tempat parkir, 

keharuman ruangan, musik, variasi jenis produk, jumlah porsi 

produk, harga dan  diskon. Pada tingkat kepentingan rendah 

dan tingkat kinerja tinggi, terdapat atribut dekorasi ruangan 

dan kemasan bawa pulang. Strategi pemasaran yang harus 

diterapkan di KFC mencakup atribut lokasi, tempat parkir, 

keramahan pelayan, kecepatan penyajian produk, kebersihan, 

dekorasi ruangan, keharuman ruangan, musik, variasi jenis 

produk, jumlah porsi, aroma produk, rasa, kemasan bawa 

pulang, promosi dan diskon. Untuk itu, KFC perlu 

meningkatkan kinerjanya agar dapat tetap bersaing dengan 

pesaing utamanya, Mc. Donald’s. 

4.8.5 Pengaruh Strategi Positioning dan Minat Pembelian 

         terhadap Keputusan Pembelian 

 

  Analisis jalur berikutnya untuk tahap kedua dalam 

penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

diantaranya adalah ““persepsi konsumen terhadap kategori 

produk”berpengaruh tidak langsung terhadap keputusan 

pembelian karena harus melalui variabel intervening terlebih 

dahulu yaitu minat pembelian, kemudian “Indeks Produk 

terhadap Harga”, “Indeks Produk”, “Indeks Manfaat” dan 

“Indeks Produk Kompetitor” dan minat pembelian 

berpengaruh secara langsung kepada keputusan pembelian, 

kemudian Indeks Produk terhadap Harga”, “Indeks Produk”, 

“Indeks Manfaat” dan “Indeks Produk Kompetitor” 

berpengaruh secara langsung terhadap keputusan pembelian 

produk Quick Chicken yang nantinya akan lebih detail pada 

interpretasi path. 
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Tabel 4.12 Hasil analisis jalur “Persepsi Konsumen 

        Terhadap Kategori Produk”, “Indeks Atribut 

        Produk”, “Indeks Manfaat” dan “Indeks 

        Produk pesaing” terhadap Keputusan 

        Pembelian. 

Variabel Β 

Konstanta 2,181 

“Persepsi Konsumen Terhadap 

Kategori Produk” 
    0,217** 

“Indeks Atribut Produk”     0,218** 

“Indeks Manfaat”  0,097 

“Indeks Produk   Kompetitor”  

  gender 

  Usia 

  Pekerjaan 

  Pendapatan 

  Minat Pembelian                                       

-0,074 

 -0,145 

 0,009 

-0,039 

                     0,150 

                     0,502*** 

Keterangan : 

 R square         = 58,1% ***   : p  0,000 

R
 
adjusted      = 53,9% **     : p  0,05 

N                    = 100 

 F-hitung         = 13,881   

Sumber: Data Primer (diolah), 2014 

 

4.8.6 Hasil Koefisien Determinasi (R
2
) 

Hasil dari perhitungan koefisien determinasi bertujuan 

untuk mengetahui seberapa besar prosentase variabel bebas 

yaitu x dan y yang mampu menjelaskan dan berpengaruh 

terhadap variabel terikat atau variabel terikat pada sesi ini 

adalah Z. Hasil perhitungan koefisien determinasi diketahui 

bahwa variabel bebas yaitu hasil analisis faktor diantaranya 
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adalah “Indeks Produk terhadap Harga”, “Indeks atribut 

Produk”, “Indeks Manfaat” dan “Indeks Produk Kompetitor” 

dan minat pembelian berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian (Z) sebesar 58,1%, sedangkan sisanya 41,9% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. 

4.8.7 Hasil Pengujian secara Simultan (uji F) 

Uji F pada analisis jalur atau analisis path berfungsi 

untuk mengetahui uji secara simultan untuk F. Pengujian yang 

dilakukan pada dugaan pertama atau hipotesis pertama, maka 

digunakan uji F yaitu untuk menguji indikator-indikator bebas  

secara  bersama-bersama (simultan) terhadap indikator terikat. 

Prosedural uji F dilakukan dengan membandingkan antara 

nilai Fhitung dengan Ftabel. 

Hipotesis: 

H0 = indikator “persepsi konsumen terhadap kategori 

produk” secara simultan tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian produk Quick Chicken cabang 

Surabaya. 

H1 = indikator “persepsi konsumen terhadap kategori 

produk” secara simultan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian produk Quick Chicken cabang 

Surabaya. 

H0 = indikator “Indeks atribut Produk” secara simultan 

tidak berpengaruh keputusan pembelian produk Quick 

Chicken cabang Surabaya. 

H2 = indikator “Indeks atribut Produk” secara simultan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

Quick Chicken cabang Surabaya. 

H0 = indikator “Indeks Manfaat” secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

Quick Chicken cabang Surabaya. 
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H3 = indikator “Indeks Manfaat”  secara simultan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

Quick Chicken cabang Surabaya. 

H0 = indikator “Indeks Produk pesaing” secara simultan 

tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

produk Quick Chicken cabang Surabaya. 

H4 = indikator “Indeks Produk pesaing” secara simultan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

Quick Chicken cabang Surabaya. 

H0 = indikator minat pembelian secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

Quick Chicken cabang Surabaya. 

H5 = indikator minat pembelian secara simultan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

Quick Chicken cabang Surabaya. 

Hasil  dari perhitungan menggunakan SPSS 16.00 

adalah Fhitung signifikasi  F  0,000 atau signifikasi F  secara 

berturut-turut dengan nilai Fhitung dari “Indeks Produk terhadap 

Harga”, “Indeks Produk” dan minat pembelian dengan hasil 

signifikan (Fhitung > Ftabel ; 13,881 > 2,0418) artinya bahwa 

secara simultan “Indeks Produk terhadap Harga”, “Indeks 

atribut Produk”, dan minat pembelian berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian (Z). Dengan demikian hipotesis 

pertama sampai dengan hipotesis keempat diterima karena 

variabel x berpengaruh secara simultan terhadap variabel Z. 

Kesimpulan dari pembahasan uji F dari hasil analisa statistik 

bahwa faktor yang berpengaruh terhadap minat pembelian 

produk Quick Chicken cabang Surabaya secara simultan 

adalah “Indeks Produk terhadap Harga”, “Indeks atribut 

Produk” dan minat pembelian. 
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4.8.8 Hasil Pengujian secara Parsial (uji T) 

 Fungsi dari uji T ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh parsial dari variabel x dan y terhadap variabel Z. 

Hasil Pengujian t dari perhitungan SPSS versi 16.00 dengan 

dasar teori bahwa pada tabel membandingkan nilai thitung dan 

ttabel apabila thitung > ttabel dengan signifikasi 0,05 (5%), maka 

secara parsial indikator bebas berpengaruh signifikan terhadap 

indikator terikat, begitu juga sebaliknya. Dengan 

membandingkan ttabel, dengan N = jumlah sampel 100, dengan 

α = 0,05. 

