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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is analyze consumer preferences in decision making 

product purchase honey at Blitar City and to know factor affect purchasing decision. Research 

was carried out at pharmacy and honey outlet “Al-Kautsar” in Blitar City. Data were collected 

from 6
th

 May until 6
th

 June 2014 on pharmacy and honey outlet. The research applied a survey 

and interview. Factor and regression analysis were executed to analyze the data. The results 

showed that the "Promotion, clarity price, and access location", "The sales and Motivation :," 

Social and level of life "," Psychology and personality "," Conformity price and price competitiveness 

", culture and lifestyle", and preferences significantly influence the purchasing decisions of honey in 

Blitar. 

Key words: Accidental sampling, consumer buying, honey bee 
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RINGKASAN 

 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi aneka ragam jenis 

lebah penghasil madu dan jenis tanaman berbunga sebagai sumber pakan lebah yang cukup 

besar untuk memproduksi madu, hal itu dapat dikelola secara prefesional dengan konsumsi 

madu oleh masyarakat yang terus meningkat, maka industri perlebahan akan semakain maju. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana preferensi konsumen dalam pengambilan 

keputusan pembelian produk madu di Kota Blitar. Tujuan penelitian ini adalah Untuk 

menganalisis preferensi konsumen madu di Kota Blitar serta untuk mengetahui faktor-faktor 

apa sajakah yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian produk madu di Kota Blitar. 

Kegunaan dari penelitian adalah bagi produsen penelitian ini dapat digunakan untuk 

memberikan info atau wawasan yang berkaitan dengan perilaku konsumen yag dapat 

dijadikan untuk penyusunan strategi pemasaran sebagai upaya untuk meningkatkan omset 

dalam penjualan produk madu, bagi konsumen penelitian ini dapat digunakan  sebagai 

informasi tentang apa saja yang perlu diperhatikan dalam membeli dan mengkonsumsi produk 

lebah madu. 

Pengambilan data dilakukan di outlet madu “Al-Kautsar” Jl.Cimanuk RT 01/RW 01 

No.31 dan apotek di Kota Blitar pada 6 Mei hingga 6 Juni 2014. Metode penelitian yang 

digunakan yaitu dengan metode survey menggunakan kuisioner. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan accidental sampling, merupakan penentuan sampel berdasarkan kebetulan yang 

sebanyak 75 responden, yaitu siapa yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan 

responden jika dipandang cocok. Analisis data yang digunakan adalah nalisis deskriptif dari 

analisa faktor dan regresi berganda.  

Hasil Karakteristik responden yang menggunakan metode survey dari 75 responden 

konsumen madu terbanyak yang membeli madu adalah 31-40 tahun, berjenis kelamin laki-

laki yangbekerja mayoritas sebagai PNS dengan pengeluaran rata-rata per bulannya 1-1.5 juta 

per bulannya. Hasil ekstraksi faktor menghasilkan 7 faktor baru yang dapat mewakili 25 

variabel awal yaitu “Promosi”, “Produk”, “Motivasi”, “Pembelajaran”, “Sosial”, “Harga”, dan  

“Kebudayaan”. Data hasil analisis faktor kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan 
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regresi linier berganda yang dibedakan menjadi 2 regresi yaitu yang pertama tanpa adanya 

variabel preferensi, regresi yang kedua dengan menggunakan variabel preferensi. Berdasarkan 

uji F yang telah dilakukan diketahui bahwa F hitung > F tabel sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel faktor promosi, produk, motivasi, faktor sosial, faktor pembelajaran, harga, 

faktor kebudayaan, usia, jenis kelamin, pendidikan, Pekerjaan, pengeluaran, dan preferensi 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Uji T yang pertama atau uji 

signifikansi parsial digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Promosi, Produk, 

Motivasi, Faktor Sosial, Faktor Pembelajaran, Harga, faktor kebudayaan, usia, jenis kelamin, 

pendidikan, Pekerjaan, dan pengeluaran terhadap keputusan pembelian menunjukkan bahwa 

promosi, produk, motivasi berpengaruh sangat signifikan dan faktor sosial, harga, 

kebudayaan, umur dan pekerjaan4 berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Uji 

T yang kedua dengan adanya variabel preferensi didalamnya menunjukkan bahwa promosi 

dan motivasi berpengaruh sangat signifikan terhadap keputusan pembelian madu di Kota 

Blitar sedangkan produk, faktor sosial, harga, kebudayaan, pekerjaan4 berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian madu di Kota Blitar 

Kesimpulandari penelitian adalah Hasil dari penelitian ini adalah faktor preferensi 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.  Hal ini berarti semakin kuat 

preferensi seseorang untuk membeli madu maka cenderung dapat meningkatkan keputusan 

pembelian madu di kota tersebut. Kesimpulan yang kedua Hasil dari Analisis Regresi linier 

faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian madu di Kota Blitar adalah Promosi, 

Produk, motivasi, faktor sosial, harga, kebudayaan dan pekerjaan 4 (wiraswasta dengan ibu 

rumah tangga). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi aneka ragam jenis 

lebah penghasil madu dan jenis tanaman berbunga sebagai sumber pakan lebah yang 

cukup besar untuk memproduksi madu, hal itu dapat dikelola secara profesional dengan 

konsumsi madu oleh masyarakat yang terus meningkat, maka industri perlebahan akan 

semakain maju. Seiring berkembangnya zaman dan kesadaran masyarakat saat ini, madu 

telah dikenal sebagai salah satu bahan makanan atau minuman alami yang mempunyai 

peranan penting dalam kehidupan dan kesehatan.  

Madu merupakan produk alam yang dihasilkan oleh lebah yang baik untuk 

dikonsumsi manusia, karena mengandung bahan gizi yang sangat essensial. Madu tidak 

hanya digunakan sebagai bahan pangan namun madu juga dapat digunakan sebagai obat, 

menghilangkan rasa lelah dan letih dapat pula digunakan untuk menghaluskan kulit 

(Purbaya, 2002). 

Banyaknya permintaan madu saat ini menjadikan produk madu kemasan cukup 

pesat di Indonesia hal ini ditandai dengan munculnya berbagai industri/usaha lebah madu 

baik skala kecil (home industry), sedang maupun skala besar sehingga menimbulkan 

persaingan dalam pasar. Beberapa manfaat dari madu antara lain untuk meningkatkan gizi 

masyarakat, menciptakan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada 

umumnya. 

Berbagai strategi telah dilakukan oleh perusahaan madu untuk persaingan pasar 

yang ada, diantaranya adalah dengan menawarkan berbagai jenis merek, harga, kemasan 

dan berbagai varian rasa yang berbeda beda kepada konsumen. Perusahaan harus 

mengetahui keinginan konsumen dan keadaan pasar sehingga produk dapat diterima oleh 

konsumen. Untuk mengetahui preferensi sebuah pasar, maka perusahaan dapat 

menentukan tingkat kelayakan produk yang akan ditawarkan ke pasar.  

Respon konsumen terhadap suatu produk perlu mendapat perhatian dari 

perusahaan jika perusahaan tersebut tetap bertahan dalam industrinya. Untuk dapat 

menganalisis preferensi konsumen dalam melakukan pembelian dan perlu diperhatikan 
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faktor penentu yang menjadi dasar perilaku konsumen itu sendiri. Faktor penentu dapat 

dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu pengaruh lingkungan, perbedaan produk dan 

pengaruh individual serta proses psikologis (Kotler,1997). 

Kondisi tersebut masih membutuhkan suatu studi mengenai perilaku konsumen 

terhadap madu, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan 

oleh pelaku bisnis dan pemerintah. Hal ini dapat dijadikan sebagai solusi bagi peternak 

dan pelaku bisnis madu dalam rangka meningkatkan volume pemasaran produknya. 

1.2   Rumusan Masalah 

Perkembangan produk madu kemasan cukup pesat di Indonesia hal ini ditandai 

dengan munculnya berbagai industri/usaha lebah madu baik skala kecil (home 

industry), sedang maupun skala besar sehingga menimbulkan persaingan dalam pasar. 

1. Bagaimana preferensi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian produk 

madu di Blitar? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan 

pembelian madu di Kota Blitar? 

