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MARKETING MIX FACTORS AFFECTING THE
PURCHASING DECISION TOWARD YOGURT

(Case study at “Milk Story Premiere” and “Kedai Milk
Story”, Malang )

Sheba Salsabila1, Hari Dwi Utami ² and Budi Hartono²
1Student at animal Husbandry Faculty, Brawijaya University, Malang

2Lecturer at Animal Husbandry Faculty, Brawijaya University, Malang

ABSTRACT

Research was conducted in Milk Story Premiere at Jl.
Semeru and Kedai Milk Story at Jl. Bondowoso, Malang. Data
were collected from November 24th to December 29th 2013.
This study was aimed to examine the effect of marketing mix
to buy yogurts in two Milk Story cafes. A hundred respondents
which consisted of 50 respondents in each place were selected
using accidental sampling method. Primary data were
collected by survey method using structured questionnaire.
Secondary data were obtained from the company and some
related sources. Data were analyzed using descriptive, factor
analysis and multiple regression analysis. The results showed
that consumers in Milk Story Premiere purchased on average
one bottle of yogurt three times a month as much as IDR
40,000-48,000. Consumer’s purchasing decisions to buy
yogurt in Milk Story Premiere was affected by price
worthiness and visibility, product quality, place worthiness
and consumer’s income. While in Kedai Milk Story,
consumers purchased on average two bottles of yogurt once a
month as much as IDR 15,000-22,500. Consumer’s purchasing
decision to buy yogurt in Kedai Milk Story was affected by
product quality and price worthiness, place worthiness and
promotion media as well as consumer’s income.

Keywords: product quality, place worthiness, price worthines
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RINGKASAN

Milk Story merupakan suatu perusahaan yang
memproduksi dan menjual aneka olahan susu yang semakin
berkembang di Kota Malang. Hal tersebut terlihat dari cabang
usaha yang terus bertambah. Persaingan usaha yang semakin
ketat menuntut Milk Story untuk memiliki strategi dalam
memasarkan produk dengan tepat sasaran agar keputusan
pembelian dapat optimal dan sesuai dengan harapan. Alat yang
sering digunakan dalam pemasaran yaitu bauran pemasaran
yang terdiri dari pengaturan strategi produk, harga, tempat dan
bauran pomosi sehingga peneliti ingin mengetahui faktor-
faktor bauran pemasaran apa saja yang mempengaruhi
keputusan pembelian yogurt di Milk Story pada cabang yang
berbeda.

Pengambilan data dilakukan di Milk Story cabang Jl.
Semeru No. 76 dan Jl. Bondowoso No. 11A pada November
hingga Desember 2013.Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui keputusan pembelian yogurt Milk Story dan
menganalisis faktor-faktor bauran pemasaran yang
berpengaruh terhadap keputusan pembelian yogurt Milk Story.
Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode survei
menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan sampel
menggunakan accidental sampling, yaitu siapa yang kebetulan
bertemu dengan peneliti dapat dijadikan responden jika
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dipandang cocok. Analisis data yang digunakan adalah analisis
deskriptif, analisis faktor dan regresi berganda.

Berdasarkan survei yang telah dilakukan diketahui
bahwa responden Milk Story Premiere sebagian besar (60%)
berusia 19-24 tahun, laki-laki (62%), berprofesi sebagai
pelajar/mahasiswa (92%), berpendidikan terakhir
SMA/sederajad (76%) dan berpenghasilan Rp 1,1-1,5 juta
(30%). Sedangkan responden di Kedai Milk Story sebagian
besar (76%) berusia 19-24 tahun, perempuan (52%),
berprofesi sebagai pelajar/mahasiswa (92%), berpendidikan
terakhir SMA/sederajad sebanyak 90% dan berpenghasilan Rp
600.000-1.000.000,00 (56%). Mayoritas konsumen yogurt
Milk Story Premiere memutuskan membeli yogurt sebanyak
satu botol tiga kali dalam sebulan dengan pengeluaran sebesar
Rp 40.000-48.000. Sedangkan pada Kedai Milk Story
didominasi oleh konsumen yang membeli 2 botol yogurt sekali
dalam sebulan dengan pengeluaran sebesar Rp 15.000-
22.5000.

Hasil analisis faktor dari data Milk Story Premiere
menghasilkan empat faktor baru yang dapat mewakili 14
variabel awal yaitu kelayakan tempat, kelayakan harga dan
visibility, media promosi dan kualitas produk. Hasil yang
berbeda ditunjukkan oleh analisis faktor pada data Kedai Milk
Story yaitu menghasilkan tiga faktor baru yang dapat mewakili
14 variabel awal yaitu kualitas produk dan kelayakan harga,
kelayakan tempat dan media promosi. Data hasil analisis
faktor kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan regresi
linier berganda. Berdasarkan uji F yang telah dilakukan
diketahui bahwa F hitung > F tabel sehingga dapat
disimpulkan bahwa variabel bauran pemasaran yang terdiri
dari produk, harga, tempat dan promosi secara bersama-sama
berpengaruh signifikan (p<0,05) terhadap keputusan
pembelian yogurt. Selanjutnya dilakukan uji t untuk
mengetahui pengaruh masing–masing variabel bebas terhadap
keputusan pembelian yogurt. Hasil Uji t menunjukkan bahwa
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kelayakan tempat, kelayakan harga dan visibility dan kualitas
produk berpengaruh positif dan sangat signifikan (p<0,01)
terhadap keputusan pembelian yogurt Milk Story Premiere.
Sedangkan uji t pada Kedai Milk Story menunjukkan bahwa
kualitas produk dan kelayakan harga berpengaruh positif dan
sangat signifikan (p<0,01) terhadap keputusan pembelian.
Faktor kelayakan tempat, media promosi dan penghasilan
konsumen berpengaruh positif dan signifikan (p<0,05)
terhadap keputusan pembelian yogurt.

Kesimpulan penelitian adalah konsumen di Milk Story
Premiere membeli 1 botol yogurt sebanyak tiga kali sebulan
dengan pengeluaran Rp 40.000– 48.000. Keputusan pembelian
disana dipengaruhi oleh faktor kelayakan harga dan
kemudahan melihat tempat, kelayakan tempat, kualitas produk
dan penghasilan konsumen. Sedangkan konsumen di Kedai
Milk Story membeli dua botol yogurt satu kali dalam sebulan
dengan pengeluaran Rp 15.000-22.500,00. Keputusan
pembelian disana dipengaruhi oleh faktor kualitas produk dan
kelayakan harga, kelayakan tempat, media promosi dan
penghasilan konsumen.
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BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pertumbuhan industri makanan dan minuman di

Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahun.
Pertumbuhan industri minuman ini dipengaruhi oleh semakin
banyaknya produk minuman yang dihasilkan oleh beberapa
perusahaan. Hal ini disebabkan minuman merupakan
kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Salah satu
industri minuman yang mengalami perkembangan pesat
adalah industri olahan susu.

Milk Story adalah salah satu perusahaan yang
memproduksi dan memasarkan aneka produk olahan susu
antara lain susu pasteurisasi, yogurt, es krim dan frozen
yogurt. Di tengah persaingan perusahaan minuman yang
semakin pesat Milk Story mampu bertahan dan terus
berkembang, terbukti dengan jumlah cabang Milk Story yang
terus bertambah. Cabang Milk Story di Kotamadya Malang
berjumlah 4 cabang dengan lokasi berbeda. Masing-masing
cabang Milk Story memiliki strategi penataan ruang yang
berbeda dalam memasarkan produk olahan susu. Salah satu
produk unggulan Milk Story adalah yogurt yang sudah banyak
dikenal oleh masyarakat.

Minat masyarakat terhadap yogurt dikarenakan yogurt
memiliki cita rasa yang khas, lembut, asam, segar, dan
memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Selain itu
yogurt memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan
susu segar, salah satunya mengandung bakteri probiotik yang
berguna bagi pencernaan makanan dalam usus manusia
(Simatupang, 2004).
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Jumlah cabang Milk Story yang terus bertambah dan
perbedaan desain tempat pemasaran yogurt membuat peneliti
ingin mengetahui strategi pemasaran yang diterapkan oleh
masing-masing cabang Milk Story. Alat yang sering
digunakan dalam pemasaran yaitu bauran pemasaran. Cravens
(2000) menyatakan bahwa strategi bauran pemasaran
(marketing mix) merupakan bagian dari strategi bisnis yang
memberikan arah pada semua fungsi dan tujuan suatu
organisasi. Bauran pemasaran terdiri dari 4 komponen yang
biasanya disebut sebagai 4P, (product) produk, (price) harga,
(place) tempat serta (promotion) promosi (Kotler, 2007).

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, beberapa permasalahan

pokok yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana keputusan konsumen dalam pembelian

yogurt Milk Story?
2. Apa saja faktor-faktor bauran pemasaran yang

mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli
yogurt?

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun maksud dan tujuan penelitian adalah sebagai

berikut:
1. Mengetahui pengambilan keputusan konsumen dalam

pembelian yogurt.
2. Menganalisis faktor-faktor bauran pemasaran yang

mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli
yogurt.
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1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan
informasi dan pertimbangan bagi perusahaan dalam
mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yogurt Milk
Story.

1.5 Kerangka Pikir
Usaha penjualan aneka minuman semakin

berkembang sehingga menimbulkan persaingan yang semakin
ketat antar produsen dan pengusaha minuman. Hal tersebut
memaksa setiap perusahaan untuk terus mengembangkan
strategi pemasaran agar keputusan pembelian konsumen dapat
terus meningkat serta perusahaan dapat terus bertahan dan
berkembang. Secara empirik keputusan pembelian dapat
dipahami oleh perusahaan dengan meneliti empat bauran
pemasaran yang sering dikenal dengan istilah 4P yaitu: produk
(product), harga (price), tempat (place) dan promosi
(promotion). Salah satu strategi penjualan produk dan
meningkatkan keputusan pembelian adalah dengan
memberikan kualitas produk yang baik, harga yang layak,
tempat yang layak dan melakukan promosi sehingga
konsumen merasa puas dan keputusan pembelian konsumen
dapat meningkat.

Milk Story merupakan salah satu perusahaan di Kota
Malang yang memproduksi dan menjual aneka olahan susu
dan cukup banyak diminati oleh konsumen serta mempunyai
banyak cabang yang tersebar di Kota Malang, Surabaya, Batu,
Kediri dan Denpasar. Milk Story cabang Jl. Semeru dan Milk
Story cabang Jl. Bondowoso merupakan 2 cabang Milk Story
di Kota Malang yang mempunyai strategi berbeda dalam
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penjualan produknya terutama dalam strategi penataan tempat
penjualan yogurt. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang
akan mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli
yogurt Milk Story.

Karakteristik konsumen yang terdiri dari jenis
kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan
konsumen secara langsung maupun tidak langsung akan
mempengaruhi konsumen dalam menentukan dan memutuskan
pembelian produk berupa barang atau jasa. Karakteristik
konsumen dapat digunakan produsen dan pemasar untuk
mengetahui segmen dan target pasar yogurt Milk Story yang
dapat dijadikan masukan dalam pengaturan pemasaran produk
sehingga perusahaan dapat menentukan strategi yang tepat
dalam memasarkan produk dan dapat meramalkan keputusan
pembelian konsumen terhadap yogurt Milk Story.

Keputusan pembelian adalah segala sesuatu yang
dikerjakan konsumen dalam membeli produk atau jasa.
Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui keputusan
pembelian yogurt Milk Story adalah dengan mengetahui
frekuensi pembelian produk, jumlah pembelian produk dan
pengeluaran yang digunakan oleh konsumen untuk
mendapatkan yogurt Milk Story. Frekuensi pembelian produk
yang semakin  tinggi menunjukkan bahwa pembelian ulang
produk yogurt Milk Story semakin baik. Variabel yang
menjadi pertimbangan dalam keputusan pembelian adalah
faktor-faktor bauran pemasaran yang terdiri dari kualitas
produk, kelayakan harga, kelayakan tempat dan promosi.
Indikator variabel produk yang digunakan terdiri dari atribut
merek, kemasan, variasi rasa dan ukuran/porsi produk.
Indikator variabel harga adalah kejelasan harga, kesesuaian
harga dan daya saing harga. Indikator variabel kelayakan
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tempat adalah kemudahan akses (accesbility), kemudahan
melihat tempat (visibility), infrastruktur tempat dan kebersihan
tempat penjualan yogurt. Indikator variabel promosi terdiri
dari jenis promosi yang digunakan oleh perusahaan dalam
memasarkan produknya yang terdiri dari promosi melalui
internet, media cetak (brosur) dan hubungan masyarakat
(public relation). Kerangka konsep penelitian ini dapat dilihat
pada Gambar 1.
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Gambar 1. Kerangka konsep penelitian

Milk Story Premiere dan Kedai Milk Story

Bauran Pemasaran
(Marketting Mix)

Keputusan Pembelian
(Y)

- Jumlah pembelian
- Frekuensi pembelian
- Harga pembelian

Produk (X1)
- Merek
- Kemasan
- Aneka rasa
- Ukuran

Promosi (X4)
- Internet
- Media cetak
- Public relation

Harga (X2)
- Kejelasan harga
- Kesesuaian
harga

- Daya saing
harga

Tempat (X3)
- Accesibility
- Visibility
- Infrastructure
- Kebersihan tempat

Karakteristik Konsumen
- Usia
- Jenis kelamin
- Pendidikan
- Pekerjaan
- Tingkat pendapatan
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1.6 Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pennghasilan konsumen berpengaruh positif terhadap
keputusan pembelian yogurt Milk Story.

2. Kemasan yogurt yang menarik berpengaruh positif
terhadap keputusan pembelian yogurt Milk Story.

3. Daya saing harga berpengaruh positif terhadap
keputusan pembelian yogurt Milk Story.

4. Kemudahan akses menuju Milk Story berpengaruh
positif terhadap keputusan pembelian yogurt Milk
Story.

5. Iklan yogurt Milk Story melalui media cetak (brosur)
berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian
yogurt.
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu
Hasil penelitian Wijaya (2013) menunjukkan bahwa

konsumen yang membeli olahan ayam di Resto Gama Malang
selama satu bulan rata-rata membeli sebanyak ≥ 4 kali dan
dipengaruhi positif oleh faktor harga dan kualitas produk,
pilihan tempat, pemasaran produk, pilihan produk, dan media
penawaran produk dan keputusan pembelian konsumen
dipengaruhi negatif oleh faktor pengaruh keluarga. Faktor
bauran pemasaran harga dan kualitas produk adalah faktor
yang paling mempengaruhi keputusan pembelian karena
konsumen cenderung membandingkan harga suatu produk di
tempat yang berbeda. Konsumen cenderung memilih produk
yang murah dengan mempertimbangkan kualitas produk.

Carlina (2012) menemukan bahwa harga produk yang
ditawarkan, pelayanan yang cepat dan ramah, tempat rumah
makan cepat saji yang mudah dijangkau dan tempat parkir
yang luas membuat konsumen merasa puas pada saat
berkunjung dan mengkonsumsi produk ayam goreng fast food
lokal di Kota Malang. Perhitungan analisis regresi linier
berganda menunjukkan bahwa variabel kualitas produk,
kualitas pelayanan dan kemudahan akses berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan konsumen kecuali variabel harga
yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
konsumen dalam pembelian ayam goreng fast food lokal di
Kota Malang. Permatasari (2013) menambahkan bahwa
promosi, harga produk dan tempat berpengaruh signifikan
terhadap keputusan pembelian olahan iga pada rumah makan
iga bakar Mas Giri.
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2.2 Pengertian Yogurt
Yogurt adalah susu asam yang mempunyai flavour

karakteristik disebabkan oleh pertumbuhan dua
mikroorganisme, yakni Streptococcus thermophilus dan
Lactobacillus bulgaricus. Yogurt lebih disukai konsumen
daripada susu segar karena memiliki cita rasa asam dan
mempunyai tekstur yang lembut dan bentuknya dapat
menyerupai jel atau berupa cairan yang kental seperti custard,.
Yogurt dapat dikonsumsi pada waktu senggang sebagai
dessert ataupun sebagai makan bagi yang sedang diet tertentu
(Wulandari, 2006).

Prinsip pembuatan yogurt yaitu transformasi laktosa
menjadi asam laktat dan koagulasi kasein pada suhu yang
sesuai. Menurut Wulandari (2006), yogurt memiliki
keunggulan sebagai berikut:

1. Sumber protein hewani yang baik dengan nilai
biologis tinggi terutama pada komponen protein
(kasein). Protein yogurt sudah tercerna selama
fermentasi.

2. Plain yogurt merupakan makanan dengan kandungan
gula rendah terbaik dan mengatasi lactose intolerance.

3. Beraroma khas, penambahan buah-buahan akan
meningkatkan citarasa dan mengandung 13-12 persen
gula.

4. Sumber kalsium untuk anak-anak dalam pertumbuhan,
manula dan orang dewasa yang tidak minum susu
dalam bentuk cair.
Menurut Tamime dan Robinson (1985), yogurt

memiliki kandungan gizi yang tinggi. Kegunaan dan bahan
nutrisi yang terkandung didalamnya tergantung pada jenis susu
yang digunakan. Susu yang memiliki kandungan lemak yang
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tinggi (susu kambing, kerbau dan rusa) menghasilkan yogurt
yang lebih bergizi dan mengandung lemak tinggi daripada
susu yang memiliki kadar lemak rendah atau susu yang tidak
mempunyai kadar lemak seperti susu skim. Tamime dan
Robinson (1985) melakukan perbandingan analisis kandungan
gizi antara susu dan yogurt yang dapat dilihat pada Tabel 1.
Yogurt memiliki kandungan kalori, protein, karbohidrat,
kalsium, dan potasium yang lebih tinggi daripada susu.
Sedangkan kandungan lemak dan sodium yang terdapat pada
yogurt lebih rendah dibandingkan pada susu.
Tabel 1. Kandungan gizi susu dan yogurt tiap 100 gram
Kandungan Susu Yogurt
Kalori 67,50 72,0
Protein (g) 3,50 3,9
Lemak (g) 4,25 3,4
Karbohidrat (g) 4,75 4,9
Calsium (mg) 119,00 145,0
Sodium (mg) 50,00 45,0
Potasium (mg) 152,00 186,0
Sumber: Tamime dan Robinson (1985)

2.3 Definisi Konsumen dan Karakteristik Konsumen
Kotler (2000) mendefinisikan konsumen sebagai

individu atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi atau
mendapatkan barang atau jasa untuk kehidupan pribadi atau
kelompoknya. Undang-undang Republik Indonesia No. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan
konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan atau jasa
yang tersedia dalam masyarakat, baik dalam kepentingan diri
sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan
tidak untuk diperdagangkan.
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Sumarwan (2004) menjelaskan bahwa karakteristik
konsumen meliputi pengetahuan dan pengalaman konsumen,
kepribadian konsumen dan karakteristik demografi konsumen.
Konsumen yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang
banyak mengenai produk mungkin tidak termotivasi untuk
mencari informasi, karena sudah merasa cukup dengan
pengetahuannya untuk mengambil keputusan. Konsumen yang
mempunyai kepribadian sebagai seorang yang senang mencari
informasi (information seeker) akan meluangkan waktu untuk
mencari informasi lebih banyak. Pendidikan adalah salah satu
karakteristik demografi yang penting. Konsumen yang
berpendidikan tinggi cenderung mencari informasi yang
banyak mengenai suatu produk sebelum ia memutuskan untuk
membelinya.