Hipotesis : 

H0 = indikator “Persepsi Konsemen Terhadap Kategori 

Produk” secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian produk Quick Chicken cabang 

Surabaya. 

H0 = indikator “Persepsi Konsemen Terhadap Kategori 

Produk”secara parsial tidak berpengaruh keputusan 

pembelian produk Quick Chicken cabang Surabaya. 

H1 = indikator “Indeks Produk terhadap Harga” secara 

parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

produk Quick Chicken cabang Surabaya. 

H0 = indikator “Indeks atribut Produk” secara parsial tidak 

berpengaruh keputusan pembelian produk Quick 

Chicken cabang Surabaya. 

H2 = indikator “Indeks atribut Produk” secara parsial 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

Quick Chicken cabang Surabaya. 

H0 = indikator “Indeks Manfaat” secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

Quick Chicken cabang Surabaya. 

H3 = indikator “Indeks Manfaat”  secara parsial 
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berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

Quick Chicken cabang Surabaya. 

H0 = indikator “Indeks Produk pesaing” secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

Quick Chicken cabang Surabaya. 

H4 = indikator “Indeks Produk pesaing”” secara parsial 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

Quick Chicken cabang Surabaya. 

H0 = indikator jenis kelamin secara parsial tidak 

berpengaruh keputusan pembelian produk Quick 

Chicken cabang Surabaya. 

H5 = indikator jenis kelamin secara parsial berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian produk Quick Chicken 

cabang Surabaya. 

H0 = indikator usia secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian produk Quick Chicken 

cabang Surabaya. 

H6 = indikator usia secara parsial berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian produk Quick Chicken cabang 

Surabaya. 

H0 = indikator pekerjaan secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian produk Quick Chicken 

cabang Surabaya. 

H7 = indikator pekerjaan secara parsial berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian produk Quick Chicken 

cabang Surabaya. 

H0 = indikator pendapatan secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian produk Quick Chicken 

cabang Surabaya. 

H8 = indikator pendapatan secara parsial berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian produk Quick Chicken 



 

141 

 

cabang Surabaya. 

H0 = indikator minat pembelian secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

Quick Chicken cabang Surabaya. 

H9 = indikator minat pembelian secara parsial berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian produk Quick Chicken 

cabang Surabaya. 

Berdasarkan hasil pengujian data melalui SPSS versi 

16.00 pada setiap variabel X dari strategi positioning yang 

telah dianalisis faktor sebelumnya, diperoleh hasil statistik 

bahwa : 

1. X1 “persepsi konsumen terhadap kategori produk” (Thitung > 

Ttabel = 2,461 > 2,306) artinya “persepsi konsumen terhadap 

kategori produk” berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap terhadap minat pembelian produk Quick Chicken 

cabang Surabaya. 

2. X2 “Indeks atribut Produk” (Thitung > Ttabel   = 2,962  > 2, 

306) artinya “Indeks atribut Produk” berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap minat pembelian produk Quick 

Chicken cabang Surabaya. 

3. X3 “Indeks Manfaat”  (Thitung > Ttabel    = 1,392 < 2, 306) 

artinya “Indeks Manfaat” tidak   berpengaruh terhadap 

minat pembelian produk Quick Chicken cabang Surabaya. 

4. X4 “Indeks Produk pesaing (Thitung > Ttabel   = -1,044 < 

2,306) artinya “Indeks Produk pesaing tidak berpengaruh 

terhadap minat pembelian produk Quick Chicken cabang 

Surabaya. 

5.  X5 jenis kelamin (Thitung > Ttabel   = -1,955 < 2,306) artinya 

jenis kelamin” tidak  berpengaruh terhadap minat 

pembelian produk Quick Chicken cabang Surabaya. 
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6.  X6 usia (Thitung > Ttabel   = 0,104 < 2,306) artinya  usia tidak 

berpengaruh terhadap minat pembelian produk Quick 

Chicken cabang Surabaya. 

7.  X7 Pekerjaan (Thitung > Ttabel   = -0,429 < 2,306) artinya  

Pekerjaan tidak berpengaruh terhadap minat pembelian 

produk Quick Chicken cabang Surabaya. 

8. X8 Pendapatan (Thitung > Ttabel   = 1,703 < 2,306) artinya  

Pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat pembelian 

produk Quick Chicken cabang Surabaya. 

9.  Minat pembelian (Thitung > Ttabel   = 5,453 > 2,306) artinya 

minat pembelian berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat pembelian produk Quick Chicken cabang 

Surabaya. 

  Jadi pengolahan data dengan analisis statistik 

menggunkan SPSS tersebut diperoleh hasil bahwa yang 

variabel bebas yang secara parsial berpengaruh positif dan 

sangat signifikan terhadap minat pembelian produk Quick 

Chicken cabang Surabaya adalah “Indeks Produk terhadap 

Harga” hipotesis pertama, sedangkan untuk “Indeks Produk” 

hipotesis kedua dan minat pembelian pada hipotesis ke 

sembilan berpegaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk Quick Chicken cabang Surabaya. 

Berdasarkan Hasil analisis jalur pada tabel 4.12 yang 

diperoleh dari hasil pengolahan data statistik dengan 

menggunakan program SPSS versi 16,00 dan diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = 2,181 + 0,217 X1+0,218X2+0,502X3 

Keterangan: 

Y  = Minat pembelian 

X1  = “persepsi konsumen terhadap kategori produk” 

X2 = “Indeks atribut Produk ”  
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X3 = minat pembelian 

 “Persepsi Konsemen Terhadap Kategori Produk”, 

“Indeks Atribut Produk”, “Indeks Manfaat” dan “Indeks 

Produk pesaing”  berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

pembelian (Z), dari hasil analisis statistik yang berpengaruh 

positif dan signifikan adalah “Indeks Produk terhadap Harga” 

dan “Indeks Produk”, dan minat pembelian sehingga 

persamaan yang dipakai adalah ketiga variabel yang 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian, fungsi dari nilai 

konstanta tersebut bahwa apabila variabel bebas memiliki nilai 

0 atau tidak memiliki pengaruh, walaupun tidak dilakukan 

penelitian maka strategi positioning dan minat pembelian 

sudah berpengaruh terhadap keputusan pembelian sebesar 

2,181. 