1.3 Tujuan 

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui preferensi konsumen dalam keputusan pembelian produk madu 

2. Mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian produk madu di Kota Blitar. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Memberikan informasi preferensi kepada produsen madu dalam pengambilan 

keputusan pembelian produk madu serta faktor yang dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian produk madu di Kota Blitar. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Madu merupakan salah satu produk peternakan yang sudah dikenal masyarakat 

umum saat ini namun masih banyak persepsi masyarakat yang menganggap bahwa 

madu hanya digunakan sebagai obat sehingga jarang sekali yang mengkonsumsi madu 

dalam kehidupan sehari-hari. Untuk benar-benar mengetahui manfaat madu, banyak 

sekali manfaat madu yang diadapat setelah mengkonsumsinya. Nilai manfaat yang 

dimiliki madu dan rasa ingin tahu masyarakat pada madu menjadi salah satu alasan 

konsumen dalam membeli madu. Terdapat banyak sekali dipasaran berbagai jenis 

produk madu dengan bermacam merek sehingga konsumen dapat memilih produk 

madu sesuai keinginan dan kebutuhannya. Banyaknya produk madu dan agar minat 

konsumen dalam membeli madu dapat terus meningkat maka produsen dituntut untuk 

lebih inovatif dalam menyususn strategi pemasaran dan mampu menganalisis 

preferensi atau perilaku konsumen dalam pembelian produk madu. Strategi pemasaran 

dapat juga di kembangkan dan diperbaiki seperti Bauran Pemasaran yang biasa disebut 

4P yaitu produk (product), harga (price), tempat (place), dan promosi (promotion), 

beserta faktor-faktor eksternal yaitu faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor 

kepribadian, faktor kejiwaan dan Preferensi sebagai variabel bebas (Independent). 

Variabel terikat (dependent) terdiri dari keputusan pembelian yang didalamnya 

terdapat jumlah pembelian dan frekuensi pembelian.  

Bauran Pemasaran serta faktor-faktor eksternal, preferensi sebagai variabel 

bebas (independent variabel) memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian 

(dependent variabel). Variabel tambahan karakteristik konsumen yang didalamnya 

terdapat usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan jumlah pengeluaran yang 

berfungsi untuk mengukur konsumen untuk melakukan keputusan pembelian serta 

yang mempunyai tingkat preferensi. Skema konsep pemikiran dalam penelitian ini 

terdapat dalam gambar 1. 
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 Gambar 1. Skema Konsep Penelitian Analisis Preferensi Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Madu Di Kota Blitar 
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1.6 Hipotesis 

Berdasarkan konsep penelitian diatas, maka dapat dibuat (dugaan sementara) pada 

penelitian ini yaitu : 

1. Merek madu berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian madu. 

2. Daya saing harga berpengaruh positif terhadap pembelian madu. 

3. Personal Selling madu melalui internet berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian madu. 

4. Accesbility yang mudah dijangkau oleh transportasi berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian madu. 

5. Faktor Culture, Peranan dan Status, Gaya Hidup dan Motivasi berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian dilakukan sebelumnya antara lain oleh Azizah (2008) dalam 

penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Presepsi dan Preferensi Konsumen 

Terhadap Keputusan Pembelian Buah Lokal di Malang” penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh tingkat presepsi dan preferensi konsumen terhadap keputusan 

pembelian buah lokal. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui seberapa besar 

gambaran tingkat preferensi konsumen yang terdiri dari: Kebudayaan, Sosial, 

kepribadian, dan kejiwaan sangat mempengaruhi terhadap keputusan pembelian buah 

lokal di Lailai Market Buah Malang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

kebudayaan, sosial, kepribadian dan kejiwaan mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian di Laila Market.  Samuel (2007) dalam penelitian yang 

berjudul “Perilaku dan keputusan pembelian konsumen restoran melalui stimulus 50% 

discount di Surabaya” penelitian ini mencoba melihat pengaruh stimulus terhadap 

perilaku pengambilan keputusan pembelian konsumen restotan di surabaya. Perilaku 

konsumen diamati melalui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut, yaitu 

faktor sosial, faktor personal, faktor psikologis, dan faktor kultural. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa adanya faktor positif signifikan antara variabel psikologis dan 

faktor sosial terhadap keputusan pembelian. 

Carlina (2013) meneliti tentang “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi 

kepuasan konsumen dalam membeli ayam goreng fast food lokal di Kota 

Malang”.Penelitian ini menunjukkan konsumen yang melakukan pembelian ayam 

goreng fast food lokal menyatakan bahwa harga produk yang ditawarkan, pelayanan 

yang sangat cepat dan ramah, tempat rumah makan cepat saji yang mudah dijangkau 

merasa puas saat berkunjung dan mengkonsumsi produk tersebut. Pada perhitungan 

analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel kualitas produk, variabel 

kualitas pelayanan, variabel kualitas kemudahan, berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen kecuali variabel harga, tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pembelian ayam goreng fast food lokal di Kota Malang. Penelitian lainnya 

dilakukan Permatasari (2013) yang berjudul “Analisa Bauran Pemasaran yang 

Dipertimbangkan Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Olahan Iga di Kota 
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Malang”. Variabel independen yang digunakan adalah produk (rasa, keempukan, 

keanekaragaman, dan aroma), harga (harga jual, perubahan, perbandingan, dan 

kesesuaian), tempat (accesbility, visibility, and infrastructure) dan promosi (produsen, 

internet dan antar konsumen). Hasil dari penelitian adalah promosi berpengaruh sangat 

signifikan terhadap keputusan pembelian olahan iga pada Rumah Makan Iga bakar. 

Khoiruddin (2006) meneliti tentang Preferensi Masyarakat Kota Batu Terhadap 

Program Acara Agroplitan Televisi (ATV). Penelitian ini bertujuan menggambarkan 

dan untuk memberikan informasi mengenai faktor-faktor atau variabel perilaku 

masyarakat serta faktor-faktor dominan yang mempengaruhi preferensi masyarakat 

kota Batu terhadap program acara ATV. Alat analisis yang digunakan adalah analisis 

faktor yaitu untuk menentukan satu kelompok variabel yang dianggap layak sebagai 

faktor yang dipertimbangkan masyarakat dan untuk mengetahui peranan masing-

masing faktor ditentukan dari besarnya loadig faktor lebih besar 0,5 sebagai variabel 

yang berpengaruh untuk preferensi masyarakat. Berdasarkan analisis diperoleh 17 item 

yang memiliki loading faktor diatas 0,5 yang menggambarkan 12 faktor yang dapat 

mempengaruhi preferensi terhadap program ATV, ke 12 faktor tersebut meliputi: 

faktor budaya, kelas sosial, kelompok acuan, peranan dan status jabatan, gaya hidup, 

kepribadian dan faktor kepercayaan dan sikap. Faktor presepsi merupakan faktor yang 

paling mendominasi atau mempengaruhi signifikansi terhadap preferensi masyarakat 

Kota Batu yang ditunjukkan oleh item perhatian dan pemahaman.  

2.2 Produk Lebah Madu (Honey Bee) 

Menurut Sarwono (2001), kegiatan perlebahan menghasilkan berbagai produk 

yaitu madu, pollen, royal jelly, propolis, malam dan apitoxin, dari sekian banyak 

produk lebah tersebut, madu merupakan produk utama dari usaha perlebahan.  

2.2.1 Madu 

Madu adalah zat manis alami yang dihasilkan oleh lebah dengan bahan 

baku nektar bunga. Perubahan nektar menjadi madu dimulai ketika lebah pekerja 

membawa nektar ke sarangnya. Nektar yang berhasil di bawa ke sarangnya 

diberikan kepada lebah pekerja yang lainnya untuk dicampur dengan air liur dan 

dihilangkan airnya. Setelah sampai disarang, bahan diserahkan kepada lebah 

pekerja dalam sarang. Setelah dimakan selama 20 menit, sambil menambah 
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amilase dan invertase, bahan tadi diproses menjadi madu. Madu yang sudah 

disimpan dalam sel-sel sarang setetes demi setets, dan sebagian kadar airnya 

ditiupkan lagi dengan kipasan sayap sebelum pintu sel sarang ditutup. Kadar 

airnya diturunkan sampai dengan dibawah 18% untuk mencegah terjadinya 

peragian. Selanjutnya madu disimpan didalam penyimpanan. Simpanan  madu 

tersebut merupakan pakan cadangan bagi anak lebah (Sarwono, 2001) 

Madu merupakan produk utama lebah madu yang berasal dari nektar 

tumbuhan berbunga. Konsumen memilih madu berdasarkan parameter : warna, 

rasa, kekentalan dan aroma (Marhiyanto, 1999). Sifat fisik yang terkandung dalam 

madu antara lain : madu yang bersifat higroskopis dikarenakan larutan pada madu 

yang sangat jenuh dan tidak stabil (Gojmerac, 1983). Madu yang kental memiliki 

viskositas tinggi, sedangkan pada madu yang encer memiliki viskositas yang 

rendah (Root, 1980). Cairan madu juga mempunyai tekanan osmosis yang tinggi, 

aktivasi air (AW) bervariasi antara 0,5 (16% H2O) dan 0,6 (18% H2O) pada 

rentang suhu 4
o
-37

o
C (The National Honey board, 2001). Kadar air yang tinggi 

akan mempengaruhi kualitas madu. Jika kadar air tinggi maka kualitas madu akan 

rendah. (White, 1992)  

Madu juga mengandung beberapa vitamin dan mineral yang berasal dari 

pollen yang tertinggal di dalam madu antara lain vitamin A, vitamin C, vitamin 

(B1), ribloflavin (B2), dan piridoksin (B6). Komposisi kimia madu selangkapnya 

dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi Kimia Madu 

No. Komponen Jumlah (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

Aktifitas enzim diastase, min.  