Sumarwan (2004) juga menyatakan bahwa semua
penduduk berapapun usianya adalah konsumen. Oleh sebab itu
pemasar harus memahami distribusi usia penduduk dari suatu
wilayah yang akan dijadikan target pasarnya. Perbedaan usia
akan mengakibatkan perbedaan selera dan kesukaan terhadap
produk. Usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
preferensi dan persepsi konsumen dalam proses keputusan
untuk menerima sesuatu yang baru, baik produk maupun jasa.
Seseorang yang berumur relatif muda lebih cepat menerima
sesuatu yang baru. Preferensi terhadap pangan bersifat elastis
pada orang yang berusia muda, tetapi permanen bagi mereka
yang sudah berumur.

Pendapatan merupakan imbalan yang diterima
seseorang dari pekerjaan yang dilakukannya. Jumlah
pendapatan akan menggambarkan besarnya daya beli seorang
konsumen. Para pemasar perlu mengetahui pendapatan
konsumen yang menjadi sasarannya (Sumarwan, 2004). Besar
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kecilnya pendapatan yang diterima konsumen dipengaruhi
oleh tingkat pendidikan dan pekerjaannya. Pekerjaan akan
berpengaruh terhadap besar kecilnya pendapatan yang akan
diperoleh. Pendidikan formal penting dalam membentuk
pribadi dengan wawasan berpikir yang lebih baik. Semakin
tinggi pendidikan formal maka seseorang akan lebih banyak
mendapatkan pengetahuan tentang gizi. Hal ini berdampak
positif terhadap ragam pangan yang akan dikonsumsi
(Sumarwan, 2004).

Karakteristik konsumen juga berguna untuk
mengetahui sebuah segmentasi pasar yang dapat dibagi dalam
empat kategori yaitu demografi, perilaku, profil psikografi,
dan karakteristik kepribadian. Ukuran demografi konsumen
yang terdiri dari umur, jenis kelamin, pendapatan, agama,
status perkawinan, pendidikan, etnik dan kebangsaan memiliki
dua manfaat penting dalam proses segmentasi. Pertama, hal itu
dapat digunakan baik secara terpisah maupun dikombinasikan
untuk mengembangkan berbagai sub budaya dimana para
anggotanya saling berbagi nilai, kebutuhan, ritual dan perilaku
tertentu. Contohnya kombinasi pendidikan, pekerjaan, dan
pendapatan dapat dipergunakan untuk mengembangkan
ukuran kelas sosial konsumen. Kedua, variabel demografi
dapat digunakan untuk menggambarkan para konsumen yang
diklasifikasikan menjadi segmen melalui sarana lainnya
(Sunarto, 2006).

Sunarto (2006) menyatakan bahwa dasar penting
untuk segmentasi perilaku (behavioral segmentation) adalah
harga, manfaat yang dicari, dan tingkat penggunaan.
Segmentasi menurut elastisitas harga (price elasticity)
didasarkan atas konsep ekonomi dimana kelompok konsumen
yang berbeda akan memberikan reaksi yang berbeda terhadap
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perubahan harga produk atau jasa. Ide dibalik segmentasi
manfaat (benefit segmentation) adalah mengembangkan
produk dan jasa dengan mutu tertentu yang diinginkan oleh
kelompok konsumen homogen, sedangkan dasar segmentasi
pasar yang penting adalah perilaku penggunaan (usage
behaviour).

Sunarto (2006) juga menyatakan bahwa kebanyakan
segmentasi psikografi atau kepribadian dikombinasikan
dengan segmentasi perilaku yaitu para pemasar memilih
konsumen menjadi pengguna berat, moderat, dan ringan atas
sebuah merek dan kemudian menganalisis satu atau lebih
segmen ini melalui inventaris psikografi dan atau kepribadian.
Akhirnya, para pemasar merancang pesanan promosi serta
distribusi dan strategi penetapan harga yang paling efektif
untuk segmen ini berdasarkan karakteristik kepribadian atau
psikografi.

2.4 Pemasaran dan Konsep Pemasaran
Pemasaran telah didefinisikan dalam banyak cara.

Salah satunya Kotler (2002) mendefinisikan pemasaran secara
sosial dan secara manajerial. Berdasarkan definisi sosial,
pemasaran adalah suatu proses sosial yang dengan proses itu
individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka
butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan
secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan
pihak lain. Sedangkan untuk manajerial, pemasaran sering
digambarkan sebagai “seni menjual produk”.

Pemasaran didefinisikan sebagai aktivitas individual
dan organisasional yang memfasilitasi dan memperlancar
hubungan pertukaran yang saling memuaskan dalam
lingkungan yang dinamis melalui pengembangan, distribusi,
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promosi, dan penetapan harga barang, jasa, dan gagasan.
Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia
yang kemudian tumbuh menjadi keinginan manusia. Konsep
pemasaran dijadikan proses dalam pemenuhan kebutuhan dan
keinginan manusia. Kebutuhan dan keinginan manusia terdiri
dari produk (product), penetapan harga (price), persiapan
tempat (place), dan mempromosikan barang (promotion)
(Tjiptono, 2008). Manajemen pemasaran merupakan suatu
proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengarahan, dan
pengendalian produk atau jasa, penetapan harga, distribusi,
dan promosinya dengan tujuan membantu organisasi dalam
mencapai sasarannya (Kotler dan Keller, 2010).

Konsep pemasaran adalah sebuah filsafat bisnis yang
mengatakan bahwa kepuasan keinginan dari konsumen adalah
dasar kebenaran sosial dan ekonomi kehidupan sebuah
perusahaan (Stanton dan Lamarto, 1985). Semua perusahaan
bertujuan untuk memperoleh laba. Pemasaran adalah filsafat
manajemen pemasaran untuk mencapai tujuan organisasi
tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar
sasaran dan memuaskan pelanggan secara lebih efektif dan
efisien daripada yang dilakukan pesaing (Kotler and
Amstrong, 2001). Mowen dan Minor (2001) menjelaskan
bahwa keputusan konsumen merupakan semua proses yang
dilalui konsumen dalam mengenali masalah, mencari solusi,
mengevaluasi alternatif, dan memilih pilihan-pilihan
pembelian mereka. Pembuatan keputusan konsumen terlebih
dahulu harus memahami sifat-sifat keterlibatan konsumen
dengan produk atau jasa.
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2.5 Bauran Pemasaran (Marketing Mix)
Bauran pemasaran (marketing mix) merupakan alat

bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur suatu program
pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasi
strategi pemasaran dan positioning yang ditetapkan dapat
berjalan sukses. Peran fungsi pemasaran adalah mencapai
sasaran perusahaan dengan menghasilkan penjualan
produk/jasa yang menguntungkan di pasar sasaran. Strategi
fungsional pemasaran harus menjadi pedoman para pengambil
keputusan (manajer pemasaran) dalam menentukan siapa akan
menjual apa, dimana, kepada siapa, berapa banyak, dan
bagaimana caranya (Pearce dan Robinson, 1997).

Kotler (2002) mendefinisikan bauran pemasaran
sebagai suatu proses sosial yang didalamnya individu dan
kelompok dalam mendapatkan apa yang dibutuhkan dan
diinginkan adalah melalui proses menciptakan, menawarkan
dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai
dengan pihak lain. Kertajaya (2005) mendefinisikan bauran
pemasaran yang lebih luas, yaitu sebuah disiplin bisnis
strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan
perubahan nilai dari satu penggagas kepada pengikut
gagasannya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan
bahwa kegiatan pemasaran saat ini tidak hanya terfokus pada
kegiatan jual-beli barang atau jasa, tetapi juga perusahaan
mampu memberi nilai tambah. Nilai-nilai inilah yang akan
menciptakan suatu hubungan timbal balik yang saling
menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pearce dan Robinson (1997) menjelaskan bahwa
strategi ini biasanya meliputi empat komponen : produk,
harga, tempat (distribusi) dan promosi. Bauran pemasaran
pada produk barang yang dikenal selama ini berbeda dengan
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bauran pemasaran untuk produk jasa. Hal ini terkait dengan
perbedaan kerakteristik jasa dan barang. Bauran pemasaran
produk barang mencakup 4P: product price, place dan
promotion.

2.6 Unsur-Unsur Bauran Pemasaran (Marketing Mix)

2.6.1 Produk (Product)
Produk merupakan kumpulan atau kesatuan atribut

secara bersamaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan
konsumen. Produk merupakan alat penawaran yang paling
utama yang diberikan produsen untuk konsumen. Essinger and
Wylie (2003) menerangkan kualitas produk makanan dilihat
dari rasa makanan tersebut. Tjiptono (2008) menyatakan
variabel produk makanan dapat dilihat dari kualitas produk.
Faktor kualitas produk (makanan) tidak kalah penting karena
kualitas produk menentukan tingkat kepuasan yang diperoleh
konsumen setelah melakukan pembelian dan pemakaian
terhadap suatu produk. Penjual telah menghasilkan mutu yang
baik bila produk atau pelayanan penjual tersebut memenuhi
atau melebihi harapan pelanggan (Kotler, 2007). Windoyo dan
Riky (2009) menyatakan bahwa kualitas produk yang baik
akan mempengaruhi keinginan dan kebutuhan konsumen
terhadap suatu produk. Kualitas produk dibentuk oleh
beberapa indikator antara lain kemudahan penggunaan, daya
tahan, kejelasan fungsi, keragaman ukuran produk dan lain-
lain (Setiadi, 2003).

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan
kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau
dikonsumsi sehingga dapat memuaskan suatu keinginan atau
suatu kebutuhan. Keputusan-keputusan tentang produk



18

mencakup atribut produk (mutu, ciri, model), merek dan
kemasan dari produk yang akan dijual. Perencanaan bauran
produk meliputi produk mana yang harus dikembangkan,
dipertahankan, tinggal dipanen atau ditarik dari peredaran
(Kotler, 2002).

Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang
dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar
pengambilan keputusan pembelian (Tjiptono, 2008). Berikut
ini adalah atribut yang harus ada dalam suatu produk, yaitu :

a. Merek adalah semua nama, istilah, tanda, simbol,
desain atau kombinasi dari semua yang dimaksudkan
untuk mengidentifikasi produk dari satu penjual untuk
membedakannya dengan produk pesaing. Merek
bertindak sebagai pembeda antara produk yang satu
dengan yang lainnya. Merek-merek yang mampu
memberikan kesan yang berarti bagi konsumen akan
mudah mendapat perhatian khusus dari konsumen.

b. Kemasan adalah pembungkus luar produk yang
berfungsi untuk melindungi produk, memudahkan
konsumen dalam memakainya, menaikkan citra
produk atau bahkan sekaligus dapat dijadikan alat
promosi ketika produk dilempar ke pasaran.
Menciptakan bentuk kemasan yang menarik disertai
dengan slogan-slogan yang memiliki ciri khas masing-
masing produk yang berguna untuk meyakinkan
konsumen tentang keunggulan produk tersebut.

c. Kualitas merupakan salah satu atribut produk yang
paling penting di mata konsumen. Konsumen akan
berusaha mencari produk yang paling berkualitas
tinggi, karena menyangkut kepuasan konsumen. Oleh
karena itu suatu perusahaan harus memperhatikan
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kualitas produk yang akan diluncurkan ke pasar.
Rachmawati (2011) menambahkan bahwa kualitas
produk makanan dapat ditunjukkan dengan
karakteristik makanan itu sendiri, misalnya cita rasa,
tekstur dan aroma.

d. Ukuran suatu produk mempunyai hubungan yang erat
dengan kebiasaan membeli jumlah kebutuhan
konsumen. Ini berati kebutuhan antara konsumen yang
satu dengan konsumen yang lainnya berbeda-beda,
sehingga perlu menyediakan produk dengan berbagai
macam ukuran. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat
menyesuaikan antara kebutuhannya dengan ukuran
produk.

2.6.2 Harga (Price)
Muhmin (2002) menjelaskan bahwa memandang

harga bukan hanya merupakan bentuk nominal namun lebih
cenderung diarahkan pada elemen-elemen program pemasaran
seperti harga jual produk, diskon, rebate dan sistem
pembayaran yang diterapkan kepada pengguna produk. Harga
merupakan hal yang penting karena mampu membuat
pelanggan memperoleh keuntungan.

Harga menurut Kotler dan Amstrong (2001) adalah
sejumlah uang yang ditukarkan untuk sebuah produk atau jasa.
Lebih jauh lagi, harga adalah sejumlah nilai yang konsumen
tukarkan untuk jumlah manfaat dengan memiliki atau
menggunakan suatu barang atau jasa. Harga merupakan hal
yang diperhatikan konsumen saat melakukan pembelian.
Sebagian konsumen bahkan mengidentifikasi harga dengan
nilai. Menurut Swastha (2001), harga merupakan sejumlah
uang (ditambah beberapa barang kalau mungkin) yang
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dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari
barang beserta pelayanannya. Harga seringkali digunakan
sebagai indikator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan
dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat harga
tertentu, bila manfaat yang dirasakan konsumen meningkat,
maka nilainya akan meningkat pula (Tjiptono, 2008).

2.6.3 Tempat (Place)
Bauran distribusi adalah gabungan faktor-faktor

tentang bagaimana menentukan tempat atau lokasi distribusi
untuk memenuhi pasar yaitu wilayah yang dijadikan sasaran
pemasaran. Saluran pemasaran yang akan dipilih harus
mempertimbangkan jenis dan sifat produk, sifat konsumen
potensial dan sifat saluran pemasaran yang ada (Kotler, 2002).

Mischitelli (2000) mengklasifikasikan tempat menjadi
beberapa elemen yang dapat mempengaruhi dan menjadi
indikator untuk pemilihan lokasi yang bertujuan utama
mempengaruhi konsumen dalam membeli produk, yakni:

1. Accesibility
Elemen ini berhubungan dengan ketersediaan jalan
lalu lintas yang memudahkan konsumen dalam
menjangkau rumah makan.

2. Visibility
Elemen ini berhubungan dengan rumah makan yang
sebaiknya mudah dilihat dan diketahui oleh banyak
orang.

3. Infrastructure
Elemen ini berhubungan dengan keseluruhan
bangunan, mulai dari saluran pembangunan, fasilitas
gedung dan kondisi bangunan.
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2.6.4 Promosi (Promotion)
Kotler (2002) menjelaskan bahwa promosi merupakan

kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk
mengkomunikasikan manfaat produk dan untuk meyakinkan
pelanggan agar membeli produk tersebut. Promosi dapat
dilakukan dengan menggunakan empat alat utama yaitu iklan,
promosi penjualan, publisitas, dan penjualan pribadi.
Keputusan dalam bauran promosi menyangkut pendistribusian
anggaran promosi kepada keempat alat promosi yang
disebutkan diatas.

Kincaid and William (1990) menyebutkan bahwa
salah satu variabel bauran pemasaran yaitu promosi yang
didalamnya terdapat sub variabel sebagai berikut:

1. Periklanan / advertising
Bentuk presentasi yang dilakukan oleh non personal
dengan menunjukkan promosi, ide, barang dan jasa
oleh sponsor yang telah dibayar.

2. Penjualan pribadi / personal selling
Kegiatan promosi secara langsung antara pemasar dan
calon pembeli yang diharapkan interaksi tersebut
mencapai tujuan penjualan.

3. Hubungan masyarakat / public relation
Promosi biasanya dilakukan dengan cara membangun
hubungan yang baik dengan masyarakat untuk
mendapatkan beberapa publisitas, membangun nama
baik (citra perusahaan), menghadapi rumor yang tidak
baik dengan cara bercerita atau dengan mengadakan
event.

4. Promosi penjualan / sales promotion
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Promosi secara intesif dalam jangka pendek untuk
mendorong keinginan konsumen membeli atau
mencoba produk.

2.7 Keputusan Pembelian
Keputusan pembelian merupakan hal yang lazim

dipertimbangkan konsumen dalam proses pemenuhan
kebutuhan terhadap barang maupun jasa. Keputusan
pembelian adalah segala sesuatu yang dikerjakan konsumen
untuk membeli, membuang, dan menggunakan produk dan
jasa (Mowen dan Minor, 2001). Dalam keputusan pembelian,
umumnya ada lima macam peranan yang dapat dilakukan
seseorang (Tjiptono, 2008). Kelima peran tersebut meliputi:

1. Pemrakarsa (initiator)
Orang yang pertama kali menyadari adanya keinginan
atau kebutuhan yang belum terpenuhi dan
mengusulkan ide untuk membeli suatu barang atau
jasa tertentu.

2. Pemberi pengaruh (influencer)
Orang yang memberi pandangan, nasihat, atau
pendapat sehingga dapat membantu keputusan
pembelian.

3. Pengambil keputusan (decider)
Orang yang menentukan keputusan pembelian, apakah
jadi membeli, apa yang dibeli, bagaimana cara
membeli, atau dimana membelinya.

4. Pembeli (Buyer)
Orang yang melakukan pembelian secara aktual.

5. Pemakai (user)
Orang yang mengkonsumsi atau menggunakan barang
atau jasa yang telah dibeli.



23

Beberapa ahli seperti Engel et al. (1994) dan Hawkins
et al. (1998) menyebut keputusan konsumen sebagai sebuah
proses yang dilakukan konsumen dalam melakukan pembelian
sebuah produk barang ataupun jasa. Istilah keputusan
pembelian menggambarkan bagaimana sebuah individu secara
hati-hati mengevaluasi berbagai macam atribut dari produk-
produk, merek-merek, atau jasa-jasa tertentu dan secara
rasional memilih salah satu yang mempunyai biaya terkecil
dan yang memenuhi kebutuhannya yang teridentifikasi dengan
jelas.

Kotler dan Amstong (2003) menjelaskan bahwa ada
lima tahap yang dilalui konsumen dalam proses pembelian,
yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi
alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku purna pembelian.
Setiap konsumen tentu melewati kelima tahap ini untuk setiap
pembelian yang dibuat oleh konsumen secara rutin, konsumen
membalik tahap-tahap tersebut. Proses pengambilan keputusan
konsumen tidak dapat terjadi dengan sendirinya banyak faktor
yang mempengaruhinya. Kotler and Amstrong (2001)
menyatakan bahwa keputusan konsumen dipengaruhi oleh
budaya konsumen, sosial, pribadi, dan psikologi. Lebih jauh
dikatakan bahwa budaya, kelas sosial, keluarga, pengaruh
pribadi dan situasi mempengaruhi keputusan konsumen.
Pengambilan keputusan hanyalah satu tahap dari keseluruhan
proses pembelian konsumen.

1. Pengenalan Masalah
Proses membeli diawali saat pembeli menyadari

adanya masalah kebutuhan dalam dirinya. Pembeli
menyadari terdapat perbedaan antara kondisi
sesungguhnya dengan kondisi yang diinginkan.
Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan dari
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dalam diri pembeli atau kebutuhan normal seseorang
(internal) seperti rasa lapar, dahaga dan bisa pula
disebabkan rangsangan dari luar (eksternal).