 

4.8.8.1 “Persepsi Konsumen Terhadap Kategori Produk” 

 

Hasil analisis path pengaruh “persepsi konsumen 

terhadap kategori produk”, “Indeks Atribut Produk”, “Indeks 

Manfaat” dan “Indeks Produk pesaing”  berpengaruh terhadap 

minat pembelian yang disajikan pada tabel 4.11 diperoleh hasil 

bahwa “persepsi konsumen terhadap kategori produk” 

berpengaruh secara positif dan sangat signifikan terhadap 

keputusan pebelian sebesar 0,217, artinya pengaruh dari 

“persepsi konsumen terhadap kategori produkterhadap 

keputusan pebelian sebesar 0,217. Semakin tinggi nilai 

“Indeks Produk terhadap Harga” yang terdiri dari variabel 

X3.2 (status sosial), X3.3 (kebanggaan), X5.1 (barang 

konsumen), X5.2 (barang industri) dan X5.3 (penentuan posisi 

menurut harga). Hasil analisis statistik dengan menggunakan 

SPSS Versi 16.00 mengindikasikan bahwa Hipotesis 5: 
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Penentuan posisi menurut harga di rumah makan Quick 

Chicken berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

produk Quick Chicken di Surabaya. , artinya untuk hipotesis 

kelima yaitu diterima. 

Semakin tinggi status sosial konsumen akan 

meningkatkan keputusan pembelian, semakin bangga 

seseorang atau konsumen terhadap produk yang dibeli di 

Quick Chicken maka akan meningkatkan keputusan 

pembelian, semakin tahan lama produk yang disajikan oleh 

Quick Chicken juga akan semakin meningkatkan keputusan 

pembelian konsumen, semakin banyak referensi konsumen 

untuk menggunakan rumah makan siap saji dalam keperluan 

perusahaan juga akan meningkatkan keputusan pembelian 

konsumen, dan semakin sesuai harga yang diberikan kepada 

konsuen terhadap kualitas produk akan meningkatkan pula 

keputusan pembelian konsumen terhadap produk Quick 

Chicken yang terdiri dari ayam goreng, sphagetti dan 

hamburger. 

Silfiyah (2009) bahwa Hasil Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa (1) Dimensi kualitas layanan pada 

keandalan yang diberikan oleh Rumah Makan Ayam Bakar 

Wong Solo Cabang Malang berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. (2) Dimensi kualitas layanan pada daya tanggap 

yang diberikan oleh Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo 

Cabang Malang kepada pelanggan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. (3) Dimensi kualitas layanan pada 

jaminan yang diberikan oleh Rumah Makan Ayam Bakar 

Wong Solo Cabang Malang berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. (4) Dimensi kualitas layanan pada empati yang 

diberikan kepada pelanggan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. (5) Dimensi kualiats layanan pada bukti fisik yang 
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diberikan kepada pelangan berpengaruh pada keputusan 

pembelian. (6) 69,9% keputusan pembelian dipengaruhi oleh 

dimensi kualitas layanan (keandalan, daya tanggap, jaminan, 

empati, dan bukti fisik) sedangkan sisanya sebesar 30,1% 

dipengaruhi oleh faktor lain selain dimensi kualitas layanan 

yang tidak dideskripsikan dalam penelitian ini, pada hasil 

penelitian di Quick Chicken juga diperoleh sama dengan 

penelitian dahulu tersebut bahwa minat pembelian dipengaruhi 

oleh persepsi konsumen terhadap kategori produk, produk 

tersebut diantaranya didukung oleh keberhasilan pelayanan 

yang dilakukan di restoran siap saji quick chicken.  

 

4.8.8.2 “Indeks  Atribut Produk” 

 

Hasil analisis path pengaruh persepsi konsumen 

terhadap kategori produk”, “Indeks Atribut Produk”, “Indeks 

Manfaat” dan “Indeks Produk pesaing”   berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian yang disajikan pada tabel 4.12 diperoleh 

hasil bahwa “Indeks Produk” berpengaruh secara positif dan 

sangat signifikan terhadap keputusan pembelian sebesar 0,218, 

artinya pengaruh dari “Indeks Produk” terhadap keputusan 

sebesar 0,218. Semakin tinggi nilai “Indeks Produk” yang 

terdiri dari variabel X1.1 (derajat kepentingan rasa), X1.2 

(keunikan produk), X1.3 (dapat dikomunikasikan) dan X3.1 

(asosiasi merek). Hasil analisis statistik dengan menggunakan 

SPSS Versi 16.00 mengindikasikan bahwa hipotesis 6 : 

keunikan produk Quick Chicken berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian produk Quick Chicken di Surabaya, 

artinya hipotesis ke enam diterima. 

 Semakin enak cita rasa yang dihasilkan dari produk 

Quick Chicken akan meningkatkan keputusan pembelian, 
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semakin unik produk yang disajikan oleh pihak rumah makan 

siap saji Quick Chicken maka akan meningkatkan keputusan 

pembelian, semakin mudah produk Quick Chicken untuk 

dikomunikasikan kepada khalayak umum sebagai salah satu 

makanan yang banyak direkomendasikan para konsumennya 

akan semakin meningkatkan keputusan pembelian konsumen, 

semakin mudah merek dihafal oleh konsumen juga akan 

meningkatkan keputusan pembelian konsumen 

Hasil perbandingan penelitian terdahulu sama dengan 

hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa keputusan 

pembelian dipengaruhi oleh atribut produk quick chicken 

dengan membandingkan penelitian terdahulu diperoleh bahwa 

beberapa atribut yang memiliki kedekatan dengan KFC yaitu 

lokasi, tempat parkir, keramahan pelayan, daftar menu, 

kebersihan ruangan, dekorasi ruangan, jumlah porsi, rasa, 

kemasan bawa pulang dan harga, tidak ada satu atribut pun 

yang memiliki arah vektor yang berlawanan dengan merek ini 

sedangkan Mc. Donald’s memiliki kedekatan dengan atribut 

penampilan pelayan, kecepatan penyajian, temperatur ruangan, 

keharuman ruangan, musik, variasi jenis produk, aroma, 

promosi dan diskon, namun memiliki korelasi yang jauh pada 

atribut tempat parkir. Untuk CFC tidak terdapat satu atribut 

pun yang memiliki korelasi bila dibandingkan dengan kedua 

merek tadi. Atribut lokasi, rasa dan keramahan pelayan 

menempati urutan teratas dari tingkat kepentingan yang dinilai 

oleh konsumen. Sedangkan untuk kinerjanya secara 

keseluruhan kedudukan Mc. Donald’s dinilai lebih baik bila 

dibandingkan dengan KFC. Berdasarkan Importance 

Performance Analysis yang berkaitan dengan kepuasan 

pelanggan, tidak terdapat atribut yang tingkat kepentingannya 

tinggi dan tingkat kinerjanya rendah. Atribut yang termasuk ke 
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dalam tingkat kepentingan dan kinerja tinggi yaitu atribut 

lokasi, keramahan pelayan, penampilan pelayan, kecepatan 

penyajian produk, kecepatan transaksi, daftar menu, 

kebersihan, temperatur ruangan, aroma produk, rasa dan 

promosi. Selanjutnya yang termasuk ke dalam tingkat 

kepentingan dan kinerja rendah, antara lain tempat parkir, 

keharuman ruangan, musik, variasi jenis produk, jumlah porsi 

produk, harga dan  diskon. Pada tingkat kepentingan rendah 

dan tingkat kinerja tinggi, terdapat atribut dekorasi ruangan 

dan kemasan bawa pulang. Strategi pemasaran yang harus 

diterapkan di KFC mencakup atribut lokasi, tempat parkir, 

keramahan pelayan, kecepatan penyajian produk, kebersihan, 

dekorasi ruangan, keharuman ruangan, musik, variasi jenis 

produk, jumlah porsi, aroma produk, rasa, kemasan bawa 

pulang, promosi dan diskon. Untuk itu, KFC perlu 

meningkatkan kinerjanya agar dapat tetap bersaing dengan 

pesaing utamanya, Mc. Donald’s. Shinta (2011) menyatakan 

bahwa promosi merupakan suatu bentuk komunikasi 

pemasaran untuk menginformasikan dan mempengaruhi 

konsumen agar dapat menerima dan membeli suatu produk 

yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. 