Hidroksimetifurfural (HMF), maks 

Air, maks. 

Gula pereduksi (dihitung sebagai glukosa), min. 

Sukrosa, maks. 

Keasaman, maks. 

3 

50 

22 

65 

5 

50 

Sumber : SNI 01-3545-2004 
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2.3 Perilaku Konsumen 

Keinginan dan kebutuhan konsumen dapat dipahami jika sebuah organisasi 

mengetahui perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan perilaku yang 

ditujukan oleh konsumen dalam kegiatan mencari, membeli, menggunakan, 

mengevaluasi, dan menentukan produk dan jasa yang akan memuaskan keinginan 

mereka (Schiffman, 2004). 

Menurut Samuel (2007) terdapat beberapa faktor perilaku konsumen yang 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan konsumen yaitu faktor cultural, social, 

personal dan psychological. Salah satu dari faktor tersebut dapat memberikan 

pengaruh lebih besar dari faktor yang lain. Mengetahui faktor mana saja yang 

berpengaruh dan bentuk pengaruh yang diberikan, akan sangat membantu manajemen 

dalam melakukan evaluasi terhadap strategi pemasaran terutama strategi promosi yang 

sudah dijalankan, dan kemudian dapat menyusun strategi pemasaran atau strategi 

promosi yang lebih efektif dari sebelumnya. 

2.4 Teori Preferensi Konsumen 

Preferensi berasal dari bahasa Inggris, prefer yang artinya lebih suka atau 

melebihkan, sedangkan preference bisa diartikan pilihan (Echols dan Shadily 1992). 

Apabila dihubungkan dengan statistika dimana preferensi konsumen terdapat beberapa 

pilihan diurutkan atau disusun  ulang untuk menentukan fungsi utilitas setiap atribut 

dan keputusan ralative dari setiap atribut (Kotler,2002) 

Preferensi konsumen menurut Simamora (2003) adalah konsep abstrak yang 

menggambarkan peta peningkatan kepuasan yang diperoleh dari kombinasi barang dan 

jasa sebagai cerminan dari selera pribadinya, dengan kata lain preferensi konsumen 

adalah merupakan gambaran tentang kombinasi barang dan jasa yang lebih disukai 

konsumen apabila memiliki kesempatan untuk memperolehnya. Hal ini berarti 

preferensi merupakan syarat kaharusan agar suatu jenis barang dan jasa yang 

dikonsumsi konsumen. 

Preferensi konsumen merupakan utilitas, yaitu tingkat kesenangan atau 

kesukaan. Suatu produk atau atribut akan lebih disukai konsumen jika ditempatkan 

pada produk atau atribut sebagai pilihan yang pertama (Resya, 2005). Preferensi 

menurut Assael (1992), terbentuk dari presepsi konsumen terhadap produk. Presepsi 
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yang sudah mengendap dan melekat dalam pemikiran akan menjadi preferensi. 

Presepsi dapat dipengaruhi oleh rangsangan primer yang berasal dari produk itu 

sendiri dan rangsangan sekunder yang berasal dari kesan, gambar, dan informasi 

tentang produk tersebut. Mowen (2001), mengatakan bahwa preferensi dapat berubah 

dan dapat dipelajari sejak kecil. Preferensi terhadap produk pangan bersifat plastisin, 

terutama pada orang yang masih berusia muda dan kemudian akan menjadi permanen 

bila seseorang telah memiliki gaya hidup yang lebih kuat. 

2.5 Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Konsumen 

2.5.1 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

  Kotler (2004) mendefinisikan bauran pemesaran sebagai salah satu 

proses sosial yang didalamnaya individu dan kelompok dalam mendapatkan 

apa yang dibutuhkan dan inginkan adalah melalui proses menciptakan, 

menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan 

pihak lain. Kartajaya (2005), mendefinisikan bauran pemasaran yang lebih luas 

yaitu sebuah disiplin bisnis strategis yang mengerahkan proses penciptaan, 

penawaran dan perubahan nilai dari satu penggagas kepada pengikut 

gagasannya 

  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 dengan lancar. 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 yang akan menjual apa, dimana, kepada siapa, berapa 

banyak, dan bagaimana caranya (Pearce dan Robinson, 1997). Berdasarkan 

pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan pemasaran saat ini tidak 

terfokus pada kegiatan jual beli barang atau jasa, tetapi juga perusahaan 

mampu memberikan nilai tambah. Nilai-nilai inilah yang akan menciptakan 

suatu hubungan timbal balik yang akan saling menguntungkan kedua belah 

pihak 
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Pearce dan Robinson (1997), mejelaskan bahwa strategi ini biasanya 

meliputi empat komponen yaitu: Produk, harga, tempat, dan promosi. Bauran 

pemasaran pada produk barang yang dikenal saat ini, berbeda dengan bauran 

pemasaran pada produk barang yang dikenal selama ini, berbeda dengan 

bauran pemasaran untuk produk jasa dan barang. Bauran pemasaran produk 

barang mencangkup 4P : product, price, place dan promotion. 

2.5.2. Produk (Product) 

  Produk merupakan kumpulan atau kesatuan atribut secara bersamaan 

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen (Asri, 1986). Produk 

merupakan alat penawaran yang paling utama yang diberikan terhadap 

produsen kepada konsumen. Essieger dan Wylie (2003) menyatakan bahwa 

kualitas produk dari makanan adalah dilihat dari rasa  makanan tersebut. 

Tjiptono (2008) menyatakan variabel produk makanan dapat dilihat dari 

kualitas produk. Faktor kualitas produk (makanan/minuman) tidak kalah 

penting karena kualitas produk penentu kualitas tingkat kepuasan yang 

diperoleh konsumen setelah melakukan pembelian dan pemakaian terhadap 

suatu produk.  Kualitas produk dibentuk oleh beberapa indikator antara lain 

kemudahan penggunaan, daya tahan, kejelasan fungsi, keragaman ukuran 

produk, dan lain-lain. (Setiadi, 2005) 

  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 satu dengan produk yang lain. 

Merek yang mendapatkan kesan yang berarti bagi konsumen akan mudah 

mendapatkan perhatian khusus dari konsumen tersebut. 

b.   Kemasan adalah pembungkus luar produk yang berfungsi untuk 

melingdugi produk, memudahkan konsumen dalam pemakaiannya, 

menaikkan citra produk atau bahkan sekaligus dapat dijadikan alat promosi 
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ketika produk yang dilemparkan 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 

dimata konsumen. Konsumen akan berusaha mencari produk yang paling 

berkualitas tinggi, karena menyangkut kepuasan pada konsumen. Oleh 

karena itu suatu perusahaan harus memperhatikan kualitas produk yang 

akan diluncurkan ke pasaran. Rachawati (2011) menambahkan, kualitas 

produk makanan, dapat ditunjukkan dengan karakteristik makanan itu 

sendiri, misalnya cita rasa aroma ataupun tekstur dari produk tersebut. 

d.   Ukuran suatu produk mempunyai hubungan yang erat dengan 

kebiasaan membeli jumlah kebutuhan konsumen. Ini berarti kebutuhan 

antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya berbeda-beda, 

sehingga perlu menyediakan produk dengan berbagai macam ukuran. Hal 

ini bertujuan untuk konsumen dapat menyesuaikan antara kebutuhan dengan 

ukuran produk. 

2.5.3  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. Bagi pelanggan 

dari pasar industri memperoleh keuntungan. 

Harga menurut Kotler dan Amstrong (2006) 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 Swasta (2000), harga merupakan 

sejumlah uang (ditambah beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan 

untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayananya. 
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Harga seringkali digunakan sebagai indikator nilai bilamana harga tersebut 

dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. Hal 

ini dapat disimpulkan bahwa pada tingkat harga tertentu, bila manfaat yang 

dirasakan konsumen meningkat, maka nilainya akan meningkat pula (Tjiptono, 

2008) 

2.5.4 Tempat (Place) 

Bauran  distribusi adalah gabungan faktor-faktor tentang bagaimana 

menentukan tempat atau lokasi distribusi memenuhi pasar yaitu wilayah yang 

dijadikan sasaran pemasaran. Untuk menentukan saluran pemasaran yang akan 

dipiih, harus mempertimbangkan jenis dan sifat produk, sifat konsumen 

potenisal, sifat saluran pemasaran yang ada (Kotler, 2007). 