2. Pencarian Informasi
Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya

akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak.
Pencarian informasi ini dapat dibedakan menjadi dua
tingkat. Pertama, keadaan tingkat pencarian informasi
yang sedang-sedang saja yang disebut perhatian yang
meningkat. Kedua, pencarian informasi yang aktif
dimana seseorang akan mencari secara aktif seperti
mencari bahan-bahan bacaan, menelpon teman-
temannya, dan melakukan kegiatan-kegiatan mencari
untuk mempelajari yang lain. Informasi yang didapat
oleh seorang konsumen biasanya melalui beberapa
sumber antara lain sumber pribadi (keluarga, teman,
tetangga, kenalan), sumber komersil (iklan, sales,
penyalur, kemasan dan pameran), sumber umum
(media massa, orgnisasi konsumen), dan sumber
pengalaman (pernah menangani, menguji,
menggunakan produk). Secara umum konsumen
menerima informasi terbanyak dari suatu produk dari
sumber-sumber komersial, yaitu sumber-sumber yang
didominasi oleh para pemasar. Namun informasi yang
efektif biasanya berasal dari sumber-sumber pribadi.

3. Evaluasi Alternatif
Setelah informasi didapat oleh konsumen

selanjutnya konsumen akan memproses informasi
tersebut untuk membuat keputusan akhir. Ada
beberapa proses evaluasi keputusan. Kebanyakan
model dari proses evaluasi konsumen sekarang
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bersifat kognitif, yaitu mereka memandang konsumen
sebagai pembentuk penilaian terhadap produk
terutama berdasarkan pada pertimbangan yang sadar
dan rasional. Kosumen mungkin mengembangkan
seperangkat kepercayaan bahwa setiap merek
menimbulkan citra merek.

4. Keputusan Membeli
Pada tahap evaluasi, konsumen membentuk

preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada
perangkat pilihan. Konsumen juga membentuk tujuan
membeli untuk merek yang paling disukai. Walaupun
demikian, ada dua faktor yang dapat mempengaruhi
tujuan membeli dan keputusan pembelian konsumen.
Faktor yang pertama adalah sikap orang lain. Faktor
ini tergantung pada dua hal yakni: (1). Intensitas sikap
negatif orang lain tersebut terhadap altenatif pilihan
konsumen dan (2). Motivasi konsumen untuk menuruti
keinginan orang lain tersebut. Semakin tinggi
intensitas sikap negatif orang lain tersebut akan
semakin besar kemungkinan konsumen akan
menyesuaikan tujuan pembeliannya. Kemudian tujuan
pembelian juga dipengaruhi oleh faktor-faktor
keadaan yang tidak terduga. Konsumen membentuk
tujuan pembelian berdasarkan faktor-faktor seperti
pendapatan keluarga yang diharapkan, harga yang
diharapkan dan manfaat produk yang diharapkan.
Pada saat konsumen ingin bertindak, faktor-faktor
keadaan yang tidak terduga mungkin timbul dan
mengubah tujuan membeli.
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5. Perilaku sesudah pembelian
Produk yang dilakukan konsumen akan

mengalami beberapa tingkat kepuasan atau
ketidakpuasan. Konsumen tersebut juga akan terlibat
dalam tindakan-tindakan sesudah pembelian dan
penggunaan produk yang akan menarik minat
pemasar. Pekerjaan pemasar tidak akan berakhir pada
saat suatu produk dibeli, tetapi akan terus berlangsung
hingga periode sesudah pembelian. Model perilaku
pengambilan keputusan konsumen dan faktor-faktor
yang mempengaruhinya disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Model Perilaku pengambilan keputusan konsumen
dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya
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2.8 Peredaran Produk Susu Olahan
Sesuai Peraturan Pemerintah No. 28 Pasal 42 Tahun

2004, setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam
negeri atau yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia
untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum
diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran dari
Kepala Badan POM. Sesuai Keputusan Kepala Badan POM RI
No. HK.00.05.5.1640 tentang Pedoman Tata Cara
Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga, produk-produk yang tidak dapat didaftarkan sebagai
pangan industri rumah tangga adalah susu dan hasil olahnya,
daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan
proses dan/atau penyimpanan beku, makanan bayi, makanan
kalengan steril komersial, minuman keras, pangan lain yang
wajib memenuhi persyaratan SNI (AMDK, Gula Rafinasi,
garam beryodium, tepung terigu, coklat bubuk) dan pangan
lain yang ditentukan oleh Badan POM (BPOM, 2014).
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BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada 2 cabang Milk Story

yang ada di wilayah Kota Malang yaitu Milk Story Premiere
yang beralamat di Jalan Bondowoso No. 11A dan Kedai Milk
Story di Jalan Semeru No.70, Malang, Jawa Timur. Penelitian
ini dilaksanakan pada Nopember hingga Desember 2013.
Pemilihan tempat dilakukan secara sengaja (purposive) dengan
pertimbangan bahwa Milk Story merupakan salah satu unit
usaha pengolahan dan penjualan yogurt yang cukup terkenal
dan berkembang baik dilihat dari semakin bertambahnya
cabang Milk Story di Kota Malang yang berjumlah 4 cabang.

3.2 Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan metode survey. Data

diambil dengan cara wawancara dan memberikan kuesioner
yang berisi daftar pertanyaan kepada konsumen:

a. Wawancara (interview) dilakukan secara langsung
kepada konsumen produk yogurt di Milk Story  yang
menjadi responden penelitian.

b. Daftar pertanyaan (questionnaire) diberikan kepada
konsumen produk yogurt di Milk Story yang
menjadi responden penelitian.

3.3 Metode Pengambilan Sampel
Penentuan sampel penelitian menggunakan metode

Non Probability Sampling yaitu semua elemen dalam populasi
tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi
sampel. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah
konsumen yang membeli yogurt di Milk Story untuk
selanjutnya dipilih sebagai responden. Pemilihan responden



30

diambil secara accidental sampling. Metode accidental
sampling adalah metode pengambilan data yang dilakukan
secara kebetulan. Responden yang dipakai adalah konsumen
yogurt sebanyak 100 responden yang diambil dari 2 cabang
Milk Story dengan masing-masing 50 responden pada setiap
cabang. Penentuan jumlah sampel yang memiliki populasi
besar dan jumlahnya tidak diketahui dapat menggunakan
rumus Rao Purba dalam Nurdiansah (2006) sebagai berikut:

n = ²( )²
n  = , ²( , )² = 96,04 dibulatkan menjadi 100

Keterangan:
n : jumlah sampel
Z : tingkat keyakinan yang dibutuhkan dalam

penelitian (95% = 1,96)
Moe : margin of error (kesalahan maksimum yang

bisa ditolerir sebesar 10%)
Singarimbun dan Effendi (1989) menyatakan bahwa

tidak ada aturan baku mengenai jumlah sampel yang harus
diambil dalam suatu populasi namun dapat disesuaikan
dengan kebutuhan analisis data yang digunakan serta
mempertimbangkan biaya, waktu dan tenaga dalam penelitian
tersebut.

Karakteristik demografi dapat diketahui dari
persentase responden yang mengkonsumsi produk Milk Story.
Adapun definisi operasional dari karakteristik demografi
tersebut adalah :

a. Jenis kelamin konsumen (perempuan atau laki-laki).
b. Usia, diukur dari masa hidup konsumen terhitung

sejak lahir sampai pada saat ulang tahun terakhir.
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c. Tingkat pendidikan, merupakan semua bentuk
pendidikan yang diberikan secara formal dan
berjenjang yang dimiliki oleh konsumen.

d. Pekerjaan, merupakan sumber penghasilan/pemasukan
konsumen.

e. Tingkat pendapatan (pemasukan tiap bulan),
merupakan sejumlah uang yang diterima oleh
konsumen sebagai hasil dari pekerjaannya dimana
tingkat pendapatan ini biasanya diukur dari
pendapatan per bulan.
Sumber data yang digunakan adalah data primer dan

data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan
cara melakukan wawancara langsung dengan responden dan
pihak-pihak terkait. Data sekunder adalah data primer yang
telah diolah lebih lanjut dan disajikan dalam bentuk tabel atau
diagram yang merupakan hasil dari analisis (Suranto dan Riza,
2005). Data sekunder diperoleh dari internal perusahaan dan
eksternal perusahaan, seperti data tentang profil perusahaan,
literatur mengenai yogurt, bauran pemasaran produk makanan
dan data dari pihak-pihak terkait dalam industri olahan susu.

3.4 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian

menggunakan kuesioner. Pertanyaan dalam kuesioner terbagi
menjadi 2 bagian, yaitu pertanyaan mengenai identitas
responden dan bagian kedua yaitu pertanyaan mengenai
penilaian responden terhadap variabel bauran pemasaran yang
diteliti. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian
menggunakan skala likert. Umar (2003) menjelaskan bahwa
skala likert adalah skala yang paling banyak digunakan untuk
mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau
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kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial
berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh
peneliti. Responden menentukan tingkat persetujuan terhadap
suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang
tersedia. Umumnya disediakan lima pilihan skala dengan
format seperti berikut:

 Sangat setuju = 5
 Setuju = 4
 Ragu-ragu = 3
 Tidak setuju = 2
 Sangat tidak setuju = 1
Poin rendah mencerminkan ekspresi sangat tidak

setuju dan poin tinggi mencerminkan ekspresi sangat setuju
terhadap pernyataan yang dikemukakan. Pilihan jawaban
pertanyaan dibuat mulai dari intensitas yang paling rendah
sampai yang paling tinggi. Pilihan ini dapat dibuat tiga, lima,
tujuh dan sembilan (berjumlah ganjil) (Simamora, 2004).

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian
Variabel penelitian ini terdiri dari dua macam yakni 1)

variabel independen yang terdiri dari produk, harga, tempat
dan promosi dan 2) variabel dependen yaitu keputusan
konsumen. Variabel-variabel dan definisi operasional
penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.5.1 Produk (X1)
1. Merek (X1.1): semua nama, istilah, tanda,

simbol, desain atau kombinasi dari semua
yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi
produk dari satu penjual untuk
membedakannya dengan produk pesaing.
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1: konsumen tidak dapat mengidentifikasi
merek Milk Story.

2: konsumen kesulitan mengidentifikasi
merek.

3: konsumen cukup mudah mengidentifikasi
merek.

4: konsumen mudah mengidentifikasi merek.
5: konsumen mudah dan cepat

mengidentifikasi merek Milk Story karena
memiliki nama, tanda, simbol dan desain
yang khas.

2. Kemasan (X1.2): botol beserta label yang
melekat pada yogurt yang dijual.
1: kemasan dianggap sangat tidak menarik.
2: kemasan dianggap menarik.
3: kemasan dianggap menarik dan terdapat

tanggal kadaluarsa.
4: kemasan dianggap menarik, mengandung

informasi komposisi bahan dan tanggal
kadaluarsa.

5: kemasan dianggap sangat menarik,
mengandung informasi komposisi bahan
dan tanggal kadaluarsa.

3. Keanekaragaman rasa (X1.3): berbagai
macam pilihan rasa buah yang ditawarkan
penjual.
1: penjual hanya menyediakan satu macam

rasa.
2: penjual menyediakan 2 macam rasa.
3: penjual menyediakan 3 macam rasa.
4: penjual menyediakan 4 macam rasa.



34

5: penjual menyediakan lebih dari 4 macam
rasa.

4. Ukuran (X1.4): volume yogurt tiap
kemasan/botol.
1: ukuran sangat kecil dan tidak sesuai porsi.
2: ukuran kemasan kecil.
3: ukuran kemasan kecil tapi sesuai porsi.
4: ukuran kemasan sedang dan sesuai porsi.
5: ukuran sangat sesuai porsi.

3.5.2 Harga (X2)
1. Kejelasan harga (X2.1): kejelasan harga dapat

dilihat melalui daftar harga yang dicantumkan
oleh penjual.
1: daftar menu hanya mencantumkan harga

dan gambar dianggap sangat tidak penting.
2: daftar menu hanya mencantumkan harga

dan gambar dianggap kurang penting.
3: daftar menu hanya mencantumkan harga

dianggap cukup penting.
4: daftar menu hanya mencantumkan harga

dianggap penting.
5: daftar menu mencantumkan gambar dan

harga dengan jelas dianggap sangat penting.
2. Kesesuaian harga dengan porsi dan kualitas

(X2.2): dinilai dari kesesuaian harga volume
yogurt tiap kemasan.
1: harga tidak sesuai dengan kualitas dan

porsi.
2: harga yogurt kurang sesuai dengan kualitas

dan porsi.
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3: harga yogurt cukup sesuai dengan kualitas
dan porsi.

4: harga sesuai dengan kualitas dan porsi
yogurt.

5: harga sangat sesuai dengan kualitas dan
porsi yogurt.

3. Daya saing harga (X2.3): harga dinilai lebih
murah oleh konsumen apabila dibandingkan
dengan harga yogurt di tempat lain.
1: harga yogurt lebih mahal dibandingkan 2

outlet lainnya.
2: harga yogurt lebih mahal dibandingkan 1

outlet lainnya.
3: harga yogurt sebanding atau sama dengan

outlet lain.
4: harga yogurt dianggap lebih murah dari 1

outlet lainnya.
5: harga yogurt dianggap lebih murah

dibandingkan 2 outlet.

3.5.3 Tempat (X3)
1. Accesibility (X3,1): Kemudahan pencapaian

lokasi
1: lokasi sulit dijangkau.
2: lokasi dapat dijangkau oleh angkutan kota

saja.
3: lokasi dapat dijangkau oleh motor saja.
4: lokasi dapat dijangkau oleh mobil dan

motor.
5: lokasi dapat dijangkau oleh berbagai jenis

kendaraan.
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2. Visibility (X3.2): kemudahan dalam melihat
lokasi.
1: konsumen tidak mampu mengidentifikasi

lokasi.
2: lokasi tidak terlihat karena papan nama

tidak terbaca.
3: lokasi mudah dilihat karena berada di

pinggir jalan.
4: lokasi mudah dilihat karena memiliki tanda

khas.
5: lokasi sangat mudah dilihat karena

memiliki tanda yang khas dan berada
dilokasi yang strategis.

3. Infrastructure (X3.3): infrastruktur keseluruhan
bangunan dan fasilitas pendukung.
1: penataan ruang bagus tanpa ada fasilitas

pendukung.
2: penataan ruang bagus dan tersedia toilet.
3: penataan ruang bagus dan tersedia wifi

gratis.
4: penataan ruang bagus, tersedia toilet dan

wifi gratis.
5: penataan ruang bagus, tersedia toilet, AC

dan terdapat wifi gratis.
4. Kebersihan (X3.4): kondisi seluruh ruangan

tempat penjualan bersih.
1: ruangan dan toilet kotor.
2: ruangan dan meja kadang terlihat kotor.
3: ruangan dan toilet selalu bersih.
4: meja dan ruangan selalu bersih.
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5: meja, ruangan kafe dan kamar mandi selalu
bersih.

3.5.4 Promosi (X4)
1. Pengenalan melalui internet (X4.1): iklan dan

promosi yang dilakukan melalui internet.
1: konsumen sama sekali tidak mendapatkan

informasi dari internet.
2: konsumen memperoleh informasi dari

facebook.
3: konsumen memperoleh informasi dari blog.
4: konsumen memperoleh informasi produk

hanya dari facebook dan twitter.
5: konsumen mendapat informasi produk

melalui blog, facebok dan twitter.
2. Media cetak (X4,2): konsumen membeli

yogurt karena memperoleh informasi dari
brosur yang disebar Milk Story.
1: konsumen tidak pernah melihat brosur.
2: konsumen pernah mendapat brosur namun

tidak membaca.
3: konsumen hanya sekali mendapat brosur

Milk Story.
4: konsumen 2 kali menjumpai brosur Milk

Story.
5: konsumen sangat sering menjumpai brosur

Milk Story.
3. Hubungan masyarakat/public relation (X4.4):

Promosi yang dilakukan dengan cara membangun
hubungan yang baik dengan masyarakat.



38

1: konsumen tidak pernah menjumpai iklan
Milk Story sebagai sponsor.

2: konsumen pernah mendengar Milk Story
menjadi sponsor dalam sebuah acara.

3: konsumen mengenal yogurt Milk Story
melalui acara sekolah.

4: konsumen mengenal yogurt Milk Story
melalui acara sekolah dan acara umum
yang diadakan masyarakat.

5: konsumen mengenal yogurt Milk Story
melalui acara sekolah, acara umum yang
diadakan masyarakat dan umum yang
diadakan oleh pemerintah kota dimana
Milk story menjadi sponsornya.

3.5.5 Keputusan Pembelian (Variabel
Dependen)/ Y
1. Jumlah pembelian: jumlah yogurt

yang dibeli konsumen tiap pembelian
(dinyatakan dengan satuan botol).

2. Frekuensi pembelian: frekuensi/
jumlah kali pembelian tiap bulan
(dinyatakan dalam sekian kali per
bulan). Data ini dapat diketahui
berdasarkan kuesioner yang
diberikan pada konsumen.

3. Harga: jumlah harga yang harus
dibayar untuk membeli yogurt (tiap
bulan).
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3.6 Metode Pengolahan Data

3.6.1 Uji Validitas
Validitas merupakan alat untuk mengukur

data yang menjelaskan kesesuaian instrumen yaitu
antara alat ukur dengan apa yang diukur. Instrument
dinyatakan valid apabila mampu mengukur apa yang
ingin diukur atau dapat mengungkapkan data dan
variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya
validitas instrument menunjukkan sejauh mana data
yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran
variabel yang disebutkan (Arikunto, 2002). Langkah-
langkah mengukur validitas berdasarkan Hasan
(2002), yaitu :

1. Mendefinisikan secara operasional suatu
konsep yang akan diukur

2. Melakukan uji coba pengukuran tersebut pada
sejumlah responden (minimal 30 orang)

3. Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban
4. Menghitung nilai korelasi antara data pada

masing-masing pernyataan dengan skor total
memakai rumus teknik korelasi Product
Moment Person sebagai berikut :

= ∑ − (∑ )(∑ ){ − (∑ ) }{ ∑ − (∑ ) }
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Keterangan:
rxy : Korelasi antar X dan Y
N : Jumlah responden
X : Skor masing-masing pertanyaan
Y : Skor total∑ : Jumlah kuadrat nilai X∑ : Jumlah kuadrat nilai Y

Nilai korelasi yang diperoleh dibandingkan
dengan angka kritis tabel korelasi nilai r, dengan n =
30 orang dan taraf signifikansi sebesar 5%.
Selanjutnya diperoleh nilai r.tabel sebesar 0,361. Jika
nilai korelasi yang diperoleh lebih dari r tabel, maka
Ho ditolak dan H1 diterima (Arikunto, 2002).

3.6.2 Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas adalah suatu indeks yang

menunjukkan sejauh mana hasil suatu pengukuran
dapat dipercaya. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel
atau handal jika jawaban seseorang terhadap
pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke
waktu (Ghozali, 2001). Kehandalan menyangkut
kekonsistenan jawaban jika diujikan berulang pada
sampel yang berbeda. Rumus reliabilitas dalam
penelitian ini menggunakan rumus koefisien Alpha
Cronbach sebagai berikut:= ℎ1 + ( − 1)ℎ
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Keterangan:
a =lpha cronbach (koefisien reliabilitas)
n = Jumlah variabelℎ = Rata-rata komunalitas baru

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat hasil
perhitungan nilai cronbach alpha (α). Variabel
dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach
alpha (α) > 0,6 yaitu bila dilakukan penelitian ulang
dengan waktu dan dimensi yang berbeda akan
menghasilkan kesimpulan yang sama. Tetapi
sebaliknya bila alpha < 0,6 maka dianggap kurang
handal, artinya bila variabel-variabel tersebut
dilakukan penelitian ulang dengan waktu dan dimensi
yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang
berbeda.