 

4.8.8.3 Minat Pembelian 

 

Hasil analisis path pengaruh persepsi konsumen 

terhadap kategori produk”, “Indeks Atribut Produk”, “Indeks 

Manfaat” dan “Indeks Produk pesaing”  dan minat pembelian 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian yang disajikan 

pada tabel 4.12 diperoleh hasil bahwa minat pembelian 

berpengaruh secara positif dan sangat signifikan terhadap 

keputusan pembelian sebesar 0,502, artinya pengaruh dari 
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minat pembelian terhadap keputusan sebesar 0,502. Hasil 

analisis statistik dengan menggunakan SPSS Versi 16.00 

mengindikasikan bahwa hipotesis ketujuh yang berbunyi 

bahwa Hipotesis 7:Minat pembelian berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian produk Quick Chicken di 

Surabaya.artinya untuk hipotesis ketujuh diterima. 

Semakin tinggi nilai minat pembelian yang terdiri dari 

variabel perasaan yakin, sesuai dengan harapan konsumen dan 

kemudahan akses, semakin yakin perasaan seseorang terhadap 

produk yang ditawarkan oleh pihak ruah makan siap saji Quick 

Chicken maka akan meningkatkan keputusan pembelian, 

semakin sesuai harapan konsumen terhadap produk Quick 

Chicken dengan keinginan konsumen maka juga akan 

meningkatkan keputusan pembelian konsumen, dan semakin 

mudah konsumen dalam menjangkau rumah makan siap saji 

Quick Chicken maka juga akan meningkatkn keputusan 

pembelian. 

Perbandingan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

(1) Keunggulan bersaing diferensiasi produk berpengaruh 

signifikan terhadap minat beli ulang. (2) keunggulan bersaing 

diferensiasi pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat 

beli ulang. (3) keunggulan bersaing diferensiasi citra 

berpengaruh signifikan terhadap minat beli ulang KFC. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka disarankan 

kepada pihak KFC untuk dapat lebih meningkatkan 

keunggulan bersaing diferensiasi produk, keunggulan bersaing 

diferensiasi pelayanan dan keunggulan bersaing diferensiasi 

citra. 
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4.8.9 Interpretasi Jalur 

 Hasil analisis jalur yang diperoleh dari dua 

persamaan regresi pada SPSS versi 16.00 adalah :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Diagram Jalur dari Model Teoritis Penelitian 
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Gambar 4.6 merupakan penjabaran hasil analisis jalur 

yang memiliki dua persamaan regresi dan terdapat pengaruh 

secara langsung dan tidak langsung dari persepsi konsumen 

terhadap kategori produk”, “Indeks Atribut Produk”, “Indeks 

Manfaat” dan “Indeks Produk pesaing”  berpengaruh secara 

langsung terhadap minat pembelian dan persepsi konsumen 

terhadap kategori produk”, “Indeks Atribut Produk”, “Indeks 

Manfaat” dan “Indeks Produk pesaing”  berpengaruh tidak 

langsung terhadap keputusan pembelian karena harus melalui 

variabel intervening minat pembelian dan persepsi konsumen 

terhadap kategori produk”, “Indeks Atribut Produk”, serta 

minat pembelian berpengaruh secara langsung terhadap 

keputusan pembelian melalui salah satu pengujian Goodness 

of Fit model menggunakan koefisien determinasi total. Total 

keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model diukur 

dengan rumus:  

R
2
1 adalah R square untuk persamaan 1 yaitu sebesar 

0,450, R
2

2 adalah R square untuk persamaan 2 yaitu sebesar 

0,581: 

 P
2

e1 = 1 – 0,450 = 0,550 

 P
2

e2 = 1 – 0,581 = 0,419 

Sehingga diperoleh koefisien determinasi total adalah sebagai 

berikut: 

 R
2

m = 1 – (0,550 x 0,419) = 0,76955 atau 76,96% 

Hasil perhitungan  R
2

m mengindikasikan keragaman 

data yang dapat dijelaskan oleh model tersebut adalah sebesar 

76,96% atau dengan kata lain informasi yang terkandung 

dalam data 76,96% dapat dijelaskan oleh model tersebut. 

Sedangkan 23,04% keragaman sisanya dijelaskan oleh 

variabel lain (yang belum terdapat di dalam model).  
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Menurut Ghozali (2006) dalam Hapsari (2008) Hasil 

output SPSS model Summary menunjukkan besarnya adjusted 

R Square adalah 0,603, hal ini berarti 60,3% variasi Kepuasan 

Pelanggan dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen 

yaitu Kualitas Pelayanan Fisik dan Kualitas Pelayanan Non 

Fisik. Sedangkan sisanya (100% - 60,3% = 39,7%) dijelaskan 

oleh sebab-sebab yang lain diluar model tersebut. Standar 

error of estimate (SEE) sebesar 0,758. Makin kecil nilai SEE 

akan membuat model regresi semakin tepat dalam 

memprediksi variabel dependen. Secara keseluruhan, model 

pada penelitian ini terbagi atas 3 pengaruh langsung, dan 1 

pengaruh tidak langsung. Tabel 4.13 merupakan hasil 

pengujian pengaruh langsung, sedangkan tabel 4.14 

merupakan hasil pengujian pengaruh tidak langsung: 

 

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Pengaruh Langsung 

Variabel Bebas Variabel 

Terikat 

βKoefisien 

“persepsi Konsumen 

Terhadap Kategori Produk” 

Minat 

pembelian 

0,560*** 

“Indeks Atribut Produk” Minat 

pembelian 

0,274** 

“persepsi Konsumen 

Terhadap Kategori Produk” 

Keputusan 

pembelian 

0,217** 

“Indeks Atribut Produk” Keputusan 

pembelian 

0,218** 

Minat Pembelian Keputusan 

pembelian 

0,502*** 

Keterangan   : ***     : p<0,000 

                         **       : p<0,005 

             *         : p<0,05 

Sumber: Data Primer (diolah), 2014 
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Tabel 4.14 Hasil Pengujian Pengaruh Tidak Langsung 