Menurut Mischiselli (2000), mengklasikan tempat menjadi beberapa 

elemen yang mempengaruhi dan menjadi indikator untuk memilih lokasi, 

dengan tujuan utama empengaruhi konsumen dalam membeli produk: 

1. Accesbility 

Elemen ini berhubungan dengan ketersediaan jalan lalu lintas yang 

memudahkan konsumen dalam menjangkau rumah makan. 

2. Kebersihan 

Elemen ini berhubungan dengan tempat penjualan sebaiknya nyaman 

dilihat tempatnya 

3. Kenymanan 

Elemen ini berhubungan dengan keseluruhan bangunan, mulai dari 

saluran pembangunan, fasilitas gedung dan kondisi bangunan yang dapat 

membuat kenyamanan konsumen 

2.5.5 Promosi 

Kotler (2007), menjelaskan bahwa promosi merupakan kegiatan yang 

dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat dari 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 
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pendistribusian anggaran promosi kepada keempat alat promosi yang disebutkan 

diatas. 

Kincaid (1990) salah satu variabel bauran pemasaran yaitu promosi yang 

di dalamnya terdapat sub variabel sebagai berikut : 

1. Internet 

Bentuk promosi yang dilakukan oleh personal menunjukkan promosi, 

ide, barang dan jasa oleh  jasa layanan internet yang telah tersedia 

2.  Mulut ke mulut 

  Suatu kegiatan secara langsung antara konumen dengan konsumen 

yang dapat mempengaruhi calon konsumen berikutnya 

3. Penjualan pribadi (personal selling) 

Kegiatan promosi secara langsung antara pemasar dan calon pembeli 

yang diharapkan interaksi tersebut mencapai tujuan penjualan. 

4. Hubungan masyarakat (public relation) 

Dalam variabel ini promosi biasanya dilakukan dengan cara membangun 

hubungan yang baik dengan masyarakat untuk mendapatkan beberapa 

publisitas, membangun nama baik, (citra perusahaan), mengahadapi rumor 

yang tidak baik, dengan cara bercerita atau degan mengadakan event. 

2.5.6 Faktor Kebudayaan 

Perilaku konsumen dalam proses pengambilan keputusan pembelian 

antara lain di pengaruhi oleh faktor budaya yang meliputi: 

2.5.6.1 Culture (Budaya) 

Sciffman dan Kanuk dalam Amirullah mendefinisikan 

budaya sebagai berikut Budaya di definisikan sebagai jumlah nilai, 

kepercayaan dan kebiasaan yang digunakan untuk menunjukkan 

perilaku konsumen langsung dari kelompok masyarakat tertentu.. 

Budaya dalam pengertian ini menunjukkan adanya sekelompok 

masyarakat yang memiliki karekteristik tertentu yang membatasi 

mereka untuk bertindak. 
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Secara sosial, suatu budaya diamati dari bagaimana 

masyarakat itu berbicara (bahasa), cara kerja, aturan-aturan, dan 

pola hidup yang diyakini (amirullah, 2002).  

2.5.6.2 Kelas Sosial 

Stratifikasi sosial (kelas sosial) (Amirullah, 2002) merupakan 

istilah umum yang digunakan untuk menunjukkan tingkatan-

tingkatan orang didalam suatu masyarakat dengan anggota 

masyarakat lain. Tingkatan-tingkatan ini nantinya akan 

menghasilkan suatu hirarkis berupa kelompok status sosial yang 

tinggi dan rendah. 

(Kotler, 2002) menunjukkan beberapa karekteristik dalam kelas 

sosial: 

1. Orang-orang yang berada didalam satu kelas sosial cenderung   

berperilaku sama. 

2. Posisi seseorang dipandang sesuai kelas sosialnya. 

3. Kelas sosial seseorang ditanyakan oleh sejumlah variabel, seperti 

tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan orientasi 

terhadap nilai (gaya hidup). 

Kelas sosial ini dapat menunjukkan perbedaan pilihan terhadap 

produk barang atau jasa, sehingga penting bagi perusahaan 

perubahan untuk memahami kelas-kelas sosial yang terdapat 

didalam masyarakat sehingga dapat mengetahui madu apa saja 

yang disukai oleh masyarakat. 

2.5.7 Faktor Sosial 

Selain dipengaruhi oleh faktor budaya, perilaku konsumen juga 

dipengaruhi oleh faktor sosial yang meliputi: 

1. Kelompok Acuan (Referensi) 

Kelompok dapat didefinisiakan sebagai dua orang atau lebih yang 

berinteraksi untuk melakukan sesuatu guna untuk mencapai tujuan. Kelompok 
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referensi  (refrence group) dapat diartikan sebagai pembanding (or reference) 

terhadap individu dalam setiap bentuk nilai, sikap, perilaku, dan kepercayaan 

konsumsi individu (Amirullah, 2002), ada tiga cara bagaimana kelompok 

referensi mempengaruhi keputusan seseorang: pengaruh utilitarian (normative), 

yaitu untuk menyesesuaikan diri dengan normal kelompok dalam berfikir dan 

berperilaku, cara yang kedua yaitu dengan pengaruh nilai ekspresif yang 

mencerminkan keinginan atau asosiasi psikologis serta ketersediaan untuk 

menerima nilai dari orang lain dan cara yang ketiga adalah dengan pengaruh 

informasi dimana kepercayaan dan perilaku orang lain diterima sebagai bukti 

mengenai realita. Bagi pihak perbuahan pemahaman dan pengetahuan mengenai 

kelompok referensi dalam masyarakat dapat digunakan sebagai salah satu 

strategi promosi untuk menarik konsumen. 

2. Keluarga 

Keluarga merupakan kelompok yang terdiri dari kelompok yang 

berhubungan melalui darah, perkawinan atau adopsi dan tinggal bersama (Engel, 

Blackwell dan Miniard, 1994). Peran keluarga sangat berpengaruh didalam pasar 

konsumen, dimana setiap anggota keluarga memiliki selera dan keinginan yang 

berbeda atas suatu produk, namun setiap anggota bisa mempengaruhi anggota 

yang lain dalam keputusan pembeliannya. Harus dipahami setiap anggota bisa 

mempengaruhi anggota yang lain dalam pengambilan keputusan pembeliannya. 

Perlu dipahami setiap anggota keluarga yang bertindak sebagai pengambil 

inisiatif (inisiater), pemberi pengaruh (influencer), penentu (decider), pembeli 

(buyer) atau yang hanya sebagai pengguna (user) atas produk yang dibeli 

(Swastha dan Handoko, 2000) 

3. Peranan dan Status 

Seseorang berpartisipasi kedalam banyak kelompok sepanjang hidupnya. 

Kedudukan orang itu masing-masing kelompok dapat ditentukan berdasarkan 

peran dan status. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh 

seseorang. Masing-masing produk yang dapat mengkomunikasikan peran 

(Kotler, 2002). 
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2.5.8 Faktor Kepribadian 

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. 

Karakteristik tersebut meliputi: 

a. Usia dan Tingkat Kehidupan 

Orang membei barang dan jasa yang berbeda sepanjang hidupnya. 

Selera orang terhadap produk barang maupun jasa juga berhubungan dengan 

usia dan jenjang kehidupannya (Kotler, 2002). 

b. Gaya Hidup (Life Style) 

Gaya hidup adalah pola hidup seseorang disususn yang diekspresikan 

dalam aktifitas, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri 

seseorang yang berinteraksi dengan lingkungannya. (Kotler, 2002) 

c. Kepribadian dan Konsep Diri 

Kepribadian dan konsep diri merupakan dua gagasan psikologis yang 

telah digunakan dalam mempelajari perilaku konsumen yang diorganisir secara 

menyeluruh dari tindakan konsumen (Kotler, 2002) 

2.5.9 Faktor Kejiwaan (Faktor Psikologis) 

Pilihan pembelian seseorang juga dapat dipengaruhi oleh faktor 

kejiwaan (psikologis) yang terdiri dari (Kotler, 2002): 

1. Motivasi 

 Motivasi dapat digambarkan sebagai guatu kekuatan yang mana 

individu didorong untuk melakukan suatu tindakan. Dorongan kekuatan itu 

dihasilkan melalui proses rangsangan yang kuat dari kebutuhan yang tidak 

terpenuhi. Individu dalam hal ini akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu 

melalui pembentukan perilaku yaitu bekerja keras memenuhi kebutuhan yag 

tidak terpenuhi. 

Dengan demikian motivasi berperan sebagai pendorong jiwa individu 

untuk bertindak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh mereka dan apa yang 

dipelajari (Amirullah, 2002). 
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2. Pembelajaran 

Saat orang bertindak, mereka bertambah pengethuannya. Pembelajaran 

meliputi perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. 