3.6.3 Analisis Faktor
Analisis faktor adalah analisis yang tepat

untuk menganalisis data-data masukan yang berupa
data matrik dan terdiri dari variabel-variabel dengan
jumlah besar. Alasan yang mendasari penggunaan
analisis faktor yaitu menyederhanakan seperangkat
data melalui reduksi seperangkat variabel dalam
jumlah besar menjadi sejumlah kecil faktor yang tetap
memiliki sebagian besar informasi yang terdapat pada
seperangkat data sebelum direduksi (data original).
Alasan tersebut mengidentifikasi struktur pokok yang
mendasari data dimana variabel dalam jumlah besar
dapat mengukur karakteristik dasar dalam jumlah
yang kecil pada sampel penelitian (Hasan, 2002).
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Model analisis faktor dirumuskan oleh Hasan
(2002) sebagai berikut :
X1 = Ai1F1 + Ai2F2 + Ai3F3 +…..+ AijFj + ViUi

Keterangan:
X1 = variabel terstandar ke-i
Aij = koefisien regresi dari variabel ke-i pada faktor

umum l
Fj = faktor umum
Vi = koefisien regresi terstandar dari variabel i pada

faktor khusus i
Ui = faktor khusus bagi variabel i

Hasil analisis tersebut diharapkan dapat
memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang
dijadikan pertimbangan untuk membeli produk. Sikap
dan perilaku konsumen tersebut akan memberikan
gambaran dan karakteristik konsumen yogurt sehingga
dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam
memasarkan produk yogurt.

3.6.4 Analisis Regresi Berganda
Analisis inferensial merupakan analisis data

yang menggunakan analisis regresi linier berganda,
yaitu untuk menguji hipotesis atau yang terdiri dari
variabel produk, harga, tempat dan promosi baik
secara bersama maupun secara sendiri terhadap
keputusan pembelian. Adapun model persamaan
regresi linier berganda sebagai berikut :

Y = a + b1X1+b2X2+…+bnXn
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Keterangan :

Y = variabel terikat
A = konstanta
b1,b2 = koefisien regresi
X1, X2 = variabel produk, harga, tempat dan promosi
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Milk Story Premiere dan Kedai
Milk Story
Milk Story Premiere Malang berlokasi di Jalan

Bondowoso No.11A. Lokasi ini merupakan lokasi yang
strategis karena mudah diakses dan berada di area
sekolah/perguruan tinggi, antara lain SMK Negeri 3 Malang,
Universitas Negeri Malang, SMA Santo Albertus dan tepat
berada di depan Universitas Katolik Widya Karya. Milk Story
Premiere merupakan café dan lounge yang memiliki desain
bangunan yang modern, cocok sebagai tempat berkumpul
keluarga atau pun berkumpul bersama teman untuk sekedar
bersantai. Milk Story Premiere berada di lantai 2 sebuah
bangunan minimarket dan memiliki parkir yang cukup luas
untuk motor dan mobil.

Bangunan Milk Story Premiere dibagi menjadi 2
bagian ruangan yakni ruangan bagian dalam yang biasa
digunakan untuk layanan reservasi, memiliki desain ruangan
yang lebih resmi, ruang bebas rokok, ber-AC dan dihiasi
lukisan. Bagian kedua yakni bagian luar ruangan yang
didesain dengan suasana yang lebih santai dengan dilengkapi
lilin pada saat malam hari, merupakan ruangan yang
diperbolehkan untuk merokok dan sangat cocok sebagai
tempat berkumpul anak muda atau remaja untuk bersantai
bersama teman. Fasilitas yang disediakan oleh Milk Story
Premiere adalah wifi gratis, tempat yang cukup luas dan
tersedia toilet bagi pengunjung. Konsumen yang datang ke
Milk Story Premiere seringkali bertujuan untuk mencari wifi
gratis.
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Kedai Milk Story berlokasi di Jl. Semeru No. 70.
Lokasi ini merupakan lokasi yang juga strategis karena mudah
diakses dan berlokasi dekat Stadion Gajayana Malang dan
perpustakaan Kota Malang. Kedai Milk Story merupakan
kedai sederhana yang memiliki desain bangunan yang unik,
cocok sebagai tempat berkumpul keluarga atau pun berkumpul
bersama teman untuk sekedar bersantai. Kedai Milk Story
memiliki area parkir yang lebih sempit jika dibandingkan Milk
Story Premiere.

Bangunan Kedai Milk Story dibagi menjadi 2 lantai
ruangan. Desain ruangan Kedai Milk Story lebih sederhana
dengan tempat duduk dan meja kayu. Fasilitas yang disediakan
oleh Kedai Milk Story adalah wifi gratis dan tempat yang
cukup luas. Konsumen yang datang ke Kedai Milk Story
seringkali bertujuan untuk mencari wifi gratis. Pengunjung
juga dapat menikmati musik santai saat berkunjung ke Kedai
Milk Story.

4.2 Profil Milk Story Premiere dan Kedai Milk Story
Milk Story Premiere telah berdiri sejak bulan Juni

2012 dan merupakan cabang Milk Story yang diawasi
langsung oleh manajer Milk Story. Milk Story Premiere
merupakan café dan lounge yang menyediakan menu sehat
berbahan dasar susu antara lain fresh milk, yogurt, puding, ice
cream, frozen yogurt dan lain lain. Seruan yang seringkali
digunakan Milk Story Premiere dalam mempromosikan adalah
“Untuk menyempurnakan gizi anda Milk Story Premiere hadir
dengan segala kebaikan susu segar dalam berbagai rasa lezat
dan siap mewujudkan impian anda akan sebuah keluarga yang
sehat”. Seruan tersebut merupakan misi Milk Story yang selalu
berusaha menghadirkan menu sehat di saat begitu banyak dan
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menjamurnya menu fast food atau fast drink yang ada
sekarang ini. Produk yang ditawarkan Milk Story dapat dilihat
pada Gambar 3.

Gambar 3. Produk-produk Milk Story

Produk Milk Story dipasok langsung dari pabrik Milk
Story yang beralamat di Jalan Oro oro Ombo gang TVRI, Kota
Batu, Malang. Cabang Milk Story yang ada di Malang dan
Batu diolah langsung oleh manajer perusahaan yang bernama
Bapak Chandra. Milk Story Premiere memiliki 4 pegawai
yaitu 2 orang pegawai perempuan sebagai kasir dan koki dan 2
orang laki-laki di bagian produksi yang bertugas untuk
membuat menu pesanan dan menerima pesanan. Milk Story
juga membuka peluang bagi orang lain untuk menjadi mitra
untuk membuka cabang Milk Story di tempat lain dengan
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kepemilikan pribadi namun menu yang dijual dipasok
langsung dari Milk Story. Menu yang ditawarkan Milk Story
memiliki harga yang bervariasi dan cukup terjangkau oleh
kantong pelajar/mahasiswa. Tabel 2 menyajikan daftar harga
produk yang dijual Milk Story Premiere.

Tabel 2. Menu harga di Milk Story Premiere
Menu Harga (Rp)

Fresh milk 8.000,-/330 ml
Yoghurt 8.000,-/250 ml
Ice Cream 6.000,-/ 120 ml/cup
Frozen yoghurt 6.000,-/ 120 ml/cup

Sumber: Data primer diolah (2014)

Kedai Milk Story telah berdiri sejak 2010 dan
merupakan cabang Milk Story milik Bapak Ari. Kedai Milk
Story merupakan kedai sederhana yang menjual produk olahan
susu yang dipasok langsung dari pabrik Milk Story yang ada
di Batu. Menu dengan bahan dasar susu yang tersedia adalah
fresh milk, yogurt, pudding, ice cream, frozen yogurt dan lain-
lain. Harga yang ditawarkan oleh Kedai Milk Story lebih
terjangkau jika dibandingkan harga Milk Story Premiere yakni
setiap produknya memiliki selisih Rp 500,00. Hal tersebut
disebabkan oleh penyesuaian biaya operasional sehingga
berpengaruh pada penetapan harga produk yang dijual. Kedai
Milk Story memiliki 5 pegawai yang dibagi menjadi 2 sift
kerja. Kedai Milk Story juga menyediakan menu makanan
yang relatif terjangkau seperti kentang goreng, pancake,
maccarony scottel dan beberapa produk lainnya.
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4.3 Karakteristik Responden Milk Story Premiere dan
Kedai Milk Story
Hasil survei dari 100 responden menunjukkan bahwa

konsumen yogurt Milk Story Premiere dan Kedai Milk Story
memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik responden
yang diamati dalam penelitan ini adalah usia, jenis kelamin,
tingkat pendidikan terakhir, jenis pekerjaan dan pendapatan
atau penghasilan tiap bulan. Data karakteristik responden Milk
Story Premiere dan Kedai Milk Story disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik Konsumen
No Karakteristik

Milk Story Premiere Kedai Milk Story
n (orang) persentase (%) n (orang) persentase (%)

1. Usia (tahun)
a.13-15 19 38 11 22
b. 19-24 30 60 38 76
c. >30 1 2 1 2
Total 50 100 50 100

2. Jenis kelamin
a. Laki-laki 31 62 24 48
b. Perempuan 19 38 26 52
Total 50 100 50 100

3. Pekerjaan
a. Pelajar/mahasiswa 46 92 46 92
b. PNS 2 4 0 0
c. Karyawan 1 2 4 8
d. Wiraswasta 1 2 0 0
Total 50 100 50 100

4. Pendidikan
a. SD/sederajad 1 2 1 2
b. SMP/sederajad 10 20 1 2
c. SMA/sederajad 38 76 45 90
d. Sarjana 1 2 3 6
Total 50 100 50 100

5. Penghasilan (Rp)
a. 600-1 juta 6 12 28 56
b. 1,1-1,5 juta 15 30 8 16
c. 1,6-2 juta 14 28 7 14
d. 2,1-2,5 juta 13 26 6 12
e. >2,5 juta 2 4 1 2
Total 50 100 50 100
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Hasil survei pada Tabel 3 menunjukkan bahwa
konsumen yogurt Milk Story memiliki usia yang berkisar
antara 13-35 tahun. Konsumen yogurt Milk Story Premiere
dan Kedai Milk Story didominasi oleh konsumen yang berusia
19-24 tahun yaitu dengan persentase sebesar 60% dan 76%.
Hal tersebut terjadi karena lokasi Milk Story Premiere dan
Kedai Milk Story berada di area yang dekat dengan perguruan
tinggi dan sekolah. Milk Story adalah sebuah café yang
didesain sebagai tempat bersantai khususnya bagi para pelajar
atau mahasiswa serta menawarkan produk yang cukup
terjangkau oleh pelajar atau mahasiswa. Disamping itu
seringkali para remaja datang ke Milk Story untuk berkumpul
bersama temannya untuk mengerjakan tugas bersama dengan
memanfaatkan fasilitas wifi gratis.

Sebagian besar konsumen yogurt (62%) Milk Story
Premiere adalah laki-laki, sedangkan sebagian besar konsumen
yogurt (52%) Kedai Milk Story adalah perempuan. Hal
tersebut terjadi karena pada umumnya laki-laki lebih suka
keluar rumah untuk sekedar berkumpul bersama teman
dibandingkan dengan perempuan. Umumnya laki-laki juga
diberi kebebasan lebih untuk keluar rumah dibandingkan
dengan perempuan. Hal tersebut juga didukung data
karakteristik konsumen berdasarkan usia yang didominasi usia
19-24 tahun. Usia ini tergolong usia muda dan kebanyakan
dari mereka adalah pelajar/mahasiswa. Laki-laki dengan usia
muda pada umumnya memiliki kecenderungan untuk lebih
sering keluar rumah berkumpul bersama teman. Istilah yang
dikenal sekarang adalah “nongkrong”. Konsumen yogurt
Kedai Milk Story didominasi oleh perempuan yakni sebanyak
52% namun selisih antara jumlah laki-laki dan perempuan
tidak terlalu besar. Hal tersebut disebabkan pengunjung yang
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datang ke Kedai Milk Story datang berpasangan dan banyak
juga pengunjung perempuan berkunjung bersama teman
perempuan untuk sekedar mengobrol bersama karena
bangunan Kedai Milk Story dinilai nyaman dan cocok untuk
sharing atau curhat dan sekedar berkumpul bersama teman.

Peneliti menggolongkan jenis pekerjaan konsumen
yogurt menjadi empat golongan yakni: 1) pelajar/mahasiswa,
2) pegawai negeri 3) karyawan dan 4) wiraswasta. Hasil survei
dari 100 responden yang telah mengisi kuesioner
menunjukkan bahwa 92% konsumen yogurt Milk Story
Premiere dan Kedai Milk Story adalah pelajar/mahasiswa. Hal
ini juga didukung oleh 2 data sebelumnya mengenai
karakteristik konsumen berdasarkan usia. Persentase yang
sangat tinggi pada profesi pelajar/mahasiswa tersebut
menunjukkan bahwa produk yogurt Milk Story lebih banyak
diminati oleh para pelajar/mahasiswa yang pada umumnya
masih muda. Hal ini didukung data sebelumnya yang
memperlihatkan bahwa mayoritas konsumen produk yogurt
Milk Story adalah berusia 19-24. Pengunjung Milk Story yang
membeli yogurt didominasi oleh pelajar karena lokasi Milk
Story yang berada di area yang dekat dengan sekolah dan
perguruan tinggi.

Hasil penelitian terhadap 100 orang responden yang
tersaji pada Tabel 3 menunjukkan bahwa konsumen yogurt
Milk Story Premiere dan Kedai Milk Story berpendidikan
terakhir SMA/sederajad yakni masing-masing sebanyak 78%
dan 90%. Hal ini dikarenakan kebanyakan konsumen yogurt
merupakan mahasiswa SMA/sederajat. Hal ini juga didukung
data karakteristik konsumen berdasarkan usia dan pekerjaan
yang menunjukkan bahwa konsumen yogurt Milk Story
didominasi konsumen yang berusia 19-24 tahun dan memiliki
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pekerjaan sebagai pelajar. Usia 19-24 tahun pada umumnya
adalah usia mahasiswa.

Tingkat pendapatan berkaitan erat dengan daya beli
responden untuk mengunjungi Milk Story. Data sebelumnya
menunjukkan bahwa konsumen kedua Cabang Milk Story
tersebut adalah dari kalangan pelajar/mahasiswa, jadi
pendapatan diperoleh dari uang jajan yang diberikan oleh
orang tuanya. Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa
konsumen Milk Story Premiere memiliki penghasilan yang
tidak terlalu jauh berbeda (lihat Tabel 3). Hal tersebut
menunjukkan bahwa Milk Story Premiere lebih diminati oleh
pelajar kalangan menengah keatas karena tempat dan menu
makanan yang cukup mahal pula sehingga kalangan tertentu
saja yang berminat untuk membeli produk Milk Story
Premiere. Sedangkan konsumen yogurt Kedai Milk Story
didominasi oleh pengunjung berpenghasilan Rp 600.000 – Rp
1.000.000 sebesar 56%. Hal tersebut menunjukkan bahwa
konsumen yogurt Kedai Milk Story merupakan kalangan
pelajar dengan ekonomi yang biasa-biasa saja atau lebih
rendah jika dibandingkan konsumen Milk Story Premiere.
Sumarwan (2004) menjelaskan bahwa pendapatan akan
menggambarkan daya beli seseorang. Hal ini terlihat dari
perbandingan antar kedua cabang Milk Story. Tingkat
pendapatan responden di Milk Story Premiere lebih tinggi jika
dibandingkan pendapatan responden di Kedai Milk Story
sehingga keputusan pembelian yogurt juga lebih tinggi, begitu
juga sebaliknya.
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4.4 Persepsi Konsumen terhadap Variabel Bauran
Pemasaran Di Milk Story Premiere dan Kedai
Milk Story

4.4.1 Variabel X1 (Produk)
Terkait dengan merek yogurt (X1.1) sebagian besar

konsumen Milk Story Premiere dan Kedai Milk Story
menanggapi bahwa merek yogurt Milk Story mempengaruhi
konsumen dalam membeli yogurt. Hal tersebut ditunjukkan
melalui skor pada sub variabel merek yang memiliki skor rata-
rata 3,52 pada Milk Story Premiere dan 3,98 pada Kedai Milk
Story yang berada antara penilaian ragu-ragu dan setuju
namun lebih mendekati pada penilaian setuju. Tjiptono (2008)
menjelaskan bahwa merek adalah semua nama, istilah, tanda,
simbol, desain atau kombinasi dari semuanya yang menjadi
ciri khas suatu produk agar dapat dibedakan dengan produk
lain. Konsumen sudah mampu membedakan merek yogurt
Milk Story dengan merek yogurt lain karena produk Milk
story memiliki ciri yang khas sehingga mudah diingat oleh
konsumen.

Sub variabel produk yang kedua (X1.2) adalah tentang
kemasan yogurt Milk Story. Skor rata-rata yang didapatkan
adalah 3,58 pada Milk Story Premiere dan 3,76 pada Kedai
Milk Story yang berada pada penilaian antara ragu-ragu dan
setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa penilaian konsumen
terhadap kemasan yogurt Milk Story sudah cukup baik dan
mampu mempengaruhi keputusan pembelian. Hal tersebut
disebabkan kemasan yogurt Milk Story dianggap menarik
karena botol yang digunakan didesain unik, kemasan diberi
label bergambar dan tanggal kadaluarsa produk juga dijelaskan
dalam label yang melekat pada kemasan yogurt Milk Story.
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Kemasan yang menarik dan tanggal kadaluarsa yang
tercantum jelas akan mempengaruhi keputusan pembelian
suatu produk. Persepsi konsumen Milk Story masih berada
pada penilaian ragu-ragu karena kemasan Milk Story belum
memiliki label jaminan atau ijin BPOM sehingga persepsi
masyarakat terhadap kemasan yogurt Milk Story masih kurang
baik. Persersepsi konsumen terhadap variabel produk secara
lengkap tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4. Persepsi konsumen terhadap variabel produk

X1
(produk)

1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Rata-rata

a B a b a b A b a b a b

X1.1 0 2 20 6 20 6 48 64 12 22 3,52 3,98
X1.2 2 2 12 8 34 20 38 58 16 12 3,58 3,76

X1.3 0 6 16 8 12 8 56 56 16 22 3,72 3,80
X1.4 2 2 16 4 20 12 54 68 8 14 3,96 3,88

Sumber : Data primer diolah (2014)
Keterangan :
a. Milk Story Premiere b: Kedai Milk Story
1= Sangat Tidak Setuju, 2= Tidak Setuju, 3= ragu-ragu, 4=
Setuju, 5 = Sangat Setuju

Item ke-3 (X1.3) untuk atribut produk adalah
keaneragaman produk yakni aneka rasa yogurt yang
disediakan oleh Milk Story. Skor pada item variasi rasa adalah
3,72 pada Milk Story Premiere dan 3,80 pada Kedai Milk
Story yang berada pada penilaian antara ragu-ragu dan setuju.
Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumen setuju bahwa
aneka macam rasa yang tersedia di Milk Story akan
mempengaruhi keputusan pembelian yogurt karena konsumen
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dapat memilih rasa sesuai dengan selera dan tidak bosan jika
ingin menkonsumsi atau membeli yogurt lagi.