Sumber: Data Primer (diolah), 2014  

                

 Tabel 4.14 menjelaskan bahwa pengaruh tidak 

langsung antara Variabel (X) yaitu faktor “persepsi Konsumen 

Terhadap Kategori Produk” terhadap keputusan pembelian (Z) 

melalui minat pembelian (Y), diperoleh dari hasil kali 

pengaruh langsung antara variabel dari persepsi Konsumen 

Terhadap Kategori Produk” (X1) terhadap minat pebelian (Y) 

dan pengaruh langsung antara minat pembelian(Y) terhadap 

keputusan pembelian (Z), sehingga pengaruh tidak langsung 

sebesar 0,560 x 0,502 = 0,281., karena pengaruh langsung 

antara faktor “Indeks Produk terhadap Harga”  (X1) terhadap 

minat pembelian (Y) dan pengaruh langsung antara minat 

pembelian (Y) terhadap keputusan pembelian (Z) signifikan, 

tahap kedua diperoleh hasil diperoleh dari hasil kali pengaruh 

langsung antara variabel dari “Indeks Produk” (X2) terhadap 

minat pembelian (Y) dan pengaruh langsung antara minat 

pembelian (Y) terhadap keputusan pembelian (Z), sehingga 

pengaruh tidak langsung sebesar 0,274 x 0,502 = 0,138, 

karena pengaruh langsung antara faktor “Indeks Produk”  (X1) 

terhadap minat pembelian (Y) dan pengaruh langsung antara 

minat pembelian (Y) terhadap keputusan pembelian (Z) 

signifikan. 

Variabel Bebas Variabel 

Intervening 

Variabel 

Terikat 

βKoefisien 

“persepsi 

konsumen terhadap 

kategori produk” 

 

“Indeks Atribut 

Produk ” 

Minat 

pembelian 

 

 

Minat 

pembelian 

Keputusan 

pembelian 

 

 

Keputusan 

pembelian 

0,281** 

 

 

 

0,138** 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

1. Keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh 

   adanya intensitas pembelian, komitmen konsumen 

   dalam pembelian produk berulang kali dan adanya 

   rekomendasi positif dari orang lain untuk 

   melakukan keputusan pembelian produk “Quick 

   Chicken”. 

2. Strategi positioning yang diterapkan di rumah makan 

    “Quick Chicken” adalah menciptakan rasa enak pada 

    produk yang disajikan, membuat makanan yang 

    memiliki ciri khas yang unik sehingga mudah dikenal 

    konsumen, membuat merek yang mudah diingat oleh 

    konsumen, membuat makanan memiliki sifat yang tahan 

    lama, membuat produk agar dijadikan refrensi dan 

    usaha, menentukan harga yang sesuai dengan kualitas 

   yang disajikan. 

3. “Persepsi Konsumen terhadap Kategori produk”, 

    “indeks atribut produk” serta  minat pembelian 

    berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

 

5.2 Saran 

 Sebaiknya rumah makan tetap 

mempertahankan strategi yang digunakan oleh pihak 

rumah makan Quick Chicken yaitu penggunaan green 

plastic yang mudah terdegradasi, karena akan 

meningkatkan minat dan keputusan pembelian 
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konsumen karena dengan menggunakan strategi 

tersebut produk makanan yang dikemas dengan green 

plastic tidak terkontaminasi oleh senyawa kimia, 

sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran pada 

konsumen. 

 



155 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Bintua, S. S. 2011. Analisis Keputusan Pembelian yang 

Dipengaruhi oleh Positioning dan Perceived Quality 

pada Produk Pembalut Wanita Merek Laurier (Studi 

Kasus Mahasiswa STIKES Elisabeth Medan). Skripsi. 

Ekonomi-S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera 

Utara, Medan. 

 

Ghozali, I. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan 

Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro. 

 

______. 2007. Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate 

Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro. 

 

Husein, U. 2000. Metode Riset Perilaku Konsumen Jasa. 

Jakarta: Penerbit Ghalia. 

 

Kasali, R. 1994. Management Periklanan Konsep dan 

Aplikasinya di Indonesia. Pustaka Utama 

Grafiti,Jakarta. 

 

Kotler, P. 2003. Manajemen Pemasaran. Edisi Kesepuluh. 

Edisi Kesatu. Jakarta: PT Indeks. 

 

Kotler, P, Ang, Leong, S. M dan Tan, D. M. 2003. Manajemen 

Pemasaran-Sudut Pandang Asia. Upper Saddle River, 

New Jersey: Prentice Hall. 

 

Kotler, Philip dan Keller, K. L. 2007. Manajemen Pemasaran. 

Jakarta : Erlangga. 



156 

 

______. 2009. Manajemen Pemasaran. Edisi Ketiga Belas. 

Jilid Kesatu. Jakarta: Penerbit Erlangga. 

 

Malhotra, N. K. 1999. Marketing Research: An Apllied 

Orientation. Third Edition, Copy Right. New Jersey: 

Prentice Hall Inc. 

 

Prihartini, Y. 2008. Pengaruh Positioning terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen pada Handphone Nokia. Skripsi. 

Ekonomi-S1, Fakultas Bisnis dan Manajemen, 

Universitas Widyatama, Bandung. 

 

Prihati, M. P, Hening W.O, dan Sulistyo B.U. 2012. 

Compenzation Analysis To Intention to Quit by Using 

Organization Commitment as the Intervening 

Variable. Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan. 

 

Santoso, S. 2002. SPPS Statistik Parametik. Jakarta: PT Elex 

Media Komputindo. 

   

Schiffman, L dan Kanuk, L.L. 2000. Perilaku Konsumen. 

Upper Saddle River NJ: Prentice Hall. 

 

______. 2004. Perilaku Konsumen. Upper Saddle River NJ: 

Prentice Hall. Setiawan dan Dwi Endah Kusrini. 2010. 

Ekonometrika. Yogyakarta: Penerbit Andi. 

 

Simamora, B. 2002. Panduan Riset Perilaku Konsumen. 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.   

 

Suardhika, I. N. 2009. Model Integrasi Dalam Resources-

Based View untuk Penerapan Strategi Bersaing dan 

Pencapaian Kinerja Usaha. Ekuitas: Jurnal Ekonomi 

dan Keuangan. 

 



157 

 

Sugiyono. 2006. Statistik untuk Penelitian. Bandung: IKAPI. 

 

________. 2007. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: 

Alfabeta. 

 

Suliyanto. 2011. Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi 

dengan SPSS. Yogyakarta: Penerbit Andi. 

 

Supranto, J. dan Limakrisna,N.  2011. Perilaku Konsumen dan 

Strategi Pemasaran. Jakarta: Mitra Wacana Media. 