Teori pembelajaran mengajarkan ke pemasar bahwa mereka dapat 

membangun permintaan atas sebuah produk dengan mengaitkan pada dorongan 

atau motivasi, dan memberikan dorongan atau motivasi dan memberikan 

penguatan yang positif (Kotler, 2002) 

3. Pandangan (Presepsi) 

Presepsi adalah proses yang digunakan oleh seorang individu untuk 

memilih, mengorganisasi, dan menginterprestasikan masukan informasi guna 

menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti (Kotler, 2002) 

2.5.10 Pengambilan Keputusan Konsumen 

Menurut Amirullah (2002) pengambilan keputusan merupakan suatu 

proses dan pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan-

kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling 

menguntungkan. Tingkat pengambilan keputusan konsumen dibagi menjadi tiga 

yaitu: 

a. Extensive Problem Solving 

Pada tingkatann ini konsumen sangat membutuhkan lebih banyak 

informasi untuk lebih banyak meyakinkan keputusan yang akan diambilnya, 

pengambilan keputusan ini melibatkan keputusan multi pilihan dan upaya 

kognitif. 

b. Limited Problem Solving 

Pada tingkatan ini konsumen begitu banyak memerlukan banyak 

informasi, konsumen tetap perlu mencar-cari informasi untuk lebih memberikan 

keyakinan. Konsumen pada tingkatan ini biasanya membanding-bandingkan 

merek atau barang yang sedikit alternatif yang dipertimbangkan. 
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c. Routinized Respone Behaviour 

Karena konsumen telah memiliki banyak pengalaman membeli, maka 

informasi biasanya tidak diperlukan lagi atau mungkin hanya untuk 

membandingkan saja. Perilaku pembelian rutin membutuhkan sangat sedikit 

kapasitas kognitif atau kontrol dasar. 

Proses pengambilan keputusan pembelian menurut Kotler (1990) 

dikonseptualisasikan menjadi lima tahap yaitu: 

1. Menganalisa Keinginan dan Kebutuhan Konsumen 

Menganalisa keinginan dan kebutuhan konsumen ditunjukan untuk 

mengetahui adanya keinginan yang terpenuhi dan terpuaskan, jika kebutuhan 

tersebut diketahui maka konsumen akan segera memenuhi atau bisa ditunda 

kebutuhannya. 

2. Menilai Sumber-Sumber dan Pencarian Informasi 

Pencarian informasi akan dilakukan konsumen jika konsumen 

mempunyai dorongan yang kuat dan objek yang memuaskan kebutuhan dan 

keinginan yang ada. Pencarian informasi itu dapat berupa eksternal dan internal, 

secara internal tentang sumber-sumber pembelian yang berasal dari komunikasi 

perorangan dan pengaruh perorangan terutama dari pengaruh opini. Sedangkan 

eksternal berasal dari media massa dan sumber-sumber dari kegiatan 

perusahaan. 

Menurut Kotler (2002) menyatakan informasi dibagi menjadi empat 

macam, yaitu: 

1. Sumber pribadi (keluarga, kawan, tetangga, kenalan) 

2. Sumber komersial (iklan, kemasan, pameran, wiraniaga, penyalur) 

3. Sumber Publik (penanganan, pengamatan dan penggunaan produk)   

3. Penilaian Dan Selektif Terhadap Pembelian 
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Setelah tujuan penelitian ditetapkan, konsumen perlu mengidentifikasi 

alternative pembeliannya, hal ini tidak terpisah dari pengaruh sumber yang 

dimiiki atau resiko kekeliruan dari penelitian, atas dasar tujuan pembelian, 

alternatif pembelian yang telah di identifikasi, dinilai, dan diseleksi menjadi 

alternatif pembelian yang dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta 

keinginannya. 

4. Keputusan Membeli 

Keputusan membeli merupakan proses dalam pembelian. Setelah tahap-

tahap diatas dilakukan maka konsumen harus mengambil keputusan, apakah 

harus membeli atau tidak, seandainya tidak jadi membeli konsumen terpengaruh 

oleh faktor orang lain maupun situasi yang tak terduga. Sejauhmana orang lain 

akan mengubah alternatif pilihan tergantung pada dua hal: 

1. Intensitas sikap negatif orang lain terhadap alternatif pilihan. 

2. Motivasi konsumen untuk memenuhi harapan orang lain. 

5. Perilaku Sesudah Pembelian 

Setelah membeli suatuproduk konsumen akan mengalami tingkat 

ketidakpuasan. Konsumen juga akan melakukan beberapa kegiatan setelah 

membeli produk. Kepuasan setelah pembelian adalah suatu fungsi untuk 

mengukur jauh dekatnya produk menurut harapan konsumen dan pandangan 

pratise maka konsumen akan merasa puas, sebaiknya apabila dibawah tingkat 

yang diharapkan maka konsumen merasa tidak puas (Kotler, 1990)   

2.6 Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian merupakan hal yang lazim dipertimbangkan konsumen 

dalam proses pemenuhan kebutuhan akan barang maupun jasa. Keputusan pembelian 

adalah segala sesuatu yang dikerjakan konsumen untuk membeli, membuang, dan 

menggunakan produk dan jasa (Mowen dan Oliver, 2001). Keputusan pembelian, 

umumnya ada lima macam peranan yang dapat dilakukan seseorang. Kelima peran 

tersebut meliputi (Kotler et al., 2000; dalam Tjiptono, 2008): 
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1. Pemrakarsa (inisiater) 

Orang yang pertama kali menyadari adanya keinginan atau kebutuhan yang belum 

terpenuhi dan mengusulkan ide untuk membeli suatu barang atau jasa tertentu. 

2. Pembeli pengaruh (influencer) 

Orang yang member 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 actual. 

5. Pemakai (User) 

Orang yang mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa yang telah 

dibelinya. 

Beberapa ahli seperti Engel et al. (1994) dan Hawkins et al. (1998) 

menyebutkan keputusan konsumen adalah 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 mempunyai biaya terkecil dan yang memenuhi 

kebutuhannya yang teridentifikasi dengan jelas. 

Kotler (2007) menjelaskan bahwa, ada lima tahap yang dilalui konsumen 

dalam proses pembelian, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi 

alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pembelian. Setiap konsumen tentu 

melewati kelima tahap ini untuk setiap pembelian. Setiap konsumen tentu melewati 

kelima tahap ini untuk setiap pembelian yang dibuat oleh konsumen, dalam pembelian 

yang rutin konsumen membalik tahap-tahap tersebut. Proses pengambilan keputusan 

konsumen tidak dapat terjadi dengan sendirinya, banyak faktor yang 

mempengaruhinya. Kotler (2006), menyatkan bahwa keputusan konsumen 

dipengaruhi oleh budaya konsumen, sosial, pribadi, dan psikologi. Lebih jauh 

dikatakan bahwa budaya, keluarga, pengaruh pribadi dan situasi mempengaruhi 

keputusan konsumen, dalam pengambilan keputusan merupakan suatu proses kegiatan 
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pembelian yang tampak hanyalah satu tahap dari keseluruhan proses pembelian 

konsumen. 

1. Pengenalan Masalah 

Proses membeli diawali saat pembeli menyadari akan adanya masalah 

kebutuhan dalam dirinya. Pembeli menyadarai terdapat perbedaan antara kondisi 

sesungguhnya dengen kondisi yang diinginkannya. Kebutuhan ini dapat disebabkan 

oleh rangsangan dari dalam diri pembeli atau kebutuhan normal seseorang 

(internal) seperti rasa lapar, dahaga dan lain sebagainya. Lingkungan eksternal juga 

dapat menyebabkan rangsangan 

2. Pencarian Informasi 

Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk 

mencari informasi lebih banyak. Pertama informasi ini bisa dibedakan menjadi dua, 

yaitu yang pertama, keadaan tingkat pencarian informasi yang sedang-sedang saja 

(perhatian yang meningkat), kedua pencarian informasi yang aktif dimana 

seseorang akan mencarinya secara aktif seperti mencari bahan-bahan bacaan, 

mentelfon temannya, dan melakukan kegiatan-kegiatan mencari untuk dipelajari 

yang lain. Informasi yang didapat oleh konsumen biasanya didapat melalui 

beberapa sumber antara lain sumber pribadi (keluarga, teman, tetangga, dan 

kenalan), sumber komersil (iklan, sales, penyalur, kemasan, dan pameran), sumber 

umum (media massa, dan organisasi konsumen), dan sumber pengalaman (pernah 

menangani, menguji, dan menggunakan produk). 