Item ke-4 dari atribut produk adalah ukuran kemasan
(X1.4) yang menunjukkan ukuran/volume kemasan yogurt.
Mayoritas (68% responden di Milk Story Premiere dan 54%
responden di Kedai Milk Story) responden menjawab setuju
jika ukuran kemasan akan mempengaruhi keutusan pembelian
yogurt dan skor yang didapat adalah 3,66 pada Milk Story
Premiere dan skor 3,88 pada Kedai Milk Story yang berada
pada penilaian antara ragu-ragu dan setuju jika ukuran
kemasan akan mempengaruhi keputusan pembelian yogurt
Milk Story. Ukuran kemasan yogurt Milk Story dinilai cukup
oleh konsumen (tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil)
sehingga cocok untuk dikonsumsi secara langsung. Hal
tersebut dinilai praktis dan mudah dibawa jika tidak diminum
langsung di tempat pembelian.

4.4.2 Variabel X2 (Harga)
Harga merupakan salah satu faktor bauran pemasaran

yang akan mempengaruhi keputusan konsumen dalam
membeli suatu produk. Penilaian harga  terhadap suatu produk
makanan dapat dinilai dari kejelasan harga, kesesuaian harga
dengan kualitas dan perbandingan harga di tempat lain.
Persepsi konsumen terhadap harga yang dijelaskan pada Tabel
5.

Penilaian pertama pada variabel harga adalah
mengenai kejelasan harga produk yakni daftar harga yang
tercantum pada daftar menu Milk Story. Daftar harga menjadi
suatu pertimbangan bagi konsumen dalam memutuskan ingin
melakukan pembelian atau tidak. Skor yang didapat pada item
ini adalah 3,74  pada Milk Story Premiere dan 3,88 pada Kedai
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Milk story yang berada pada kisaran skor antara ragu-ragu dan
setuju. Hal ini disebakan daftar harga sudah tercantum dengan
jelas pada menu namun tidak dilengkapi dengan gambar
sehingga konsumen sedikit merasa bingung untuk
membedakan antara yogurt dengan menu minuman yang lain.
Tabel 5. Persepsi konsumen terhadap variabel harga

X2
(Harga)

1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Rata-rata

a b a b a b A b a b a b

X2.1 2 2 10 10 14 15 60 52 14 24 3,74 3,88
X2.2 2 2 10 8 12 24 54 48 22 18 3,72 3,88
X2.3 4 6 14 8 20 10 40 56 22 20 3,62 3,76
Sumber : Data primer diolah (2014)
Keterangan :
a. Milk Story Premiere b Kedai Milk Story
1= Sangat Tidak Setuju, 2= Tidak Setuju, 3= ragu-ragu, 4=
Setuju, 5= Sangat Setuju

Item variabel harga yang kedua adalah kesesuaian
harga dengan porsi dan kualitas produk (X2.2). Sebagian besar
responden (54% setuju dan 22% sangat setuju) harga yogurt
Milk Story sesuai dengan porsi dan kualitas produk. Hal ini
dapat dilihat dari skor yang didapat yakni 3,77 pada Milk
Story Premiere dan 3,88 pada Kedai Milk Story yang juga
berada pada kisaran penilaian ragu-ragu dan setuju, namun
hampir mendekati penilaian setuju. Hal tersebut disebabkan
produk yogurt Milk Story sudah dikemas dengan baik
sehingga dinilai lebih hygiene dan memiliki kualitas yang
baik. Yogurt Milk Story juga lebih kental dan lebih enak
dibandingkan dengan yogurt lain. Hal tersebut menunjukkan
yogurt Milk Story memiliki kualitas yang lebih bagus daripada
yogurt yang dijual pada outlet X dan Y. Askar dan Sugianto
(2005) menjelaskan bahwa mutu yogurt yang baik adalah
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memiliki aroma khas susu, rasa asam, bertekstur halus dan
kental.

Penilaian terhadap sub variabel harga yang ketiga
yaitu perbandingan harga yogurt di tempat lain (X2.3)
menunjukkan skor yang tinggi pula. Skor yang didapat dalam
item sub variabel ini adalah 3,62 dan 40% responden setuju
bahwa perbandingan harga merupakan faktor yang
mempengaruhi keputusan pembelian. Konsumen akan lebih
memilih membeli yogurt Milk Story karena memiliki harga
yang lebih terjangkau dibandingkan di tempat lainnya. Outlet
X menjual steer yogurt (yogurt yang sudah diencerkan)
dengan harga Rp 9.000,- per kemasan berisi 250 ml dan outlet
Z menjual yogurt dengan harga Rp 7.500 berisi 175 ml. Askar
dan Sugianto (2005) menjelaskan bahwa yogurt yang kental
menunjukkan kualitas yang lebih baik karena memiliki total
solid yang tinggi.

4.4.3 Variabel X3 (Tempat)
Penilaian terhadap variabel tempat terdiri dari 4 item.

Item pertama yaitu sub variabel visibility/kemudahan dalam
melihat lokasi (X3.1). Milk Story yang berlokasi tepat di
pinggir jalan raya dan memiliki papan logo yang mudah
dikenali menjadi faktor yang akan mempengaruhi keputusan
pembelian produk. Hal tersebut juga dapat dilihat dari skor
yang ada pada sub variabel tersebut yaitu skor 3,9 pada Milk
Story Premiere dan 4,06 pada Kedai Milk Story. 44%
responden menjawab setuju karena lokasi Milk Story. Hal
tersebut disebabkan kedua lokasi cabang Milk Story berada di
pinggir jalan raya sehingga tidak terhalang oleh bangunan lain
dan setiap cabang Milk Story memiliki papan berwarna biru
yang dilengkapi dengan logo khas Milk Story yaitu kepala sapi



58

dengan bunga pada mulut sapi. Hal tersebut tentu
memudahkan konsumen dalam melihat Milk story sehingga
konsumen tidak kesulitan dalam mencari lokasi. Penilaian
konsumen terhadap variabel tempat secara lengkap tersaji pada
Tabel 6.

Tabel 6. Persepsi konsumen terhadap variabel tempat

X3
(tempat)

1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Rata-rata

a b a b a b a b a b a b

X3.1 4 0 10 8 10 6 44 58 32 28 3,9 4,06
X3.2 4 2 12 6 10 2 56 54 18 36 3,72 4,16
X3.3 4 6 12 4 10 14 56 62 18 14 3,48 3,78
X3.4 4 2 14 10 24 8 46 50 12 30 3,34 3,96
Sumber : Data primer diolah (2014)
Keterangan :
a. Milk Story Premiere b. Kedai Milk Story
1= Sangat Tidak Setuju, 2= Tidak Setuju, 3= ragu-ragu, 4=
Setuju, 5 = Sangat Setuju

Penilaian terhadap terhadap item kedua (X3.2) yaitu
accesibility (kemudahan akses dalam mencapai lokasi Milk
Story) memiliki skor rata-rata sebesar 3,72 pada Milk story
Premiere dan 4,16 pada Kedai Milk Story yang menunjukkan
penilaian antara ragu-ragu dan setuju pada Milk story
Premiere sedangkan konsumen yogurt Kedai Milk Story
menilai setuju bahwa lokasi Kedai Milk Story mudah diakses.
Hal tersebut menunjukkan bahwa kemudahan akses menuju
Milk Story sudah baik karena dapat dicapai menggunakan
motor, mobil, dan sepeda.

Penilaian terhadap item selanjutnya adalah mengenai
infrastructure (tata ruang dan fasilitas) dan kebersihan ruang
yang meliputi kondisi meja, ruangan serta toilet bersih
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sehingga membuat pengunjung merasa nyaman. Rata-rata skor
yang didapat secara berurutan adalah 3,48% dan 3,34% pada
Milk Story Premiere dan 3,78 dan 3,96 pada Kedai Milk Story.
Meskipun skor ini lebih rendah dari 2 sub variabel sebelumnya
namun mayoritas responden menjawab setuju bahwa kedua
cabang Milk Story memiliki infrastructure dan kebersihan
ruang yang baik sehingga mempengaruhi keputusan pembelian
yogurt.

4.4.4 Variabel X4 (Promosi)
Promosi merupakan kegiatan memperkenalkan produk

barang/jasa agar dikenal banyak orang dan menjadi strategi
pemasar untuk meningkatkan penjualan produk/jasa yang
ditawarkan. Metode promosi yang dilakukan Milk story
Premiere melalui internet (X4.1) kekhususannya
menggunakan fans page Milk Story Premiere. Pada item ini
skor yang diperoleh tidak terlalu tinggi. Hal ini disebabkan
kurangnya pengetahuan konsumen terhadap fan page tersebut
karena kurang sosialisasi. Penilaian pada item ini
mendapatkan skor tertinggi diantara 2 item lainnya karena
internet sangat mudah diakses dimana saja dan kebiasaan
remaja sekarang yang selalu update lokasi sehingga semakin
banyak yang mengetahui Milk Story melalui fans page ini.
Skor tertinggi kedua pada item promosi melalui public
relation yang memiliki rata-rata skor 3,56. Penilaian ini
tergolong cukup baik karena beberapa konsumen mengenal
Milk Story pernah menjadi sponsor dalam karya mahasiswa
dan pernah menjadi pemasok susu di seluruh SD dan SMP
Kota Batu dalam acara yang diselenggarakan oleh PEMKOT
Batu. Tabel 7 menyajikan penilaian konsumen terhadap
variabel promosi Milk Story Premiere dan Kedai Milk Story.
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Tabel 7. Persepsi konsumen terhadap variabel promosi

X4
(promosi)

1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Rata-rata

a B a b a b a b a b a b

X4.1 2 0 10 22 26 28 52 46 10 2 3,58 3,32

X4.2 4 2 6 20 36 26 58 44 6 8 3,46 3,36

X4.3 4 4 6 18 32 34 46 36 12 8 3,56 3,26

Sumber : Data primer diolah (2014)
Keterangan :
a. Milk Story Premiere b. Kedai Milk Story
1= Sangat Tidak Setuju, 2= Tidak Setuju, 3= ragu-ragu, 4=
Setuju, 5 = Sangat Setuju

Metode promosi yang dilakukan Kedai Milk Story ada
tiga. Pertama melalui internet (X4.1) yaitu menggunakan akun
Facebook Milk Story. Persepsi konsumen terhadap promosi
melalui internet  mendapat skor yang tidak terlalu tinggi. Hal
ini disebabkan kurangnya pengetahuan konsumen terhadap
akun tersebut karena kurang sosialisasi dan akun Facebook
Milk Story tidak pernah diperbarui. Penilaian terhadap 2 item
promosi lainnya yaitu promosi melalui media cetak dan public
relation mendapatkan skor rata-rata 3,36 dan 3,26. Perbedaan
skor ketiga item promosi tersebut tidak besar dan cenderung
rendah jika dibandingkan dengan penilaian variabel produk,
harga dan tempat. Hal tersebut menunjukkan bahwa promosi
kurang gencar dilakukan oleh Kedai Milk Story sehingga tidak
banyak orang yang memberikan penilaian baik terhadap
variabel promosi.
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4.5 Keputusan pembelian yogurt di Milk Story Premiere
dan Kedai Milk Story

Keputusan pembelian kosumen adalah sebuah proses
yang dilakukan konsumen dalam melakukan sebuah
pembelian produk atau jasa. Keputusan pembelian
menggambarkan bagaimana individu secara hati-hati
mengevaluasi berbagai macam atribut produk merek atau jasa
tertentu dan secara rasional memilih salah satu yang
mempunyai biaya terkecil dan dapat memenuhi kebutuhan
yang teridentifikasi dengan jelas. Penelitian ini meneliti
bagaimana pengambilan keputusan konsumen dalam membeli
yogurt Milk Story yang mencakup jumlah dan frekuensi
pembelian yogurt serta harga/biaya yang dikeluarkan untuk
membeli yogurt setiap bulannya. Keputusan pembelian
konsumen yogurt pada kedua cabang Milk Story secara
lengkap tersaji pada Tabel 8.

Tabel 8. Keputusan pembelian konsumen yogurt Milk Story
Premiere dan Kedai Milk Story

Keputusan pembelian Milk Story Premiere Kedai Milk Story
n (orang) persentase (%) n (orang) persentase (%)

Jumlah pembelian
a. 1 botol 15 30 13 26
b. 2 botol 14 28 14 28
c. 3 botol 8 16 8 16
d.4 botol 8 16 8 16
e. >5 botol 5 10 7 14
Jumlah 50 100 50 100
Frekuensi Pembelian
a. 1 kali 6 12 15 30
b. 2 kali 5 10 12 24
c. 3 kali 23 46 14 28
d. 4 kali 11 22 5 10
e. >5 kali 5 10 4 8
Jumlah 50 100 50 100

Sumber: Data primer diolah (2014)
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Tabel 8 menunjukkan bahwa mayoritas (30%)
responden Milk Story Premiere membeli yogurt hanya satu
botol dalam setiap kali pembelian dan 28% membeli dua
botol. Konsumen yang melakukan pembelian sebanyak satu
botol bertujuan untuk dikonsumsi sendiri sedangkan
pembelian 2 botol atau lebih seringkali bertujuan untuk
membelikan teman, dibawa pulang ke rumah atau pun
dikonsumsi sendiri karena dirasa ukuran volume kemasan
kurang banyak jika dikonsumsi oleh satu orang. Hal tersebut
seringkali terjadi pada keputusan pembelian sebanyak 2 botol
karena para pengunjung seringkali berlama-lama di Milk Story
untuk memanfaatkan fasilitas wifi gratis dan tempat yang
nyaman  untuk bersantai bersama teman dan keluarga
sehingga pengunjung memesan lagi dengan rasa yang berbeda.

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa keputusan
jumlah pembelian yogurt Kedai Milk Story lebih tinggi jika
dibandingkan jumlah pembelian yogurt konsumen Milk Story
Premiere. Keputusan pembelian di Kedai Milk Story
didominasi (28%) oleh konsumen yang membeli 2 botol
yogurt sedangkan pada Milk Story Premiere didominasi (30%)
oleh konsumen yang membeli yogurt sebanyak satu botol
setiap kali pembelian. Jumlah pembelian yogurt di Kedai Milk
Story lebih tinggi karena kebanyakan pengunjung juga
membeli yogurt untuk dibawa pulang dan merupakan
pelanggan yang sudah lama mengonsumsi yogurt. Selain itu,
Kedai Milk Story merupakan cabang Milk Story pertama yang
ada di Malang sehingga konsumen lebih mengenal Kedai Milk
Story dibandingkan Milk Story Premiere.

Hasil penelitian pada Tabel 8 menunjukkan bahwa
frekuensi pembelian yogurt di Milk Story Premiere lebih
tinggi dibandingkan pembelian yogurt di Kedai Milk Story.
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Mayoritas konsumen (46%) melakukan pembelian sebanyak
tiga kali dalam sebulan. Konsumen Milk Story Premiere
seringkali mengkonsumsi yogurt di tempat pembelian sambil
berkumpul bersama teman dan membeli lagi untuk dibawa
pulang. Alasan konsumen membeli yogurt lebih dari satu kali
beraneka ragam antara lain karena ingin menjalani hidup sehat
dengan meminum yogurt, untuk mendapatkan tempat yang
nyaman dan menikmati wifi gratis. Konsumen melakukan
pembelian ulang terhadap yogurt di Milk Story Premiere
karena merasa harganya murah, memiliki tempat yang nyaman
dan menyediakan variasi rasa yang cukup banyak.

Keputusan pembelian juga dapat dilihat dari harga
yogurt yang dibayar konsumen tiap bulan (lihat Gambar 3).

Gambar 4. Keputusan pembelian yogurt Milk Story
berdasarkan harga pembelian (/bulan)
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Harga yogurt Milk Story Premiere adalah Rp 8.000 per
botol. Mayoritas konsumen (40%) di Milk Story Premiere
membayar Rp 40.000-48.0000 dalam sebulan untuk membeli
yogurt Milk Story. Hal ini didukung oleh data frekuensi
pembelian dan jumlah pembelian pada Tabel 8 yang
menunjukkan bahwa konsumen membeli yogurt lebih dari satu
botol dalam setiap kali pembelian dan membeli sebanyak 3
kali dalam setiap bulan sehingga biaya yang dikeluarkan juga
cukup besar. Hal tersebut menunjukkan yogurt Milk Story
cukup banyak diminati oleh konsumen. Hal tersebut juga tidak
terlepas dari strategi bauran pemasaran yang telah dijalankan
oleh perusahaan. Konsumen merasa harga yogurt Milk story
cukup terjangkau dengan didukung oleh tempat yang nyaman,
fasilitas wifi gratis dan variasi rasa yang cukup banyak.

Harga yogurt di Kedai Milk Story per botol adalah
Rp 7.500. Mayoritas pengunjung Kedai Milk Story (34%)
membayar Rp 15.000-22.500 untuk membeli yogurt dalam
kurun waktu 1 bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa
mayoritas pengunjung hanya membeli yogurt sebanyak 2-3
botol atau membeli 2-3 kali dalam sebulan. Pengunjung
merasa harga yogurt dengan kemasan yang unik cukup
terjangkau dan didukung tempat nyaman serta fasilitas wifi
gratis di Kedai Milk Story mampu mempengaruhi konsumen
dalam membeli yogurt. Jumlah harga yogurt yang dibayar oleh
konsumen di Kedai Milk Story lebih rendah dibandingkan
dengan di Milk Story Premiere. Hal tersebut disebabkan oleh
faktor penghasilan konsumen dimana konsumen di Milk Story
Premiere memiliki penghasilan lebih tinggi dibandingkan
dengan konsumen di Kedai Milk Story.



65

4.6 Uji Validitas
Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur

mengukur apa yang diukur. Kevalidan suatu item instrumen
dapat diketahui dengan membandingkan indeks korelasi
product moment pearson pada level signifikansi 5%. Bila
signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka
dinyatakan valid sedangkan dinyatakan tidak valid apabila
nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Pengujian ini
dilakukan dengan progam SPSS versi 16.00 for windows.
Hasil uji validitas masing-masing instrumen disajikan pada
Tabel 9.

Tabel 9. Uji validitas instrumen/pertanyaan

Variabel Item
Person correlation

KeteranganMilk Story
Premiere Kedai Milk Story

Produk (X1)

x1.1 0,832 0,891 Valid

x1.2 0,812 0,904 Valid
x1.3 0,783 0,911 Valid

x1.4 0,613 0,665 Valid

Harga
(X2)

x2.1 0,746 0,874 Valid
x2.2 0,810 0,902 Valid
x2.3 0,856 0,920 Valid

Tempat
(X3) x3.1 0,822 0,816 Valid

x3.2 0,927 0,862 Valid
x3.3 0,916 0,882 Valid
X3.4 0,909 0,912 Valid

Promosi
(X4)

x4.1 0,879 0,908 Valid
x4.2 0,886 0,941 Valid

x4.3 0,850 0,909 Valid

Keputusan
Pembelian

(Y)

y1 0,745 0,915 Valid

y2 0,867 0,910 Valid

Sumber: Data primer diolah (2014)
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Tabel 9 menjelaskan bahwa masing-masing item
pertanyaan memiliki nilai probabilitas kurang dari 0,05
sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan
yang digunakan untuk survei di Milk Story Premiere dan
Kedai Milk Story sudah valid dan dapat digunakan.