 

Sunyoto, D. 2011. Analisis Regresi dan Uji Hipotesis. 

Yogyakarta: CAPS. 

 

Swastha, B dan Irawan. 2001. Manajemen Pemasaran 

Modern. Edisi Kelima. Jilid I. Yogyakarta: Liberty. 

 

Tjiptono, F. dan Prasetya. 2011. Strategi Pemasaran. 

Yogjakarta: Penerbit Andi. 

 

Mustain, H. L. 2012. Analisis Pengaruh strategi Positioning 

terhadap Keputusan Pembelian pada Konsumen 

Starbucks Coffee di Makassar. Skripsi. Jurusan 

Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 

Hasanauddin, Makassar. 

 

Nuraini. 2011. Pengaruh Positioning Terhadap Keputusan 

Pembelian SIMCARD Prabayar IM3 pada Segmen 

Pelanggan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan 

Manajemen Universitas Gunadarma. Skripsi. Jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas 

Gunadarma. 

 



158 

 

LAMPIRAN 

 

1. Kuisioner 

 

PENGARUH POSITIONING PRODUK TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN MELALUI VARIABEL 

INTERVENING MINAT BELI PADA RESTORAN SIAP 

SAJI “QUICK CHICKEN” 

 

Responden yang terhormat, 

 

Dalam rangka melakukan kajian penelitian mengenai 

Pengaruh Strategi Positioning Terhadap Keputusan Pembelian 

Melalui Variabel Intervening Minat Beli pada Restoran Siap 

Saji “Quick Chicken” di Surabaya. Maka, kami selaku 

mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang 

mohon bantuan dan kesediaan waktu saudara untuk 

berpartisipasi dalam pengisian kuesioner ini. Kami menjamin 

kerahasiaan identitas saudara dan sangat menghargai kejujuran 

pendapat saudara. Atas perhatian dan partisipasi saudara, kami 

ucapkan terima kasih. 

 

Salam Hormat, 

 

Sakti Pratama Dermawan 

 

Identitas Responden 

 

Nama Lengkap  : 

 

Jenis Kelamin  :  P  /  L 

 

Usia Saat Ini  :         20-30 th    31-40 th 

 

          41-50 th  di atas 50 th 
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Pekerjaan Saat ini :         Pegawai Negeri 

 

          Wirausaha/Pengusaha 

 

          Mahasiswa 

 

          Pegawai BUMN 

 

          Profesional (misal Dokter) 

 

          Pegawai Swasta   

 

Pendidikan terakhir :  

 

Pengalaman makan : 

 

Alamat   : 
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PETUNJUK PENGISIAN  
an yang ada, sehingga tidak ada 

    pertanyaan yang tidak terjawab. 

√ ) pada salah satu jawaban yang 

    Anda anggap paling benar. 

 
 

A. Positioning Berdasarkan Atribut Produk 

1. Tanggapan saudara mengenai rasa dari beberapa jenis 

     produk yang ditawarkan (fried chicken, pasta, noodle, fried 

     rice, dan burger)  yang disajikan oleh rumah makan“Quick 

    Chicken” 

 

Sangat Setuju  Setuju   Cukup Setuju 

 

Tidak setuju  Sangat Tidak Setuju 

 

2. Penyajian produk (fried chicken, pasta, noodle, fried rice, 

    dan burger)  memiliki ciri khas yang membedakan dengan 

    produk psaing pada rumah makan lain yang serupa dengan 

    hidangan yang disajikan oleh pegawai rumah makan “Quick 

    Chicken” memiliki kesan, sehingga menimbulkan keunikan 

    pada karakteristik produknya 

 

Sangat Setuju  Setuju   Cukup Setuju 

 

Tidak setuju  Sangat Tidak Setuju 
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3. Rasa dan tampilan hidangan produk (fried chicken, pasta, 

    noodle, fried rice, dan burger menjadikan salah satu 

    informasi yang dapat mewakili keunggulan dari rumah 

    makan “Quick Chicken”  

 

Sangat Setuju  Setuju   Cukup Setuju 

 

Tidak setuju  Sangat Tidak Setuju 

 

B. Positioning Berdasarkan Manfaat  

1. Anda  membeli produk “Quick Chicken” karena alas an 

    kebutuhan 

 

Sangat Setuju  Setuju   Cukup Setuju 

 

Tidak setuju  Sangat Tidak Setuju 

 

2. Adanya keinginan sehingga membuat Anda ingin membeli 

    produk “Quick Chicken” 

 

Sangat Setuju  Setuju   Cukup Setuju 

 

Tidak setuju  Sangat Tidak Setuju 

 

3. Anda  membeli produk “Quick Chicken” berdasarkan selera 

 

Sangat Setuju  Setuju   Cukup Setuju 

 

Tidak setuju  Sangat Tidak Setuju 
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C. Positioning Berdasarkan Pemakai  
1. Merek mempengaruhi keputusan pembelian Anda sebagai 

    konsumen 

 

Sangat Setuju  Setuju   Cukup Setuju 

 

Tidak setuju  Sangat Tidak Setuju 

 

2. Dengan membeli produk “Quick Chicken” dapat 

    menjelaskan status sosial Anda 

 

Sangat Setuju  Setuju   Cukup Setuju 

 

Tidak setuju  Sangat Tidak Setuju 

 

3. Dengan membeli produk “Quick Chicken”, Anda merasa 

    ada kebanggaan tersendiri sebagai konsumen 

 

Sangat Setuju  Setuju   Cukup Setuju 

 

Tidak setuju  Sangat Tidak Setuju 

 

D. Positioning Berdasarkan Pesaing  

1. Kualitas produk “Quick Chicken” masih nomor satu 

    dibandingkan dengan produk restoran siap saji lainnya 

 

Sangat Setuju  Setuju   Cukup Setuju 

 

Tidak setuju  Sangat Tidak Setuju 
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2. Sistem pelayanan yang disediakan restoran siap saji “Quick 

    Chicken” dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan 

    pelanggan 

 

Sangat Setuju  Setuju   Cukup Setuju 

 

Tidak setuju  Sangat Tidak Setuju 

 

 

3. Restoran siap saji “Quick Chicken” memberikan tata letak 

    (lokasi/tempat) yang menarik dan berbeda disbanding 

    dengan restoran siap saji lainnya 

 

Sangat Setuju  Setuju   Cukup Setuju 

 

Tidak setuju  Sangat Tidak Setuju 

 

E. Positioning Berdasarkan Kategori Produk  

1. Produk “Quick Chicken” merupakan makanan yang bersifat 

    tahan lama 

 

Sangat Setuju  Setuju   Cukup Setuju 

 

Tidak setuju  Sangat Tidak Setuju 

 

2. Produk “Quick Chicken” dapat dicontoh untuk berbagai 

    kepentingan organisasi/perusahaan (misal: sumber referensi 

    dan usaha) 