3. Evaluasi Alternatif 

Setelah informasi di dapat konsumen, konsumen akan memproses informasi 

tersebut untuk membuat pilihan merek untuk membuat keputusan akhir. Terdapat 

beberapa proses evaluasi konsumen sekarang bersifat kognitif, yaitu mereka 

memendang konsumen sebagai pembentuk penilaian terhadap produk terutama 

berdasarkan pada pertimbangan yang sadar dan rasional. Konsumen mungkin 

mengembangkan seperangkat kepercayaan merek tentang dimana setiap merek 

berada pada ciri masing-masing kepercayaan merek menimbulkan citra merek. 
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 4. Keputusan Pembelian 

Pada tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi terhadap merek-merek 

yang terdapat pada perangkat pilihan. Konsumen juga membentuk tujuan membeli 

untuk merek yang paling disukai. Meskipun 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 (1). Intensitas 

sikap negatif orang lain tersebut terhadap alternatif pilihan konsumen dan (2). 

motivasi 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 tujan 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 tujan membeli. 

 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 terus 

berlangsung hingga periode sesudah pembelian. 
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Gambar 2. Model Perilaku Keputusan Konsumen dan Faktor yang 

mempengaruhinya (Engel et.al. 1994) 

Proses pembelian yang spesifik terdiri dari urutan kejadian sebagai berikut: 

Pengenalan masalah kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Proses keputusan pembelian bisa di lihat 

pada gambar di bawah ini  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di outlet/apotek yang berada di Kota Blitar, Jawa 

Timur.  Pemilihan lokasi dilakukan dengan sengaja berdasarkan pada pertimbangan 

bahwa lokasi otlet atau apotek tersebut banyak dikenal oleh masyarakat Blitar maupun 

luar Blitar, hal ini juga dikarenakan Blitar memiliki peternak lebah madu dan mempunyai 

objek wisata dan wisatawan Blitar maupun daerah lain. Pengumpulan data lapang 

dilaksanakan pada tanggal 6 Mei sampai 6 Juni 2014. Pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan questionnaire, dan wawancara. Waktu pengambilan data pada pagi 

hari (09.00-12.00 WIB) dan sore (16.00-20.00 WIB). 

3.2 Metode Penelitan 

Penelitian ini sampel data yang diambil dengan cara wawancara dan memberikan 

kuisioner yang berisi daftar pertanyaan kepada konsumen : 

a. wawancara (interview) dilakukan dengan cara langsung kepada konsumen produk 

madu yang ada di outlet madu tersebut yang menjadi responden dalam penelitian 

ini. 

b. daftar pertanyaan (questionnaire) diberikan kepada konsumen produk madu di 

outlet madu yang menjadi responden dalam penelitian ini. 

 3.3 Metode Pengambilan Sampel 

Sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah konsumen yang membeli 

madu di lokasi tersebut untuk selanjutnya digunakan sebagai responden untuk 

memperoleh data yang akan di analisis. Pemilihan responden diambil secara accidental 

sampling. Parubak (2004), menjelaskan bahwa metode accidental sampling adalah 

metode pengambilan data dilakukan secara kebetulan. Responden yang digunakan adalah 

konsumen madu sebanyak 75 responden yang diambil outlet/apotek tersebut, 

pengambilan sampel ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah pengunjung 

outlet/apotek tersebut. 
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Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan metode accidental 

sampling. accidental sampling adalah metode pengambilan data dilakukan secara 

kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan 

menjadi sampel bila dipandang orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data atau 

responden. 

Sampel yang digunakan pada penelitia ini sebanyak 75 responden, 75 responden ini 

diperoleh dari pengambilan data secara acak dan kebetulan selama 1 bulan penelitian 

pada konsumen yang berkunjung ke apotek/outlet madu, penetapan jumlah sampel yang 

digunakan tidak terbatas hal ini dikarenakan populasi dalam penelitian ini tidak diketahui 

jumlahnya dan tidak terbatas. 

Identifikasi karakteristik demografi dapat diketahui presentase dari responden yang 

mengkonsumsi produk madu sesuai karakteristik demografinya, meliputi : 

a. Jenis kelamin 

b. Usia, diukur dari masa hidup konsumen terhitung dari sejak lahir sampai pada saat 

ulang tahun terakhir 

c. Tingkat pendidikan, merupakan semua bentuk pendidikan yang merupakan semua 

bentuk pendididkan yang diberikan secara formal dan berjenjang yang dimiliki oleh 

konsumen. 

d. Pekerjaan, pekerjaan konsumen yang merupakan sumber penghasilan/pemasukan. 

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 bulannya. 

Sumber data yang akan digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer 

adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung dengan 

responden dan pihak-pihak yang terkait. Data sekunder adalah data primer yang telah 

diolah lebih lanjut dan disajikan dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram yang 

merupakan hasil dari analisis (Suranto, 2005). Data sekunder diperoleh dari internal 
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perusahaan dan eksternal perusahaan, seperti litelatur teh siap saji dan data dari pihak-

pihak terkait dalam industri olahsn susu seperti BPS, Depperindag dan lain-lain. 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu 1. Variabel independen 

yang terdiri dari produk, harga, tempat dan promosi yang ke 2. Variabel dependen yaitu 

keputusan konsumen. Variabel-variabel dan definisi operasional penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Produk (X1) 

  Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan oleh pasar untuk 

mendapatkan perhatian, dimiliki, digunakan ataupun dikonsumsi yang mungkin 

dapat memuaskan harapan atau keinginan dari para produsen. 

 Merek (X1.1) 

Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol/lambang, desain, warna, 

gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat 

memberikan identitas dan membedakan dari penawaran produk pesaing. 

 Ukuran (X1.2) 

  Ukuran adalah suatu cara pemilihan produk yaitu dengan cara menilai 

jumlah objek  sesuai dengan aturan tertentu. 

 Kemasan (X1.3) 

  Kemasan adalah proses berkaitan dengan perancangan dan pembuatan 

wadah (container) dan pembungkus (wrapper) untuk suatu produk.  

 Rasa dari sumber tanaman (X1.4) 

2. Harga (X2) 

  Harga adalah sejumlah uang yang dikenakan atas suatu produk atau 

jasa yang konsumen harus tukarkan untuk keuntungan dari memiliki barang atau 

jasa tersebut. 

 Kejelasan harga (X2.1) 

 Kesesuaian harga (X2.2) 

 Daya saing harga (X2.1) 

3. Tempat (X3) 
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  Tempat adalah sebuah aktivitas dari sebuah produsen atau perusahaan 

untuk dapat membuat produk dapat dicapai oleh target konsumennya. 

 Akses lokasi Accesbility (X3.1) 

 Kebersihan (X3.2) 

 Tempat parkir (X3.3) 

 Kenyamanan tempat (X3.4) 

4. Promosi (X4) 

  Promosi adalah hubungan antara produsen dengan konsumen yang 

dapat membujuk atau mempengaruhi target konsumen untuk dapat membelinya. 

 Internet (X4.1) 

 Mulut ke mulut (X4.2) 

 Mulut ke mulut adalah interaksi dari konsumen ke konsumen ataupun 

orang lain (bukan konsumen) dalam frekuensi yang cukup sering dan sangat 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli. 

 

 Personal selling (X5.3) 

 Personal selling adalah usaha dari penjual untuk mempersuasi pembeli 

agar membeli barang yang ditawarkan 

 

 Public relation (X4.4) 

 Publik relation adalah hubungan antara konsumen yang masih 

mempunyai hubungan teman ataupun saudara yang dapat mempengaruhi calon 

konsumen dalam keputusan untuk membeli tetapi tidak langsung. 

 Sales Promotion 

  Sales Promotion adalah aktivitas jangka pendek untuk mendukung 

tindakan secara cepat dari konsumen. Contohnya dengan memberikan kupon, 

ataupun free sample untuk bisa di coba sebelum membeli produk yang 

ditawarkan. 

5. Faktor Kebudayaan (X5) 

 Culture  (X5.1) 
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Kebudayaan (kultur) adalah merupakan faktor penentu yang paling 

dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Seseorang sedang mengalami 

masa pertumbuhan mendapatkan seperangkat nilai, presepsi, preferensi dan 

perilaku melalui proses sosialisasi yang melibatkan keluarga dan lembaga-

lembaga sosial penting lainnya. Seorang anak yang dibesarkan di Amerika 

akan terbuka pada nilai-nilai, prestasi dan keberhasilan, kegiatan efisiensi dan 

kepraktisan, kemajuan, kenyamanan dari segi materi, individualisme, 

kebebasan, kenyamanan luar, kemanusiaan dan jiwa muda (Setiadi, 2002) 

 Kelas Sosial (X5.2) 

Kelas sosial adalah pembagian masyarakat yang relatif homogen dan 

permanen yang tersusun secara hirarkis dan yang anggotanya menganut nilai, 

minat dan perilaku yang serupa. Kelas sosial tidak hanya mencerminkan 

penghasilan, tetapi indikator lain seperti pekerjaan, pendidikan dan tempat 

tinggal (Kotler, 2002) 

6. Faktor Sosial (X6) 

 Kelompok Acuan (Referensi) (X6.1) 

Sikap dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak kelompok-

kelompok kecil. Kelompok dimana orang tersebut berada yang mempunyai 

pengaruh langsung disebut membership group. Membership group terdiri dari 

dua, meliputi primary group (keluaga,teman, tetangga, dan rekan kerja) dan 

secoundary groups yang lebih formal dan memiliki interaksi rutin yang sedikit 

(kelompok keagamaan, perkumpulan professional dan serikat dagang). (Kotler, 

Bowen, Makes, 2003) 

 Keluarga (X6.2) 

 Keluarga memberikan pengaruh yang besar dalam perilaku pembelian. 