4.7 Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh

mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat
diandalkan. Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan
Alpha Cronbach. Apabila Alpha Cronbach lebih kecil dari 0,5
maka dinyatakan tidak reliabel, sedangkan bila nilai Alpha
Cronbach lebih besar dari 0,5 dinyatakan reliabel. Hasil
pengujian reliabilitas pada Tabel 10 menunjukkan bahwa
semua variabel yang digunakan dalam penelitian dinyatakan
sudah reliabel sehingga kuesioner dapat digunakan karena
memiliki nilai alpha cronbach >0,5.

Tabel 10. Uji reliabilitas item pertanyaan kuesioner

Variabel
Alpha Cronbach

KeteranganMilk Story
Premiere

Kedai Milk
Story

Produk (X1) 0,756 0,874 Reliabel

Harga (X2) 0,728 0,881 Reliabel

Tempat (X3) 0,840 0,891 Reliabel

Promosi (X4) 0,841 0,907 Reliabel
Keputusan

Pembelian (Y) 0,557 0,808 Reliabel

Sumber: Data primer diolah (2014)
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4.8 Analisis Faktor

4.8.1 Uji kelayakan data untuk analisis faktor
Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah

seperangkat variabel tersebut memiliki hubungan keterkaitan.
Apabila dalam pengujian ini terdapat salah satu item yang
memiliki nilai tidak memenuhi atau kurang memenuhi syarat
maka harus dikeluarkan dari analisis.

1. Nilai Keiser-Meyer-Olkin (KMO)
Hasil perhitungan pada Tabel 11 menunjukkan nilai

KMO pada penelitian ini adalah 0,666 pada Milk Story
Premiere dan 0,736 pada Kedai Milk Story. Berdasarkan hasil
tersebut dapat dinyatakan bahwa pengujian KMO pada uji
kelayakan analisis faktor merupakan pilihan yang tepat dan
memenuhi syarat untuk dilanjutkan karena hasil
perhitungannya diatas 0,5. Hasil perhitungan nilai KMO
secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil uji KMO and Bartlett's

Uji
Nilai

Milk Story
Premiere

Kedai Milk
Story

Kaiser-Meyer-Olkin
Measure of Sampling
Adequacy.

0,666 0,736

Bartlett's Test of
Sphericity Approx.
Chi-Square

316,870 543.252

Df 41 41
Sig 0,000 0,000
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2. Uji Bartlett
Uji Bartlett berfungsi untuk melihat independensi

variabel. Hasil uji pada Tabel 11 menunjukkan nilai Bartlett's
Test of Sphericity adalah 316,870 pada Milk Story Premiere
dan 543,252 pada Kedai Milk Story dengan signifikansi 0,000
sehingga data penelitian dapat dianalisis lebih lanjut.

3. Measure of Sampling Adequacy (MSA)
Nilai MSA digunakan untuk menguji dua buah

hubungan antar seluruh variabel yang terlibat dalam analisis
faktor. Hasil uji MSA dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Nilai measure of sampling adequacy (MSA)

Variabel

Nilai MSA

Milk Story
Premiere

Kedai Milk
Story

X1.1 (Merek) 0,504 0,780
X1.2 (Kemasan) 0,549 0,777
X1.3 (Keanekaragaman produk) 0,602 0,746
X1.4 (Ukuran) 0,760 0,593
X2.1 (Kejelasan harga) 0,679 0,805
X2.2 (Kesesuaian harga) 0,682 0,766
X2.3 (Perbandingan Harga) 0,661 0,745
X3.1 (Visibility) 0,725 0,794
X3.2 (Accesibility) 0,694 0,665
X3.3 (Infrastructure) 0,697 0,664
X3.4 (Kebersihan ruang) 0,669 0,678
X4.1 (Internet) 0,693 0,804
X4.2 (Media cetak) 0,678 0,620
X4.3 (Hubungan masyarakat) 0,718 0,754

Sumber: Data primer diolah (2014)
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Hasil uji pada Tabel 12 menunjukkan bahwa seluruh
item memiliki nilai MSA lebih dari 0,5 sehingga nilai tersebut
dapat memenuhi syarat kelayakan untuk uji selanjutnya.

4.8.2 Ekstraksi Faktor
Eigen value merupakan nilai yang menunjukkan

kepentingan relatif masing-masing faktor dalam menghitung
variansi variabel awal yang dianalisis. Syarat eigen value
adalah memiliki nilai lebih dari 1. Apabila kurang dari 1 maka
tidak digunakan dalam menghitung angka jumlah faktor yang
terbentuk. Hasil analisis data menunjukkan eigen value yang
lebih besar dari 1 berjumlah 4, sehingga faktor baru yang
terbentuk sebanyak 4. Hasil uji ekstraksi faktor secara lebih
rinci dapat dilihat pada Lampiran 6. Hasil ekstraksi faktor
secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Hasil ekstraksi faktor
Faktor Eigen value Persentase

varian
Persentase
kumulatif

A b a b a B
1 3,248 6,397 23,200 45,690 23,200 45,690
2 2,683 2,509 19,161 17,924 42,362 63,614
3 2,080 2,115 14,858 15,395 57,220 79,009
4 1,879 - 13,421 - 70,641 -

Sumber : Data primer diolah (2014)
Keterangan: a. Milk Story Premiere   b. Kedai Milk Story

Tabel 13 menunjukkan bahwa 14 item variabel awal
diekstraksi menjadi 4 variabel pada Milk Story Premiere dan 3
faktor baru pada Kedai Milk Story. Faktor baru yang terbentuk
memiliki eigen value ≥ 1 dan memiliki persentase nilai
kumulatif ≥ 60%, sehingga faktor baru yang sudah terbentuk
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bisa dianalisis lebih lanjut. Suliyanto (2005) menyatakan
bahwa dalam penentuan jumlah faktor yang terbentuk dapat
didasarkan pada nilai eigen value sebesar 1 sehingga bisa
dianggap sebagai suatu faktor. Sebaliknya jika nilai eigen
value kurang dari 1 tidak dimasukkan dalam analisis. Hasil
analisis lain yang perlu diperhatikan selain eigen value yaitu
nilai persentase kumulatif dari persentase varian ≥ 60%.

4.8.3 Hasil Analisis Faktor Milk Story Premiere
Hasil ekstraksi faktor pada matrik faktor menunjukkan

hubungan antar faktor dan variabel individual, namun dalam
faktor-faktor tersebut masih saling berkolerasi sehingga sulit
diinterpretasikan. Oleh karena itu melalui rotasi faktor matrik
ditransformasikan kedalam bentuk matrik yang lebih
sederhana sehingga mudah diinterpretasikan. Rotasi yang
dianalisis menggunakan model varimax.

Interpretasi faktor dilakukan dengan mengelompokkan
variabel dengan faktor loading minimal 0,4. Variabel yang
memiliki nilai loading faktor kurang dari 0,4 dikeluarkan
karena tidak bisa mewakili  faktor yang telah terbentuk.
Surrogate dilakukan dengan cara menyeleksi nilai faktor
loading yang terbentuk, dimana dipilih nilai loading faktor
terbesar agar dapat mewakili masing-masing faktor. Hasil
analisis rotasi dapat dilihat padaTabel 14.
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Tabel 14. Hasil analisis faktor bauran pemasaran di Milk Story
Premiere
Keterangan Loading Faktor

1 2 3 4
Indeks 1 “kelayakan tempat”
X3.2 (accesibility) 0,920
X3.3 (infrastructure) 0,920
X3.4 (kebersihan ruang) 0,910
Indeks 2 “kelayakan harga dan

visibility”
X2.1 (kejelasan harga) 0,736
X2.2 (kesesuaian harga) 0,750
X2.3 (perbandingan harga) 0,843
X3.1 (visibility) 0,635
Indeks 3 “media promosi”
X4.1 (internet) 0,863
X4.2 (media cetak) 0,882
X4.3 (hubungan masyarakat) 0,835
Indeks 4 “kualitas produk”
X1.1 (merek) 0,812
X1.2 (kemasan) 0,643
X1.3 (keanekaragaman) 0,762
X1.4 (ukuran) 0,581
Varians 23,200 19,161 14,858 13,421
Sumber: Data primer diolah (2014)

Analisis faktor data di Milk Story Premiere
menghasilkan 4 faktor baru yang dapat mewakili ke-14 item
variabel. Selanjutnya adalah pemberian nama pada faktor baru
yang telah terbentuk. Pemberian nama berdasarkan pada
perwakilan yang dapat menjelaskan variabel-variabel
penyusun dalam satu faktor. Suliyanto (2005) menyatakan
bahwa untuk menamai faktor yang telah terbentuk dalam
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analisis faktor dapat dilakukan dengan cara memberikan nama
faktor yang dapat mewakili nama-nama variabel.

Indeks 1 “kelayakan tempat”
Variabel yang berpengaruh terhadap faktor kelayakan

tempat antara lain adalah accesibility, infrastructure dan
kebersihan ruang. Accesibility adalah kemudahan akses
menuju Milk Story Premiere. Variabel yang berpengaruh kuat
pada Milk Story Premiere ada dua yaitu kemudahan akses dan
infrastruktur tempat, dimana keduanya memiliki nilai loading
faktor sebesar 9,20. Kemudahan akses konsumen menuju Milk
Story Premiere harus baik, artinya konsumen dapat dengan
mudah mencapai lokasi menggunakan berbagai macam alat
transportasi dan jalan yang dilalui juga tidak mengalami
masalah. Milk Story Premiere dapat dicapai menggunakan
motor, angkutan kota (angkot) atau mobil. Infrastruktur
berhubungan dengan keseluruhan bangunan yang mencakup
fasilitas gedung dan kondisi bangunan. Milk Story Premiere
menyediakan tempat parkir yang cukup luas, toilet bagi para
tamu dan ruangan ber-AC serta kondisi ruangan yang selalu
bersih sehingga membuat pengunjung merasa nyaman dan
ingin kembali. Nilai varians kelayakan tempat pada Tabel 14
memiliki persentase paling tinggi diantara faktor lainnya yaitu
23,200. Hal tersebut berarti bahwa “kelayakan tempat” yang
terdiri dari kemudahan akses, infrastruktur dan kebersihan
ruang mampu menjelaskan sebanyak 23,200% dari 14 variabel
awal.

Indeks 2 “kelayakan harga dan visibility”
Variabel yang berpengaruh terhadap kelayakan harga

dan visibility adalah kejelasan harga, kesesuaian harga,
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perbandingan harga dan visibility (kemudahan dalam melihat
lokasi). Variabel yang paling berpengaruh adalah
perbandingan harga yang memiliki faktor loading sebesar
0,843. Pertimbangan harga dalam pembelian produk barang
atau jasa selalu akan dilakukan konsumen sebelum
memutuskan apakah akan membeli produk tersebut atau tidak.
Harga yogurt Milk Story dinilai lebih terjangkau jika
dibandingkan dua outlet lainnya yang menjual yogurt dengan
merek berbeda. Pada outlet X harga yogurt siap minum yang
sudah diencerkan adalah Rp 9.000,00/250 ml dan harga yogurt
di outlet Z adalah Rp 7.500/200 ml. Nilai persentase varians
kelayakan harga dan visibility adalah 19,161 yang berarti
bahwa variabel harga yang terdiri dari kejelasan harga,
kesesuaian harga, perbandingan harga dan visibility mampu
menjelaskan sebesar 19,161% dari 14 variabel awal yang
terbentuk.

Indeks 3 “media promosi”
Variabel yang berpengaruh terhadap variabel promosi

adalah media promosi melalui internet, media cetak dan
hubungan masyarakat. Variabel yang paling berpengaruh
adalah promosi melalui media cetak dengan nilai loading
faktor 0,882. Promosi ini paling mempengaruhi dalam promosi
yogurt Milk Story karena pengunjung yang datang ke Milk
Story sering bercerita pada teman lainnya ketika telah
mengunjungi tempat baru dan merekomendasikan tempat
tersebut kepada teman mereka dengan memberikan brosur
yang didapat dari Milk Story sehingga informasi mengenai
yogurt Milk Story Premiere tersebar luas.
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Indeks 4 “kualitas produk”
Kualitas produk merupakan faktor keempat yang

terbentuk setelah ektraksi dan rotasi faktor. Variabel yang
mempengaruhi kualitas produk yaitu merek, kemasan,
keanekaragaman dan ukuran kemasan yogurt. Variabel yang
paling mempengaruhi kualitas produk adalah merek yogurt
Milk Story dengan nilai loading faktor 0,812. Merek yogurt
Milk Story memiliki simbol kepala sapi dengan bunga di
mulutnya yang memiliki desain unik sehingga konsumen dapat
membedakannya dengan merek lain.

4.8.4 Hasil Analisis Faktor Kedai Milk Story
Hasil analisis faktor pada Kedai Milk Story

menghasilkan 3 faktor baru yang dapat mewakili 14 variabel
awal dan memiliki nilai loading faktor >0,5. Tabel 15
menjelaskan hasil analisis faktor di Kedai Milk Story Malang.
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Tabel 15. Hasil analisis faktor bauran pemasaran yang
mempengaruhi keputusan konsumen dalam
membeli yogurt di Kedai Milk Story

Sumber: Data primer diolah (2014)

Indeks 1 “kualitas produk dan kelayakan harga”
Faktor pertama yang terbentuk adalah kualitas produk

dan kelayakan harga yang terdiri dari merek, kemasan,
keanekaragaman, ukuran kemasan, kejelasan harga,
kesesuaian harga dan perbandingan harga. Produk dan harga
adalah dua variabel yang saling berhubungan dimana kualitas
suatu produk akan menentukan harga produk tersebut.

Variabel
Factor loading

Faktor
1

Faktor
2

Faktor
3

Indek 1 “ kualitas produk dan
kelayakan harga”
X1.1 (merek) 0,801
X1.2 (kemasan) 0,912
X1.3 (keanekaragaman) 0,889
X1.4 (ukuran) 0,705
X2.1 (kejelasan harga) 0,719
X2.2 (kesesuaian harga) 0,896
X2.3 (perbandingan harga) 0,896
Indeks 2 “kelayakan tempat”
X3.1 (visibility) 0,802
X3.2 ( accesibility) 0,668
X3.3 (infrastructure) 0,807
X3.4 (kebersihan ruang) 0,856
Indeks 3 “media promosi”
X4.1 (internet) 0,886
X4.2 (media cetak) 0,941
X4.3 (hubungan masyarakat) 0,893
Varians 45,690 17,924 15,395
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Variabel yang paling berpengaruh dalam produk dan harga
adalah kemasan produk yang memiliki nilai loading faktor
sebesar 0,912. Kemasan yogurt Milk Story akan
mempengaruhi keputusan pembelian karena kemasan yang
menarik akan memberikan persepsi yang positif terhadap
kualitas produk. Produk dan harga memiliki persentase varian
tertinggi yaitu 45,690 yang artinya produk dan harga mampu
menjelaskan sebesar 45,69% dari 14 variabel awal.

Indeks 2 “kelayakan tempat”
Variabel yang berpengaruh pada variabel kelayakan

tempat adalah accesibility, visibility dan infrastruktur. Tempat
merupakan hal yang sangat penting karena kenyamanan dan
kebersihan tempat akan mempengaruhi keputusan konsumen
dalam membeli produk. Oleh karena itu perusahaan harus
selalu menjaga tempat penjualan dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya agar memudahkan konsumen mengambil
keputusan pembelian produk. Variabel yang paling
berpengaruh pada faktor kelayakan tempat di Kedai Milk
Story adalah kebersihan ruang dengan nilai loading faktor
0,856. Kebersihan tempat yang baik akan membuat konsumen
lebih tertarik untuk melakukan pembelian. Persentase varian
dari faktor 4 adalah 17,924 yang menunjukkan bahwa faktor
tempat dapat menjelaskan sebanyak 17,924% dari 14 variabel
awal.

Indeks 3 “media promosi”
Media promosi merupakan cara produsen untuk

membujuk dan menginformasikan produk yang ditawarkan
oleh perusahaan. Promosi menjadi hal yang sangat penting
karena akan menentukan pengenalan pangsa pasar mengenai
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produk yang dipasarkan. Media promosi yang dimanfaatkan
oleh Kedai Milk Story adalah melalui internet, media cetak
(brosur) dan hubungan masyarakat. Variabel yang paling
banyak berpengaruh adalah promosi dengan memanfaatkan
media cetak berupa brosur sebagai media promosi.

4.9 Analisis Regresi Berganda di Milk Story Premiere
dan Kedai Milk Story

4.9.1 Uji Asumsi Klasik Korelasi Pearson
Uji ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 2

variabel atau lebih yang bertujuan untuk mengetahui seberapa
kuat hubungan antara satu atau beberapa variabel dengan
variabel lainnya. Hasil uji asumsi klasik di Milk Story
Premiere secara lengkap tersaji pada Tabel 16 dan hasil uji
asumsi klasik di Kedai Milk Story dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 16. Hasil uji korelasi pearson di Milk Story Premiere
"tempat” "harga dan

visibility"
"media
promosi" "produk" Usia jenis

kelamin pekerjaan pendidikan pemasukan

"tempat" 1.000 0.000 0.000 0.000 -
0.144 -0.201 -0.067 0.041 0.075

"harga dan
visibility" 0.000 1.000 0.000 0.000 -0.19 0.004 -0.114 -0.220 -0.174

"media
promosi” 0.000 0.000 1.000 0.000 0.101 0.138 0.166 -0.054 0.059

"produk" 0.000 0.000 0.000 1.000 0.313 0.320 -0.038 0.139 0.184
Usia -0.144 -0.190 0.101 0.313 1.000 0.383 0.411 0.697 0.446

jenis kelamin -0.201 0.004 0.138 0.320 0.383 1.000 0.182 0.179 -0.009
Pekerjaan -0.067 -0.114 0.166 -0.038 0.411 0.182 1.000 0.342 0.182

Pendidikan 0.041 -0.220 -0.054 0.139 0.697 0.179 0.342 1.000 0.275

Pemasukan 0.075 -0.174 0.059 0.184 0.446 -0.009 0.182 0.275 1.000

Sumber: Data primer diolah (2014)
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Tabel 17. Hasil uji korelasi pearson di Kedai MIilk Story
"produk dan
harga"

"tempat" "promosi" Usia jenis
kelamin

Pekerjaan pendidikan pemasukan

"produk dan
harga"

1.000 0.000 0.000 0.031 -0.169 0.027 -0.013 -0.011

"tempat" 0.000 1.000 0.000 -
0.084

0.162 -0,074 0.018 -0.068

"promosi" 0.000 0.000 1.000 0.062 -0.008 .009 -0.065 -0.023

Usia 0.031 -0.084 .062 1.000 .0053 .388 0.290 0.003

jenis kelamin -.0169 0.162 -.008 0.053 1.000 -.012 0.300 0.189

Pekerjaan 0.027 -0.074 .009 0.388 -0.012 1.000 -0.184 0.211

Pendidikan -.0013 0.018 -.065 0.290 0.300 -.184 1.000 0.042

Pemasukan -0.011 -0.068 -.023 0.003 0.189 0.211 0.042 1.000

Sumber: Data primer diolah (2014)

Berdasarkan hasil uji korelasi pada tabel 16 dan 17
dapat diketahui bahwa nilai pearson correlation kurang dari
0,5. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi korelasi
antar tiap variabel. Sarwono (2006) menyatakan bahwa
koefisien korelasi adalah pengukuran statistik kovarian atau
asosiasi antar dua variabel atau lebih. Besarnya koefisien
korelasi berkisar antara +1 sampai -1. Koefisien korelasi
menunjukkan hubungan linier dan arah hubungan 2 variabel
yang mempunyai hubungan searah. Uji asumsi klasik yang
digunakan dalam penelitian hanya menggunakan uji korelasi
pearson dan telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan
menggunakan analisis regresi linier berganda.