 

Sangat Setuju  Setuju   Cukup Setuju 

 

Tidak setuju  Sangat Tidak Setuju 
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3. Harga yang ditawarkan produk “Quick Chicken” sesuai 

    dengan kualitas yang disajikan 

 

Sangat Setuju  Setuju   Cukup Setuju 

 

Tidak setuju  Sangat Tidak Setuju 

 

F. Variabel Minat Pembelian 

1. Anda merasa yakin ketika sebelum memutuskan berminat 

    untuk membeli produk “Quick Chicken” 

 

Sangat Setuju  Setuju   Cukup Setuju 

 

Tidak setuju  Sangat Tidak Setuju 

 

2. Kualitas dan harga produk “Quick Chicken” sesuai dengan 

    yang Anda harapkan sehingga Anda berminat untuk 

    membelinya 

 

Sangat Setuju  Setuju   Cukup Setuju 

 

Tidak setuju  Sangat Tidak Setuju 

 

3. Anda berminat membeli produk “Quick Chicken” karena 

    kemudahan akses untuk mendapatkannya 

 

Sangat Setuju  Setuju   Cukup Setuju 

 

Tidak setuju  Sangat Tidak Setuju 
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G. Variabel Keputusan Pembelian  

1. Anda mengambil keputusan untuk membeli produk “Quick 

    Chicken” dikarenakan intensitas dalam membeli 

 

Sangat Setuju  Setuju   Cukup Setuju 

 

Tidak setuju  Sangat Tidak Setuju 

 

2. Keputusan Anda dalam membeli produk “Quick Chicken" 

    tercermin dari komitmen Anda yang melakukan pembelian 

    kembali (re-buying) 

 

Sangat Setuju  Setuju   Cukup Setuju 

 

Tidak setuju  Sangat Tidak Setuju 

 

3. Pengaruh rekomendasi positif dari orang lain yang membuat 

    Anda mengambil keputusan untuk membeli produk “Quick 

    Chicken” 

 

Sangat Setuju  Setuju   Cukup Setuju 

 

Tidak setuju  Sangat Tidak Setuju 
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2. Hasil Frekuensi Jawaban Responden 

 

x1.1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 2 2.0 2.0 2.0 

4 77 77.0 77.0 79.0 

5 21 21.0 21.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

x1.2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.0 1.0 1.0 

3 12 12.0 12.0 13.0 

4 71 71.0 71.0 84.0 

5 16 16.0 16.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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x1.3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 2.0 2.0 2.0 

3 24 24.0 24.0 26.0 

4 66 66.0 66.0 92.0 

5 8 8.0 8.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

x2.1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 13 13.0 13.0 13.0 

2 17 17.0 17.0 30.0 

3 35 35.0 35.0 65.0 

4 16 16.0 16.0 81.0 

5 19 19.0 19.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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x2.2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 13 13.0 13.0 13.0 

2 19 19.0 19.0 32.0 

3 26 26.0 26.0 58.0 

4 25 25.0 25.0 83.0 

5 17 17.0 17.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

x2.3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 11 11.0 11.0 11.0 

2 16 16.0 16.0 27.0 

3 29 29.0 29.0 56.0 

4 22 22.0 22.0 78.0 

5 22 22.0 22.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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x3.1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 7 7.0 7.0 7.0 

4 73 73.0 73.0 80.0 

5 20 20.0 20.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

x3.2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 2 2.0 2.0 2.0 

4 78 78.0 78.0 80.0 

5 20 20.0 20.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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x3.3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 2 2.0 2.0 2.0 

4 82 82.0 82.0 84.0 

5 16 16.0 16.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

x4.1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 3.0 3.0 3.0 

2 7 7.0 7.0 10.0 

3 32 32.0 32.0 42.0 

4 27 27.0 27.0 69.0 

5 31 31.0 31.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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x4.2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 11 11.0 11.0 11.0 

3 21 21.0 21.0 32.0 

4 34 34.0 34.0 66.0 

5 34 34.0 34.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

x4.3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 6.0 6.0 6.0 

2 8 8.0 8.0 14.0 

3 29 29.0 29.0 43.0 

4 31 31.0 31.0 74.0 

5 26 26.0 26.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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x5.1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 7 7.0 7.0 7.0 

4 62 62.0 62.0 69.0 

5 31 31.0 31.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

x5.2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 3 3.0 3.0 3.0 

4 65 65.0 65.0 68.0 

5 32 32.0 32.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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x5.3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 2 2.0 2.0 2.0 

4 75 75.0 75.0 77.0 

5 23 23.0 23.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

y1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 3 3.0 3.0 3.0 

4 74 74.0 74.0 77.0 

5 23 23.0 23.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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y2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.0 1.0 1.0 

3 4 4.0 4.0 5.0 

4 69 69.0 69.0 74.0 

5 26 26.0 26.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

y3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 4 4.0 4.0 4.0 

4 69 69.0 69.0 73.0 

5 27 27.0 27.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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z1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 7 7.0 7.0 7.0 

4 83 83.0 83.0 90.0 

5 10 10.0 10.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

z2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 12 12.0 12.0 12.0 

4 66 66.0 66.0 78.0 

5 22 22.0 22.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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z3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 4 4.0 4.0 4.0 

4 65 65.0 65.0 69.0 

5 31 31.0 31.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
3. Hasil Analisis Validitas  

Correlations 

  x1.1 x1.2 x1.3 x1 

x1.1 Pearson Correlation 1 .427** .333** .717** 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .000 

N 100 100 100 100 

x1.2 Pearson Correlation .427** 1 .366** .791** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 

x1.3 Pearson Correlation .333** .366** 1 .776** 

Sig. (2-tailed) .001 .000  .000 

N 100 100 100 100 

x1 Pearson Correlation .717** .791** .776** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 
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Correlations 

  x1.1 x1.2 x1.3 x1 

x1.1 Pearson Correlation 1 .427** .333** .717** 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .000 

N 100 100 100 100 

x1.2 Pearson Correlation .427** 1 .366** .791** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 

x1.3 Pearson Correlation .333** .366** 1 .776** 

Sig. (2-tailed) .001 .000  .000 

N 100 100 100 100 

x1 Pearson Correlation .717** .791** .776** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 

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

  x2.1 x2.2 x2.3 x2 

x2.1 Pearson Correlation 1 .655** .515** .840** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 

x2.2 Pearson Correlation .655** 1 .661** .898** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 

x2.3 Pearson Correlation .515** .661** 1 .843** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 

x2 Pearson Correlation .840** .898** .843** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 

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

  x3.1 x3.2 x3.3 x3 

x3.1 Pearson Correlation 1 .352** .257** .741** 

Sig. (2-tailed)  .000 .010 .000 

N 100 100 100 100 

x3.2 Pearson Correlation .352** 1 .546** .810** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 

x3.3 Pearson Correlation .257** .546** 1 .749** 

Sig. (2-tailed) .010 .000  .000 

N 100 100 100 100 

x3 Pearson Correlation .741** .810** .749** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 