Para pelaku pasar telah memeriksa peran dan pengaruh suami, istri, dan anak 

dalam pembelian produk dan servis yang berbeda. Anak-anak sebagai contoh, 

memberikan pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan pembelian di 

restoran fast food (Kotler, Bowen, Makes, 2003) 
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 Peranan dan Status (X6.3) 

   Seseorang memiliki beberapa kelompok seperti keluarga, 

perkumpulan-perkumpulan, organisasi. Sebuah role terdiri dari aktivitas yang 

diharapkan pada seseorang untuk dilakukan sesuai dengan orang-orang 

disekitarnya. Tiap peran membawa sebuah status yang merefleksikan 

penghargaan umum yang diberikan oleh masyarakat (Kotler, Amstrong, 2006) 

7. Faktor Psikologi (X7) 

 Usia dan Tingkat Kehidupan (X7.1) 

     Umur dan tingkat kehidupan adalah satuan waktu yang mengukur 

waktu keberadaan suatu makhluk atau manusia yang nantinya akan 

berpengaruh terhadap tingkat selera seseorang dalam membeli produk. 

 Gaya Hidup (X7.2) 

  Gaya hidup adalah pola kehidupan seseorang yang diekspresikan dalam 

aktivitas, ketertarikan, dan opini orang tersebut. Orang-orang yang datang dari 

kebudayaan, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama mungkin saja mempunyai 

gaya hidup yang berbeda (Kotler, Amstrong, 2006) 

 Kepribadian dan Konsep Diri (X7.3) 

  Kepribadian adalah karakteristik psikologis seseorang yang berbeda 

dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan 

bertahan lama terhadap lingkungannya (Kotler, 2002). Setiap orang memiliki 

gambaran diri yang kompleks, dan perilaku seseorang cenderung konsisten 

dengan konsep diri tersebut (Kotler, Bowen, Makens, 2003) 

  Konsep diri atau citra pribadi, konsep diri aktual seseorang (bagaimana 

konsumen memandang dirinya) berbeda dengan konsep diri idealnya (ingin 

memandang dirinya seperti apa) dan dengan konsep diri orang lainnya 

(bagaimana menanggap orang lain memandang dirinya) (Kotler, 2002). 

8. Faktor Kejiwaan (X8) 

 Motivasi (X8.1) 

 Kebutuhan yang mendesak untuk mengarahkan seseorang untuk 

mencari  kepuasan dari kebutuhan. Berdasarkan teori Maslow, seseorang 
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dikendalikan oleh suatu kebutuhan pada sewaktu waktu. Kebutuhan manusia 

diatur menurut sebuah hierarki, dari yang paling mendesak sampai paling tidak 

mendesak (kebtuhan psikologikal, keamanan, sosial, harga diri, 

pengaktualisasian diri). Ketika kebutuhan yang paling mendesak itu sudah 

terpuaskan, kebutuhan tersebut berhenti menjadi motovator, dan orang tersebut 

akan kemudian mencoba untuk memuaskan kebutuhan paling penting 

berikutnya (Kotler, Bowen, Makens, 2003) 

 Pembelajaran (X8.2) 

 Pembelajaran adalah proses pemahaman atau belajar yang berguna 

untuk membangun permintaan atas sbuah produk dengan mengaitkan pada 

dorongan atau motivasi dan memberikan penguatan yang positif terhadap suatu 

produk. 

 Pandangan (X8.3) 

Presepsi adalah proses dimana seseorang memilih, menerjemahkan 

informasi untuk membentuk sebuah gambaran yang berarti dari dunia. Orang 

dapat membentuk berbagai macam presepsi yang berbeda dari rangsangan 

yang sama (Kotler, Bowen, Makens, 2003). 

9. Keputusan Pembelian (Variabel Dependen) (X9) 

 Jumlah pembelian (X9.1) 

 Frekuensi pembelian (X9.2) 

Pengukuran yang digunakan dalam penelelitian ini adalah menggunakan skala 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan skala likert. Sugiono (2009) 

menyatakan bahawa skala likert berinterasi 1-5 dengan pilihan jawaban sebagai 

berikut: 

 Sangat setuju  = 5 

 Setuju   = 4 

 Ragu-ragu   = 3 

 Tidak setuju  = 2 

 Sangat tidak setuju = 1 
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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 yang pasti 

berjumlah ganjil (Simamora, 2004). 

3.5 Metode Pengolahan Data 

3.5.1 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 sejauhmana 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 pengukur 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. Rumusan 

perhitungannya sebagai berikut :  

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 𝑋𝑌 −   𝑋   𝑌 

 𝑁𝑋2 − ( 𝑋)2  𝑁 𝑌2 − ( 𝑌)2 
 

Keterangan :  

N  = Jumlah responden 

X  = Skor masing-masing pertanyaan 

Y = Skor total 

Ʃ x
2
 = Jumlah kuadrat nilai x 

Ʃ Y
2
 = Jumlah kuadrat nilai
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Nilai korelasi yang diperoleh dibandingkan dengan angka kritik Tabel 

korelasi nilair, dengan n = 30 orang dan taraf signifikan sebesar 5% dan diperoleh 

nilai r-Tabel sebesar 0,361. Jika nilai korelasi yang diperoleh lebih dari r-Tabel, 

Maka Ho ditolak dan H1 diterima (Arikuto, 2002) 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas adalah suatu indeks yang menunukkan 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 yang menyangkut kekonsistensian jawaban 

jika diajukan berulang ulang pada sampel yang berbeda. Rumus reliabilitas  dalam 

penelitian ini menggunakan rumus koefisien Alpha Cronbach dengan rumus: 

 

 

 

Keterangan:  

α  = alpha cronbach (koefisien 

reliabilitas) 

n  = Jumalah variabel 

h
2
 = Rata- rata komunalitas  
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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 berebeda akan menghasilkan 

kesimpulan yang berbeda. 

3.5.3. Analisis Faktor 

Analisis faktor adalah analisis yang tepat untuk menganalisis yang tepat 

untuk mengenalis data-data masukan yang berupa data yang matrik dan terdiri dari 

variabel-variabel dengan jumlah  besar. Dua alasan yang mendasari penggunaan 

analisis faktor, pertama menyederhanakan seperangkat data yang melalui reduksi 

seperangkat variabel responden dalam jumlah besar menjadi seumlah kecil faktor 

yang tetap memiliki sebagian besar informasi yang terdapat pada seperangkat data 

sebelum direduksi (data original). Kedua alasan tersebut mengidentifikasi struktur 

pokok yang mendasari data dimana variabel dalam jumlah besar dapat mengukur 

karakteristik dasar dalam jumlah yang kecil pada sampel peniitian (Hasan, 1995). 

Model analisis faktor dirumuskan oleh Hasan (1995) sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan: 

X1  =  variabel terstandar ke-i 

Ai1 = koefisien regresi dari variabel ke-I pada faktor umum 1 

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 tersebut. Sikap dan 

perilaku konsumen tersebut akan memberikan gambaran dan karakteristik 

X1=Ai1F1+Ai2F2+Ai3F3+....+AijFj+ViUi 
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konsumen madu sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam 

memasarkan produk madu tersebut. 

3.5.4. Metode Analisa Data 

Metode analisis data yang diperoleh dari penelitian ini menggunakan dua 

macam analisis yaitu: 

a. Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif merupakan analisis yang menitikberatkan pada 

penggambaran atau deskripsi data yang telah diperoleh. Analisis ini digunakan 

untuk mengetahui gambaran bauran pemasaran 

 

b. Signifikasi 

Signifikasi memberikan gambaran mengenai bagaimana riset itu 

mempunyai kesempatan untuk benar. Jika memilih nilai signifikasi 0,01, maka 

artinya menentukan hasil riset nanti mempunyai kesempatan untuk benar sebesar 

99% dan untuk salah sebesar 1%. Untuk pengujian digunakan kriteria sebagai 

berikut : 

1.  Jika angaka signifikasi hasil riset < 0,05, maka hubungan kedua variabel 

signifikan. 