4.9.2 Hasil Analisis Regresi Berganda pada Milk Story
Premiere dan Kedai Milk Story
Variabel terikat atau dependent variable dalam

penelitian ini adalah keputusan pembelian sedangkan variabel
bebas/independen adalah variabel bauran pemasaran yang
terdiri dari produk, harga, tempat dan promosi. Setelah
mendapat model persamaan regresi kemudian dilakukan
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interpretasi terhadap model yang dilanjutkan dengan pengujian
statistik yang terdiri dari uji F dan uji t. Faktor bauran
pemasaran yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam
membeli yogurt dapat diketahui dengan cara analisis regresi
linier berganda. Hasil analisis regresi linier berganda di Milk
Story Premiere dan Kedai Milk Story secara lengkap tersaji
pada Tabel 18.

Tabel 18. Hasil Analisis Regresi Berganda faktor bauran
pemasaran terhadap keputusan pembelian yogurt
Milk Story Premiere

Milk Story Premiere Kedai Milk Story

Variabel Koefisien β Variabel Koefisien β

Konstanta 14,203 Konstanta 11,784

F1 “kelayakan tempat” 0,429*** F1 “kualitas produk dan
kelayakan harga” 0,469***

F2 “kelayakan harga dan
kemudahan melihat” 0,322** F2 “kelayakan tempat” 0,333**

F3 “Media promosi” 0,033 F3 “media promosi” 0,306**

F4 “Kualitas produk” 0,487*** F5 (usia) -0,045

F5 (usia) 0,192 F6 (jenis kelamin) -0,154

F6 (jenis kelamin) 0,080 F7 (jenis pekerjaan)) -0,049

F7 (jenis pekerjaan) 0,192 F8 (tingkat pendidikan) -0,055

F8 (tingkat pendidikan) -0,199 F9 (penghasilan) 0,227*

F9 (penghasilan) 0,224*

= 58,00% = 48,00%
Adjusted = 48,6% Adjusted = 37,8%

F hitung = 6,145 F hitung = 4,723

n = 50 n= 50
“.”   : hasil analisis faktor
*** :sangat signifikan (ρ<0,001)

**: signifikan (ρ<0,05
*: signifikan (ρ<0,1)

Sumber: Data primer diolah (2014)
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Tabel 18 menunjukkan bahwa nilai adjusted R² di
Milk Story Premiere adalah 0,486 yang berarti keputusan
pembelian dipengaruhi faktor bauran pemasaran sebesar
48,6%. Sedangkan nilai adjusted R² di Kedai Milk Story lebih
kecil yakni 0,378. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh
faktor bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian yogurt
di Milk Story Premiere lebih besar dibandingkan dengan di
Kedai Milk Story.

Koefisien determinasi (R²) merupakan ukuran
kesesuaian (goodness of fit) dari persamaan regresi, yaitu
variasi dari variabel terikat yang mampu dijelaskan oleh
variabel bebas. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan
variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel
dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variasi variabel dependen. Penggunaan R²
menimbulkan bias terhadap jumlah variabel independen yang
dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel
independen, maka R² pasti akan meningkat. Oleh karena itu,
dianjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R² pada saat
mengevaluasi mana model regresi terbaik. Nilai ajusted R²
dapat naik atau turun apabila satu variabel independen
ditambahkan kedalam model (Gujarati, 1991).

Model regresi yang telah didapatkan diuji terlebih
dahulu. Pengujian koefisien model regresi dilakukan untuk
menunjukkan apakah variabel independen yang digunakan
dalam model regresi memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap keputusan pembelian atau tidak. Pengujian hipotesis
model regresi menggunakan uji F menunjukkan bahwa
Fhitung>Ftabel dimana didapatkan Fhitung sebesar 6,145 pada Milk
Story Premiere dan  4,723 pada Kedai Milk Story dengan nilai
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Ftabel sebesar 1,82 sehingga dapat disimpulkan  bahwa terdapat
pengaruh simultan yang sangat signifikan (ρ<0,001) dari
faktor bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian. Hasil
analisis diatas menunjukkan bahwa variabel produk, tempat,
harga dan promosi secara simultan atau bersama-sama
berpengaruh sangat signifikan terhadap keputusan pembelian
yogurt oleh konsumen pada Milk Story Premiere dan Kedai
Milk Story.

Pengujian model regresi secara parsial digunakan
untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas
pembentuk model regresi secara individu memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap keputusan pembelian atau tidak.
Untuk menguji hubungan tersebut, digunakan uji t, yakni
dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Variabel
independen pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh
signifikan jika thitung>ttabel atau signifikan < α = 0,05. Tabel 18
menyajikan data hasil uji t masing-masing variabel bebas
(faktor bauran pemasaran) terhadap variabel terikat (keputusan
pembelian).

Tabel 18 menunjukkan bahwa faktor bauran
pemasaran yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam
membeli yogurt di Milk Story Premiere adalah kelayakan
tempat dan kualitas produk dimana memiliki pengaruh yang
sangat signifikan (p<0,001). Sedangkan kelayakan harga dan
visibility serta penghasilan mempunyai pengaruh yang
signifikan (p<0,005) terhadap keputusan pembelian. Naik
turunnya kualitas produk, tempat, harga dan kemudahan
melihat tempat Milk Story Premiere akan mempengaruhi
frekuensi dan jumlah pembelian yogurt begitu juga dengan
variabel produk.

Tabel 18 juga menjelaskan bahwa kualitas produk
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dan kelayakan harga berpengaruh sangat signifikan (p<0,001)
terhadap keputusan pembelian yogurt di Kedai Milk Story.
Artinya, secara individu naik turunnya produk dan harga
yogurt di Kedai Milk Story akan mempengaruhi frekuensi
dan jumlah pembelian yogurt sedangkan kelayakan tempat
dan media promosi berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian yogurt di Kedai Milk Story. Model
persamaan regresi yang didapatkan berdasarkan Tabel 18
adalah sebagai berikut:

a. Persamaan regresi di Milk Story Premiere:
Y= 14,203 + 0,429 F1 + 0,322 F2 + 0,487 F4 + 0,224F9
Keterangan:
Konstanta: 14,203
Y : Keputusan pembelian
F1 : kelayakan tempat
F2 : kelayakan harga dan visibility
F4 : kualitas produk
F9 : penghasilan

b. Persamaan regresi di Kedai Milk Story:
Y= 11,784 + 0,469 F1 + 0,333 F2 + 0,306F3 + 0,227 F9

Keterangan:
Konstanta: 11,784
Y : Keputusan pembelian
F1 : kualitas produk dan kelayakan harga
F2 : kelayakan tempat
F3 : media promosi
F9 : penghasilan

Hasil persamaan regresi memiliki konstanta 14,203
pada Milk Story Premiere dan 11,784 pada Kedai Milk Story
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yang artinya jika semua variabel bebas yang terdiri dari
kelayakan tempat, kelayakan harga dan visibility, kualitas
produk, dan penghasilan bernilai 0 (nol) maka keputusan
pembelian memiliki nilai sebesar 14,203 atau 11,784. Hal
tersebut juga menunjukkan bahwa keputusan pembelian
yogurt di Milk Story Premiere secara keseluruhan lebih baik
dibandingkan keputusan pembelian di Kedai Milk Story.

4.9.3 Faktor Bauran Pemasaran yang Mempengaruhi
Keputusan Pembelian Yogurt Milk Story Premiere
dan Kedai Milk Story
Persamaan hasil regresi pada sub bab sebelumnya

menjelaskan bahwa keputusan pembelian yogurt di Milk
Story Premiere dipengaruhi oleh kelayakan tempat, harga dan
kemudahan melihat tempat, kualitas produk dan penghasilan.
Sedangkan faktor bauran pemasaran yang mempengaruhi
keputusan pembelian yogurt di Kedai Milk Story adalah
kualitas produk dan kelayakan harga, kelayakan tempat,
media promosi dan penghasilan. Penjelasan tentang faktor-
faktor tersebut diuraikan sebagai berikut.

“Kualitas produk”
Berdasarkan persamaan regresi pada Milk Story

Premiere dapat diketahui bahwa koefisien faktor kualitas
produk merupakan angka koefisien yang paling tinggi yang
menunjukkan bahwa kualitas produk mempunyai pengaruh
paling besar terhadap keputusan pembelian yogurt di Milk
Story Premiere yaitu sebesar 0,487 dan bertanda positif.
Artinya, setiap peningkatan faktor kualitas produk akan
diikuti oleh peningkatan keputusan pembelian yogurt di Milk
Story Premiere. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal
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penelitian yang menyatakan bahwa kemasan produk secara
bersama-sama akan berpengaruh positif terhadap keputusan
pembelian.

Faktor kualitas produk yang terdiri dari atribut merek,
kemasan, keanekaragaman rasa dan ukuran/volume kemasan
akan meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,487 jika
faktor produk dinaikkan satu satuan dan sebaliknya. Produk
memiliki pengaruh paling tinggi dalam keputusan pembelian
yogurt Milk Story Premiere karena merek unik dan mudah
dikenali, rasa yogurt yang tersedia beraneka ragam dan
memiliki kemasan yang menarik. Merek dan kemasan produk
menjadi faktor yang sangat penting karena konsumen akan
menilai pada bagian paling luar atau dari penglihatan terlebih
dahulu kemudian menilai rasa. Strategi bauran pemasaran
produk yang diterapkan Milk Story Premiere dinilai cukup
berhasil dilihat dari pengaruhnya terhadap keputusan
pembelian.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Tjiptono (2008)
yang menjelaskan bahwa produk mempengaruhi tingkat
kepuasan konsumen sehingga berpengaruh pada keputusan
pembelian. Yunita (2009) menemukan bahwa kualitas produk
menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap keputusan
pembelian konsumen terhadap makanan yang dijual.

“Kualitas produk dan kelayakan harga”
Berdasarkan persamaan regresi pada Kedai Milk

Story dapat diketahui bahwa faktor ini memiliki angka
koefisien paling tinggi yaitu sebesar 0,469 dan bernilai positif
yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan atau penurunan
faktor tersebut sebesar satu satuan akan meningkatkan
keputusan pembelian sebesar 0,469 dan menunjukkan



85

hubungan yang searah dengan keputusan pembelian, begitu
juga sebaliknya. Berdasarkan uji t sebelumnya telah
dijelaskan bahwa kualitas produk dan kelayakan harga
mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap
keputusan pembelian. Hasil penelitian ini telah sesuai dengan
hipotesis dua dan tiga yang menyatakan bahwa perbandingan
harga yang lebih murah dan kemasan produk yang menarik
akan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian
yogurt di Kedai Milk Story.

Faktor kualitas produk dan kelayakan harga pada
persamaan regresi linier berganda di Kedai Milk Story
memiliki niai koefisian regresi yang bertanda positif. Hal
tersebut menunjukkan bahwa faktor kualitas produk dan
kelayakan harga memiliki pengaruh yang searah terhadap
keputusan pembelian. Artinya, setiap terjadi kenaikan faktor
kualitas produk dan kelayakan harga maka keputusan
pembelian yogurt di Kedai Milk Story juga akan naik, begitu
juga sebaliknya. Jumlah dan frekuensi pembelian yogurt serta
harga yang dibayarkan konsumen untuk membeli yogurt di
Kedai Milk Story akan meningkat jika perusahaan juga
meningkatkan kualitas produk dengan cara memperbaiki
kemasan agar lebih menarik, menambah variasi rasa yogurt
serta menambah ukuran per sajian/porsi. Peningkatan faktor
kualitas produk akan meningkatkan keputusan pembelian jika
diikuti dengan peningkatan faktor kelayakan harga.
Peningkatan faktor kelayakan harga dapat dilakukan
perusahaan dengan cara memberikan potongan harga,
mencantumkan gambar yogurt pada daftar menu beserta
harga dengan jelas agar konsumen dapat mengetahui
gambaran yogurt sebenarnya sebelum membeli.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Wijaya
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(2012) yang menyatakan bahwa harga mempunyai pengaruh
yang paling tinggi terhadap keputusan pembelian diantara
variabel bauran pemasaran lainnya. Konsumen seringkali
mencari dan membandingkan harga suatu produk yang sama
di tempat berbeda untuk mencari produk dengan harga yang
relatif lebih murah namun memiliki kualitas yang baik.
Konsumen menilai harga yogurt yang telah ditetapkan oleh
Milk Story telah sesuai dengan kualitas produk yang dijual.
Hasil ini didukung oleh penelitian Permatasari (2013) yang
menemukan bahwa harga yang lebih murah akan
meningkatkan keputusan pembelian olahan iga di Kota
Malang.

“Kelayakan harga dan kemudahan melihat tempat”
Kelayakan harga dan visibility (kemudahan melihat

tempat) memiliki angka koefisien sebesar 0,322 dan bertanda
positif yang menunjukkan bahwa kelayakan harga dan
kemudahan melihat lokasi mempunyai pengaruh yang positif
terhadap keputusan pembelian yogurt di Milk Story Premiere.
Hal tersebut mengandung arti bahwa setiap peningkatan
faktor kelayakan harga dan kemudahan melihat lokasi akan
diikuti oleh kenaikan keputusan pembelian dan sebaliknya.
Hasil penelitian ini telah sesuai dengan hipotesis awal
penelitian yang menyatakan bahwa daya saing harga akan
berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian.

Kenaikan faktor kelayakan harga dan kemudahan
melihat lokasi sebesar satu satuan akan mempengaruhi
keputusan/meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,322.
Hal tersebut menunjukkan hubungan yang cukup kuat
terhadap keputusan pembelian karena angka koefisien yang
semakin mendekati angka 1 berarti hubungan linier kedua
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variabel tersebut semakin mendekati hubungan linier
sempurna. Kelayakan harga dan visibility memiliki pengaruh
yang cukup tinggi dalam keputusan pembelian karena harga
yogurt di Milk Story Premiere lebih terjangkau jika
dibandingkan dengan harga yogurt di tempat lain dan letak
Milk Story Premiere yang berada tepat di pinggir jalan raya
serta papan nama Milk Story Premiere yang unik
memudahkan konsumen melihat dan mengingat lokasinya.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Wijaya (2012)
yang menjelaskan bahwa harga mempunyai pengaruh positif
terhadap keputusan pembelian ayam goreng di Resto Gama
Malang .

“Kelayakan tempat”
Berdasarkan uji model regresi secara parsial/individu

dapat diketahui bahwa faktor kelayakan tempat berpengaruh
sangat signifikan terhadap keputusan pembelian yogurt di
Milk Story Premiere sedangkan pada Kedai Milk Story
memberikan pengaruh signifikan. Faktor kelayakan tempat
pada Milk Story Premiere mempunyai pengaruh yang lebih
besar terhadap keputusan pembelian jika dibandingkan dengan
di Kedai Milk Story. Hal tersebut disebabkan oleh pengaturan
strategi bauran pemasaran yang berbeda pada kedua tempat.
Milk Story Premiere menerapkan konsep penataan ruang yang
modern namun tetap santai, memiliki ruang bebas rokok,
menyediakan fasilitas AC dan toilet serta menyediakan toilet
bagi para pengunjung. Sedangkan pada Kedai Milk Story
menerapkan tata ruang yang santai dan sederhana, tidak
memiliki ruang bebas rokok dan tidak memiliki AC serta toilet
bagi para pengunjung.

Berdasarkan persamaan regresi dari pengolahan data
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Milk Story Premiere dan Kedai milk Story dapat diketahui
bahwa faktor kelayakan tempat memiliki nilai koefisien beta
masing-masing sebesar 0,429 dan 0,333 dan bertanda positif.
Hal ini menunjukkan bahwa faktor kelayakan tempat
mempunyai hubungan yang searah dengan keputusan
pembelian yogurt. Artinya, setiap kenaikan variabel tempat
satu satuan akan meningkatkan keputusan pembelian sebesar
0,429 dan 0,333 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang
lain adalah konstan. Uji t yang telah dibahas sebelumnya
menunjukkan bahwa kelayakan tempat berpengaruh sangat
signifikan terhadap keputusan pembelian yogurt di Milk
Story Premiere. Hasil ini telah sesuai dengan hipotesis empat
bahwa kemudahan akses menuju lokasi Milk Story akan
berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian yogurt.

Tanda positif pada faktor kelayakan tempat
menunjukkan hubungan yang searah antara kelayakan tempat
dan keputusan konsumen. Setiap kenaikan faktor kelayakan
tempat akan meningkatkan keputusan pembelian yogurt di
Milk Story Premiere, begitu juga sebaliknya. Jumlah dan
frekuensi pembelian yogurt dan harga yang dibayar
konsumen untuk membeli yogurt akan meningkat jika
perusahaan melakukan perbaikan kualitas tempat.
Peningkatan faktor kelayakan tempat dapat dilakukan dengan
cara memperbaiki tata ruang, meningkatkan kebersihan agar
pengunjung merasa nyaman dan memasang papan nama agar
lokasi lebih mudah dilihat oleh pengunjung sehingga tidak
kesulitan mencari lokasi Milk Story Premiere.

Kemudahan akses untuk mencapai lokasi Milk Story
Premiere sangat berpengaruh karena akses yang mudah akan
mempermudah konsumen dalam membuat keputusan
pembelian. Kondisi jalan yang baik dan dapat dijangkau oleh
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beberapa macam alat transportasi merupakan faktor yang
mampu meningkatkan keputusan pembelian. Hasil penelitian
ini telah sesuai dengan penelitian Permatasari (2013) yang
menjelaskan bahwa kemudahan akses menuju lokasi adalah
item variabel tempat yang paling mempengaruhi keputusan
pembelian dibandingkan item tempat lainnya. Penelitian
Gunawan (2013) juga menunjukkan bahwa faktor tempat
paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk
bakso di Kota Malang. Kotler (2002) menjelaskan bahwa
bauran distribusi (tempat) merupakan gabungan faktor-faktor
untuk memenuhi pasar yaitu wilayah yang dijadikan
pemasaran. Hal tersebut menjadi sangat penting karena
pengaturan dan strategi faktor-faktor tempat yang baik akan
berpengaruh pada keputusan pembelian konsumen.