 

Correlations 

  x4.1 x4.2 x4.3 x4 

x4.1 Pearson Correlation 1 .618** .277** .790** 

Sig. (2-tailed)  .000 .005 .000 

N 100 100 100 100 

x4.2 Pearson Correlation .618** 1 .435** .850** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 

x4.3 Pearson Correlation .277** .435** 1 .738** 

Sig. (2-tailed) .005 .000  .000 

N 100 100 100 100 

x4 Pearson Correlation .790** .850** .738** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 

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

  x5.1 x5.2 x5.3 x5 

x5.1 Pearson Correlation 1 .582** .387** .832** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 

x5.2 Pearson Correlation .582** 1 .509** .859** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 

x5.3 Pearson Correlation .387** .509** 1 .746** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 

x5 Pearson Correlation .832** .859** .746** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 

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

 

4. Hasil Analisis Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.632 3 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.825 3 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.639 3 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.697 3 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.742 3 
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5. Hasil Analisis Faktor 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .703 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 509.339 

df 105 

Sig. .000 
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Communalities 

 Initial Extraction 

x1.1 1.000 .500 

x1.2 1.000 .620 

x1.3 1.000 .551 

x2.1 1.000 .719 

x2.2 1.000 .765 

x2.3 1.000 .699 

x3.1 1.000 .590 

x3.2 1.000 .585 

x3.3 1.000 .525 

x4.1 1.000 .652 

x4.2 1.000 .772 

x4.3 1.000 .481 

x5.1 1.000 .552 

x5.2 1.000 .770 

x5.3 1.000 .616 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 4 

x1.1 .391 .550 .208 -.029 

x1.2 .237 .735 .078 .133 

x1.3 -.025 .738 .050 -.059 

x2.1 .061 .087 .840 .050 

x2.2 .082 .032 .862 .116 

x2.3 -.113 .086 .808 .159 

x3.1 .182 .742 .025 .081 

x3.2 .583 .405 -.218 .183 

x3.3 .636 .280 -.174 .107 

x4.1 -.070 .198 .100 .773 

x4.2 .012 -.035 .143 .866 

x4.3 .069 -.023 .050 .688 

x5.1 .679 .084 .267 -.112 

x5.2 .871 -.087 .040 -.046 

x5.3 .717 .318 -.003 .028 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations.  
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Component Transformation Matrix 

Compon

ent 1 2 3 4 

1 .708 .632 .236 .209 

2 -.362 -.052 .796 .482 

3 -.181 .146 -.556 .798 

4 .579 -.759 .035 .295 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  
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6. Hasil Analisis Path Pengaruh Strategi Positioning 

    terhadap minat pembelian produk Quick Chicken 
 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 pendapatan, 

gender, 

“persepsi 

konsumen 

terhadap 

kategori 

produk” , 

“Indeks 

atribut 

Produk”, 

“Indeks 

manfat”, 

“Indeks 

Pesaing”, 

usia, 

pekerjaan
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Y (minat 

pembelian) 
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Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .671
a
 .450 .402 .31929 2.317 

a. Predictors: (Constant), pendapatan, gender, 

“persepsi konsumen terhadap kategori produk” , 

“Indeks atribut Produk”, “Indeks manfat”, “Indeks 

Pesaing”, usia, pekerjaan 

b. Dependent Variable: Y 

(minat pembelian) 

   

 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 7.605 8 .951 9.324 .000a 

Residual 9.277 91 .102   

Total 16.882 99    

a. Predictors: (Constant), pendapatan, gender, “persepsi 

konsumen terhadap kategori produk” , “Indeks atribut 

Produk”, “Indeks manfat”, “Indeks Pesaing”, usia, 

pekerjaan 

b. Dependent Variable: Y (minat pembelian)     
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.204 .116  36.146 .000   

“persepsi konsumen 

terhadap kategori 

produk” 

.231 .034 .560 6.872 .000 .909 1.100 

“Indeks Atribut 

Produk” 
.113 .033 .274 3.482 .001 .972 1.029 

“Indeks Manfaat”  .053 .032 .129 1.652 .102 .994 1.006 

“Indeks Pesaingr” .012 .033 .030 .371 .711 .929 1.077 

gender .108 .074 .123 1.470 .145 .865 1.156 

usia -.062 .053 -.112 -1.179 .241 .672 1.489 

pekerjaan -.001 .031 -.005 -.047 .962 .570 1.754 

pendapatan -.023 .032 -.072 -.714 .477 .600 1.668 

a. Dependent Variable: Y 

(minat pembelian) 
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Residuals Statisticsa 

 

Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation N 

Predicted Value 3.3335 4.9165 4.2090 .27716 100 

Std. Predicted 

Value 
-3.159 2.553 .000 1.000 100 

Standard Error 

of Predicted 

Value 

.060 .157 .094 .020 100 

Adjusted 

Predicted Value 
3.4369 4.9082 4.2092 .27647 100 

Residual -.82946 1.11068 .00000 .30612 100 

Std. Residual -2.598 3.479 .000 .959 100 

Stud. Residual -2.708 3.622 .000 1.002 100 

Deleted 

Residual 
-.90145 1.20400 

-

.00015 
.33451 100 

Stud. Deleted 

Residual 
-2.809 3.893 .002 1.024 100 

Mahal. Distance 2.557 22.827 7.920 4.053 100 

Cook's Distance .000 .122 .010 .020 100 

Centered 

Leverage Value 
.026 .231 .080 .041 100 

a. Dependent Variable: Y     
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7. Hasil Analisis Path Pengaruh Strategi Positioning 

    terhadap keputusan pembelian produk Quick Chicken 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Y, “Indeks 

Pesaing”, 

“Indeks 

Manfaat” , 

gender, 

pendapatan, 

“Indeks 

Atribut 

Produk”, usia, 

“Persepsi 

konsumen 

terhadap 

kategori 

produk”, 

pekerjaan
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Z 

(Keputusan pembelian) 
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Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .762a .581 .539 .26922 1.979 

a. Predictors: (Constant), Y, “Indeks Pesaing”, “Indeks 

Manfaat” , gender, pendapatan, “Indeks Atribut 

Produk”, usia, “Persepsi konsumen terhadap kategori 

produk”, pekerjaan 

b. Dependent Variable: Z (keputusan 

pembelian) 

   

 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 9.054 9 1.006 13.881 .000a 

Residual 6.523 90 .072   

Total 15.577 99    

a. Predictors: (Constant), Y, “Indeks Pesaing”, “Indeks 

Manfaat” , gender, pendapatan, “Indeks Atribut Produk”, 

usia, “Persepsi konsumen terhadap kategori produk”, 

pekerjaan 

b. Dependent Variable: Z (keputusan 

pembelian) 
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