“Media promosi”
Persamaan regresi linier berganda pada Kedai Milk

Story menunjukkan bahwa nilai koefisien beta media promosi
adalah 0,306 dan bertanda positif sedangkan media promosi
pada Milk Story Premiere tidak berpengaruh terhadap
keputusan pembelian. Hal tersebut dikarenakan Milk Story
Premiere kurang memaksimalkan media promosi yang ada
berupa fans page sedangkan di Kedai Milk Story masih
memanfaatkan akun facebook dan blog sebagai media
promosi. Kedai Milk Story juga lebih sering menyebarkan
brosur jika dibandingkan Milk Story Premiere. Selain itu,
Kedai Milk Story lebih dahulu berdiri sehingga promosi yang
dilakukan lebih banyak.

Promosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
keputusan pembelian yogurt di Kedai Milk Story dan setiap
peningkatan faktor promosi yang terdiri dari promosi
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menggunakan akun facebook (internet), media cetak dan
public relation sebesar satu satuan maka akan meningkatkan
keputusan pembelian sebesar 0,306. Hasil penelitian ini telah
sesuai dengan variabel awal bahwa promosi menggunakan
media cetak berupa brosur ternyata berpengaruh positif
terhadap keputusan pembelian.

Nilai koefisien regresi faktor media promosi pada
persamaan regresi sebelumnya menunjukkan bahwa media
promosi memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan
pembelian yogurt di Kedai Milk Story. Hal tersebut berarti
bahwa jumlah pembelian dan frekuensi pembelian yogurt
Milk Story akan meningkat jika faktor media promosi juga
meningkat, begitu juga sebaliknya. Peningkatan faktor media
promosi dapat dilakukan dengan cara menambah kuantitas
promosi atau melakukan promosi melalui media cetak berupa
brosur dan melaui internet menggunakan media sosial
facebook. Peningkatan faktor promosi dapat dilakukan
dengan lebih sering melakukan penyebaran brosur,
menambah intensitas update status melalui akun facebook
dan menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam acara-
acara amal atau acara lain yang banyak dihadiri oleh orang
sehingga semakin banyak yang mengetahui informasi yogurt
yang dijual di Kedai Milk Story.

Hasil penelitian ini berbeda dengan Permatasari
(2013) yang menyatakan bahwa keputusan pembelian produk
makanan akan meningkat dengan media promosi melalui
internet. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan strategi
promosi yang diterapkan oleh setiap perusahaan berbeda satu
sama lain. Sebagian besar konsumen mengenal produk yogurt
di Kedai Milk Story melalui media cetak bukan dari media
internet atau promosi melalui masyarakat karena Kedai Milk
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Story kurang meng-update akun facebook sebagai media
promosi dan kurang sering menjadi mitra/sponsor dalam
acara-acara masyarakat.

Penghasilan Konsumen
Persamaan regresi linier berganda pada penjelasan

sebelumnya menunjukkan nilai koefisien penghasilan adalah
0,224 pada Milk Story Premiere dan 0,274 pada Kedai Milk
Story serta bertanda positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa
penghasilan konsumen akan berpengaruh positif terhadap
keputusan pembelian. Penghasilan konsumen yang semakin
tinggi akan meningkatkan keputusan pembelian yogurt di
kedua cabang Milk Story. Hasil penelitian ini sesuai dengan
hipotesis awal yang menyatakan bahwa penghasilan
konsumen akan berpengaruh positif terhadap keputusan
pembelian yogurt Milk Story. Nilai koefisien beta pada kedua
cabang Milk Story tidak jauh berbeda yang berarti bahwa
besarnya pengaruh penghasilan konsumen terhadap
keputusan konsumen hampir sama pada kedua cabang Milk
Story. Jumlah dan frekuensi pembelian akan turun jika
penghasilan konsumen semakin kecil dan sebaliknya. Hal
tersebut didukung oleh Sumarwan (2004) yang menjelaskan
bahwa jumlah pendapatan seseorang akan menggambarkan
besarnya daya beli konsumen.
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Kesimpulan penelitian adalah:

1. Konsumen membeli yogurt di Milk Story Premiere 3 kali
sebanyak 1 botol sebesar Rp 40.000 – Rp 48.000 setiap
bulan. Keputusan pembelian ini dipengaruhi oleh faktor
kelayakan harga dan kemudahan melihat tempat,
kelayakan tempat, kualitas produk dan penghasilan
konsumen.

2. Konsumen membeli yogurt di Kedai Milk Story 1 kali
sebanyak 2 botol setiap kali membeli dan membayar
harga Rp15.000-Rp.22.500. Hal ini dipengaruhi oleh
faktor kualitas produk dan kelayakan harga, kelayakan
tempat, media promosi dan penghasilan konsumen.

5.2 Saran
1. Diharapkan agar kedua cabang Milk Story tersebut lebih

meningkatkan promosi melalui berbagai media dan
memanfaatkan media yang sudah digunakan dengan
lebih baik agar dapat meningkatkan jumlah pembelian
yogurt.

2. Perlu dikaji lebih lanjut mengenai kualitas pelayanan dan
tingkat kepuasan konsumen di kedua cabang Milk Story.

3. Sebaiknya Milk Story segera mengurus izin resmi BPOM
agar produknya dapat diterima masyarakat luas.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Responden

Kuesioner ini akan digunakan sebagai bahan untuk penelitian
tentang Faktor-Faktor Bauran Pemasaran Yang
Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Membeli
Yogurtoleh Sheba Salsabila, mahasiswa Fakultas Peternakan,
Universitas Brawijaya

I. Jawablah pertanyaan berikut dengan cara melingkari
jawaban yang sesuai dengan kondisi anda saat ini.

1. Nama :
2. Usia :.................tahun
3. Jenis kelamin : a.Laki-laki b. perempuan
4. No. HP :
5. Alamat :
6. Apa pekerjaan anda saat ini?

a. Pelajar/mahasiswa
b. Pegawai negeri
c. Karyawan
d. Wiraswasta
e. Lain-lain .........................(sebutkan)

7. Apa pendidikan terakhir anda?
a. SD/Sederajat
b. SMP/sederajat
c. SMA/sederajat
d. Sarjana
e. Akademi/sederajat

8. Berapa pemasukan/uang saku anda tiap bulannya :
a. 600 – 1 juta
b.> 1 juta – 1,5 juta
c. 1.6 – 2 juta
d.> 2 juta
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9. Berapa botol yogurt yang anda beli setiap kali pembelian?
a. 1 botol
b. 2 botol
c. 3 botol
d. > 3 botol

10. Berapa kali anda membeli yogurt tiap bulannya?
a. 1-2 kali
b. 3-5 kali
c. 6-10 kali
d. Tidak tentu

11. Bagaimana menurut anda dengan harga yogurt tiap
kemasan? :
a. Sangat mahal
b. Mahal
c. Sedang
d. Murah
e. Sangat murah

II. Berikanlah tanda silang (√ ) atas pilihan jawaban yang
ada pada kotak pada tabel dibawah ini, kemudian
berilah alasan atas penilaian yang anda berikan.
Jawaban yang tersedia terdiri dari 5 pilihan jawaban, yaitu:
SS = Sangat Setuju
S = Setuju
Rr = Ragu-ragu
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju



103

No
No

Pertanyaan SS S Rr TS STS Alasan
Produk

1 Merek yogurt Milk Story mempengaruhi
keputusan anda untuk membeli yogurt.

2 Aneka macam rasa yogurt yang tersedia
mempengaruhi keputusan anda untuk membeli
yogurt.

3 Kemasan yogurt yang menarik mempengaruhi
keputusan anda dalam membeli yogurt.

4 Ukuran/volume kemasan yogurt mempengaruhi
keputusan anda dalam membeli yogurt.

Harga
1 Daftar harga yang dicantumkan oleh

perusahaan mempengaruhi keputusan anda
untuk membeli yogurt.

2 Harga yogurt sesuai dengan ukuran atau porsi
minum anda.

3 Harga yogurt yang lebih murah daripada di
tempat lain mempengaruhi keputusan anda
untuk membeli yogurt.

Tempat
1 Tempat yang mudah dijangkau alat tranportasi

mempengaruhi anda untuk membeli yogurt
Milk Story.

2 Kemudahan melihat tempat Milk Story
mempengaruhi anda untuk membeli yogurt.

3 Penataan ruang yang baik dan tersedianya
fasilitas pendukung mempengaruhi anda untuk
membeli yogurt.

4 Tempat penjualan yang bersih mempengaruhi
keputusan konsumen membeli yogurt.

Promosi
1 Informasi yogurt Milk Story melalui internet

mempengaruhi keputusan anda untuk membeli
yogurt.

2 Informasi yogurt Milk Story melalui brosur
mempengaruhi keputusan anda untuk membeli
yogurt.

3 Informasi yogurt Milk Story dari kegiatan Milk
Story sebagai sponsor dalam sebuah acara
(event) mempengaruhi anda untuk membeli
yogurt
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Lampiran 2. Hasil Uji validitas data di Milk Story Premiere
x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1

x1.1
Pearson Correlation 1 .731** .492** .299* .832**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .035 .000
N 50 50 50 50 50

x1.2
Pearson Correlation .731** 1 .538** .206 .812**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .152 .000
N 50 50 50 50 50

x1.3
Pearson Correlation .492** .538** 1 .355* .783**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .011 .000
N 50 50 50 50 50

x1.4
Pearson Correlation .299* .206 .355* 1 .613**

Sig. (2-tailed) .035 .152 .011 .000
N 50 50 50 50 50

x1
Pearson Correlation .832** .812** .783** .613** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 50 50 50 50 50

x2.1 x2.2 x2.3 x2

x2.1
Pearson Correlation 1 .402** .453** .746**

Sig. (2-tailed) .004 .001 .000
N 50 50 50 50

x2.2
Pearson Correlation .402** 1 .560** .810**

Sig. (2-tailed) .004 .000 .000
N 50 50 50 50

x2.3
Pearson Correlation .453** .560** 1 .856**

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000
N 50 50 50 50

x2
Pearson Correlation .746** .810** .856** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 50 50 50 50

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



106

x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 x3

x3.1
Pearson Correlation 1 .355* .412** .260 .422**

Sig. (2-tailed) .011 .003 .069 .002
N 50 50 50 50 50

x3.2

Pearson Correlation .355* 1 .794** .792** .927**

Sig. (2-tailed) .011 .000 .000 .000

N 50 50 50 50 50

x3.3

Pearson Correlation .412** .794** 1 .869** .916**

Sig. (2-tailed) .003 .000 .000 .000

N 50 50 50 50 50

x3.4
Pearson Correlation .260 .792** .869** 1 .909**

Sig. (2-tailed) .069 .000 .000 .000
N 50 50 50 50 50

x3

Pearson Correlation .422** .927** .916** .909** 1

Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .000

N 50 50 50 50 50

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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x4.1 x4.2 x4.3 x4

x4.1
Pearson Correlation 1 .715** .591** .879**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 50 50 50 50

x4.2
Pearson Correlation .715** 1 .614** .886**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 50 50 50 50

x4.3
Pearson Correlation .591** .614** 1 .850**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 50 50 50 50

x4
Pearson Correlation .879** .886** .850** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 50 50 50 50

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

Correlations
y1 y2 y

y1
Pearson Correlation 1 .424** .745**

Sig. (2-tailed) .002 .000
N 50 50 50

y2
Pearson Correlation .424** 1 .867**

Sig. (2-tailed) .002 .000
N 50 50 50

y
Pearson Correlation .745** .867** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000
N 50 50 50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Lampiran 3. Hasil Uji Validitas Data di Kedai Milk Story
Correlations

x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1
x1.1 Pearson Correlation 1 .785** .741** .434** .891**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 .000
N 50 50 50 50 50

x1.2 Pearson Correlation .785** 1 .784** .535** .904**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 50 50 50 50 50

x1.3 Pearson Correlation .741** .784** 1 .514** .911**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 50 50 50 50 50

x1.4 Pearson Correlation .434** .535** .514** 1 .665**

Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .000
N 50 50 50 50 50

x1 Pearson Correlation .891** .904** .911** .665** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 50 50 50 50 50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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x2.1 x2.2 x2.3 x2
x2.1 Pearson Correlation 1 .683** .701** .874**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 50 50 50 50

x2.2 Pearson Correlation .683** 1 .761** .902**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 50 50 50 50

x2.3 Pearson Correlation .701** .761** 1 .920**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 50 50 50 50

x2 Pearson Correlation .874** .902** .920** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 50 50 50 50

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

x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 x3
x3.1 Pearson Correlation 1 .632** .615** .633** .816**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 50 50 50 50 50

x3.2 Pearson Correlation .632** 1 .644** .727** .862**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 50 50 50 50 50

x3.3 Pearson Correlation .615** .644** 1 .780** .882**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 50 50 50 50 50

x3.4 Pearson Correlation .633** .727** .780** 1 .912**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 50 50 50 50 50

x3 Pearson Correlation .816** .862** .882** .912** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 50 50 50 50 50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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x4.1 x4.2 x4.3 x4

x4.1 Pearson Correlation 1 .811** .712** .908**

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

N 50 50 50 50
x4.2 Pearson Correlation .811** 1 .780** .941**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 50 50 50 50

x4.3 Pearson Correlation .712** .780** 1 .909**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 50 50 50 50

x4 Pearson Correlation .908** .941** .909** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000
N 50 50 50 50

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

y1 y2 Y
y1 Pearson Correlation 1 .678** .915**

Sig. (2-tailed) .000 .000
N 50 50 50

y2 Pearson Correlation .678** 1 .910**

Sig. (2-tailed) .000 .000
N 50 50 50

Y Pearson Correlation .915** .910** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000
N 50 50 50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Lampiran 4. Hasil Uji Reliabilitas Data di Milk Story
Premiere

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

.728 3

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

.874 4

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

.840 4

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

.756 4

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

.557 2

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

.841 3
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Lampiran 5. Reliabilitas di Kedai Milk Story

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

.874 4

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

.881 3

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

.891 4

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

.907 3

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

.808 2
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Lampiran 6. Hasil Analisis Faktor di Milk Story Premiere

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .666
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 316.870

Df 91

Sig. .000

Total Variance Explained

Component
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared

Loadings
Rotation Sums of Squared

Loadings

Total % of
Variance

Cumulative
% Total % of

Variance
Cumulative

% Total % of
Variance

Cumulative
%

1 3.248 23.200 23.200 3.248 23.200 23.200 2.994 21.386 21.386

2 2.683 19.161 42.362 2.683 19.161 42.362 2.453 17.523 38.909

3 2.080 14.858 57.220 2.080 14.858 57.220 2.387 17.048 55.957

4 1.879 13.421 70.641 1.879 13.421 70.641 2.056 14.683 70.641

5 .761 5.436 76.076

6 .651 4.648 80.724

7 .628 4.484 85.207

8 .538 3.843 89.050

9 .442 3.157 92.207

10 .349 2.490 94.697

11 .303 2.167 96.864

12 .220 1.572 98.436

13 .126 .899 99.335

14 .093 .665 100.000

Extraction Method: Principal Component
Analysis.
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Rotated Component Matrixa

Component

1 2 3 4

x1.1 .078 .143 .150 .812

x1.2 -.184 .347 .177 .643

x1.3 -.022 -.081 -.233 .762

x1.4 .380 -.239 -.013 .581

x2.1 .046 .736 .109 -.009

x2.2 -.186 .750 -.129 .131

x2.3 -.024 .843 .018 -.054

x3.1 .462 .635 .060 .110

x3.2 .920 -.053 -.108 .068

x3.3 .920 .121 -.103 -.013

x3.4 .910 -.064 -.058 .010

x4.1 -.071 .076 .863 .123

x4.2 -.180 .032 .882 -.113

x4.3 .005 -.044 .835 .019

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 5 iterations.
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Lampiran 7. Hasil Analisis Faktor Data di Kedai Mik
Story

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling

Adequacy. .736

Bartlett's Test of
Sphericity

Approx. Chi-Square 743.252
Df 91

Sig. .000

Rotated Component Matrixa

Component
1 2 3

x1.1 .801 .401 .089
x1.2 .912 .094 .150
x1.3 .889 .198 .045
x1.4 .705 -.096 -.085
x2.1 .719 .435 .243
x2.2 .896 .086 .180
x2.3 .896 .208 .065
x3.1 .165 .802 .015
x3.2 .038 .868 .036
x3.3 .123 .867 .150
x3.4 .248 .850 .143
x4.1 .241 .139 .886
x4.2 -.013 .058 .941
x4.3 .076 .093 .893

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation
Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 4 iterations.
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Total Variance Explained

Component
Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared
Loadings

Rotation Sums of Squared
Loadings

Total
% of

Variance
Cumulative

%
Total

% of
Variance

Cumulative
%

Total
% of

Variance
Cumulative

%

1 6.397 45.690 45.690 6.397 45.690 45.690 5.053 36.095 36.095

2 2.509 17.924 63.614 2.509 17.924 63.614 3.361 24.011 60.105

3 2.155 15.395 79.009 2.155 15.395 79.009 2.646 18.903 79.009

4 .709 5.063 84.072

5 .515 3.676 87.748

6 .447 3.192 90.940

7 .381 2.721 93.661

8 .320 2.285 95.946

9 .236 1.686 97.632

10 .141 1.005 98.637

11 .089 .633 99.270

12 .061 .435 99.705

13 .032 .225 99.930

14 .010 .070 100.000

Extraction Method: Principal Component
Analysis.
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Lampiran 8. Hasil analisis regresi berganda di Milk Story
Premiere

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Collinearity
Statistics

VIF

B
Std.

Error
Beta Tolerance

1

(Constant) 14.203 2.372 5.987 .000

"tempat" 1.411 .357 .429 3.953 .000 .891 1.122

"harga dan
visibility"

1.060 .349 .322 3.037 .004 .933 1.072

"media
promosi" -.109 .351 -.033 -.311 .757 .923 1.084

"produk" 1.601 .378 .487 4.239 .000 .796 1.257

usia 1.064 1.012 .192 1.051 .299 .316 3.167

jenis
kelamin .537 .807 .080 .665 .510 .726 1.378

pekerjaan 1.181 .716 .192 1.650 .107 .775 1.291

pendidikan -1.289 .989 -.199
-

1.303 .200 .452 2.212

pemasukan -.666 .357 .224 -
1.863

.070 .727 1.375

a. Dependent Variable:
keputusan pembelian
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Lampiran 9. Hasil Uji Analisis Regresi berganda di Kedai
Milk Story

Coefficientsa

Model
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig.

Correlations Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF

1

(Constant) 11.784 4.041 2.916 .006

"produk dan
harga" 2.015 .493 .469 4.090 .000 .491 .538 .461 .967 1.034

"tempat" 1.430 .496 .333 2.883 .006 .293 .410 .325 .953 1.049

"promosi" 1.314 .488 .306 2.694 .010 .296 .388 .304 .986 1.014

usia -.368 1.116 -.045 -.329 .744 -.011 -.051 -
.037 .690 1.448

jenis kelamin -1.314 1.059 -.154 -
1.241 .222 -.126 -.190 -

.140 .822 1.216

pekerjaan .383 1.055 .049 .363 .719 .062 .057 .041 .701 1.426

pendidikan .584 1.408 .055 .415 .680 -.023 .065 .047 .725 1.379

pemasukan .813 .427 .227 1.905 .064 .175 .285 .215 .896 1.116

a. Dependent Variable: keputusan
pembelian (harga)