2. Jika angka signifikan hasil riset > 0,05, maka hubungan kedua variabel 

tidak signifikan (Gudjarati, 1991) 

3.5.5. Analisis Inferensial 

Analsis 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 ataupun secara tersendiri 

terhadap keputusan pembelian. Adapun model persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut : 

 
Y= a+b1X1+b2X2+...+bnXn 
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Keterangan : 

Y  = Variabel terikat jumlah pembelian dan frekuensi pembelian 

A  = Konstanta 

b1,b2 = koefisien regresi 

X1, X2 = Variabel produk, harga, tempat dan promosi 

3.6 Karakteristik Konsumen 

A. Umur konsumen adalah umur yang membeli madu dan ini merupakan faktor yang 

dapat mempengaruh pembelian madu 

 Umur pembeli madu menurut persepsi konsumen yaitu mempunyai umur > 40 

tahun 

 Umur pembeli madu menurut persepsi konsumen yaitu yang mempunyai umur 

36-40 tahun 

 Umur pembeli madu menurut persepsi konsumen yaitu yang mempunyai 31-35 

tahun 

 Umur pembeli madu menurut persepsi konsumen yaitu yang mempunyai 26 - 

30 tahun 

 Umur pembeli madu menurut persepsi konsumen yaitu yang mempunyai umur 

< 25 tahun 

B. Jenis kelamin merupakan faktor yang diyakini dapat mempengaruh dalam pembelian 

madu 

 Jenis kelamin pembeli madu menurut persepsi konsumen yaitu perempuan  

 Jenis kelamin pembeli madu menurut persepsi konsumen yaitu laki-laki  

 

C. Frekuensi pembelian madu dalam satu bulan berapa kali 

 Frekuensi pembelian madu yang dipersepsikan konsumen yaitu sangat sering 

(6 - 10 kali) 

 Frekuensi pembelian madu yang dipersepsikan konsumen yaitu sering 

 (3 – 5 kali) 
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 Frekuensi pembelian madu yang dipersepsikan konsumen yaitu biasa saja (1 – 

2 kali)  

 Frekuensi pembelian madu yang dipersepsikan konsumen yaitu tidak tentu 

 

D. Pekerjaan konsumen madu ini merupakan faktor yang diyakini dapat mempengaruh 

dalam pembelian 

 Pekerjaan konsumen madu yang dipersepsikan konsumen yaitu Pegawai 

Negeri Sipil (PNS)  

 Pekerjaan konsumen madu yang dipersepsikan konsumen yaitu Wiraswasta 

 Pekerjaan konsumen madu yang dipersepsikan konsumen yaitu Karyawan  

 Pekerjaan konsumen madu yang dipersepsikan konsumen yaitu Ibu 

olahragawan 

E. Penghasilan konsumen merupakan faktor yang diyakini dapat mempengaruh dalam 

pembelian madu 

 Penghasilan konsumen madu menurut persepsi konsumen yaitu sangat tinggi 

atau > Rp 2.000.000,00 

 Penghasilan konsumen menurut persepsi konsumen yaitu tinggi atau Rp 

1.500.000,00 – Rp 2.000.000,00 

 Penghasilan konsumen menurut persepsi konsumen yaitu standart atau Rp 

1.000.000,00 – Rp 1.500.000,00 

 Penghasilan konsumen menurut persepsi konsumen yaitu tidak tinggi/rendah 

atau Rp 500.000,00 – Rp 1.000.000,00 

3.7 Definisi Operasional Variabel 

1. Produk 

Rasa adalah suatu cara pemilihan makanan yang harus dibedakan dari cara 

menikmati makanan atau produk, yang digunakan untuk memberi pilihan dalam 

produk yang di tawarkan produsen 

-Rasa   : 

  1. Mempunyai viskositas yang rendah/cair 

2. Mempunyai warna terang 
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3. Rasa manis dan mempunyai viskositas yang tinggi serta beraroma 

kuat  

4. Mempunyai rasa yang manis mempunyai aroma, viskositas yang 

tinggi serta mempunyai warna yang gelap 

 

Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol/lambang, desain, warna, gerak, atau 

kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas 

dan membedakan dari penawaran produk pesaing. 

- Merek  : 

1. Madu Merek madu yang dipresepsikan konsumen mempunyai merek 

yang tidak terkenal, dan tanpa ada atribut produk yang dapat 

memberikan identitas madu tersebut. 

2. Merek madu yang dipersepsikan konsumen mempunyai merek yang 

tidak terkenal, dan tanpa ada logo halal dalam kemasan produk 

madu. 

3. Merek madu yang dipersepsikan konsumen mempunyai merek yang 

biasa saja dan mempunyai logo halal tanpa memberikan komposisi 

atau khasiat dari produk madu tersebut 

4. Merek madu yang dipersepsikan konsumen mempunyai merek yang 

terkenal mempunyai logo halal serta memiliki khasiat dalam 

kemasan madu. 

5. Merek madu yang dipersepsikan konsumen mempunyai merek yang 

sangat terkenal dan mempuyai atribut-atribut produk yang lengkap 

seperti halal, barcode, komposisi, kandungan gizi dan khasiat madu. 

Ukuran adalah suatu cara pemilihan produk yaitu dengan cara menilai jumlah 

objek  sesuai dengan aturan tertentu 

- Ukuran   : 

1. Ukuran madu yang dipersepsikan konsumen hanya mempunyai satu 

pilihan volume/ml. 

2. Ukuran madu yang dipersepsikan konsumen tidak mempunyai 

banyak varian ukuran/ml. 
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3. Ukuran madu yang dipersepsikan konsumen mempunyai ukuran 

yang bervariasi banyak pilihan ukuran/ml 

Kemasan adalah proses berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah 

(container) dan pembungkus (wrapper) untuk suatu produk 

- Kemasan   : 

1. Kemasan yang dipresepsikan konsumen mempunyai kemasan yang 

sangat tidak menarik dan hanya memiliki satu ukuran/mL 

2. Kemasan yang dipresepsikan konsumen mempunyai kemasan yang 

tidak menarik dan tidak mempunyai varian dalam pemilihan 

kemasan. 

3. Kemasan yang dipresepsikan konsumen mempunyai kemasan yang  

kurang menarik melainkan mempunyai banyak varian wadah beserta 

ukuran dari produk  

4. Kemasan yang dipresepsikan konsumen mempunyai kemasan yang  

menarik serta mempunyai banyak pilihan volume/ml  

2. Harga 

Harga adalah sejumlah uang yang dikenakan atas suatu produk atau jasa yang 

konsumen harus tukarkan untuk keuntungan dari memiliki barang atau jasa tersebut. 

 - Kejelasan harga  

1. Harga madu sangat mahal sekali dan ukuran kemasan/ml serta 

kualitasnya tidak sesuai 

2. Harga yang dipresepsikan konsumen mahal serta tidak sebanding 

dengan volume kemasan madu 

3. Harga madu terpaut sedikit antar volume 

4. Harga madu yang di presepsikan konsumen sesuai dengan ukuran 

kemasan/ml 

  Kesesuaian harga adalah kesesuaian antara jumlah uang yang ditukarkan 

dengan produk atau jasa yang di tawarkan. 

 - Kesesuaian harga  

1. Harga madu sangat mahal sekali dan ukuran kemasan/ml serta 

kualitasnya tidak sesuai 
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2. Harga yang dipresepsikan konsumen mahal serta tidak sebanding 

dengan volume kemasan madu 

3. Harga madu terpaut sedikit antar volume 

4. Harga madu yang di presepsikan konsumen sesuai dengan ukuran 

kemasan/ml 

5. Harga madu terjangkau serta sesuai dengan ukuran kemasan dan 

kualitas 

  - Daya saing harga  

1. Harga madu sangat mahal sekali, volume tidak sesuai dan tidak 

memiliki daya saing dengan produk sejenisnya 

2.  Harga madu sangat mahal dan sesuai dengan volumenya 

3. Harga madu mahal dan memiliki daya saing dengan produk 

sejenisnya 

4. Harga madu cukup mahal, sesuai dengan porsinya dan memiliki daya 

saing dengan produk sejenisnya 

5. Harga madu terjangkau, sesuai dengan kualitas dan volume serta 

memiliki daya saing dengan produk sejenisnya 

3. Tempat 

Tempat adalah sebuah aktivitas dari sebuah produsen atau perusahaan untuk 

dapat membuat produk dapat dicapai oleh target konsumennya 

  - Akses lokasi Accesbility 

1. Tempat penjualan madu yang dipersepsikan konsumen mempunyai 

jarak yang sangat sangat jauh serta aksess jalan yang sulit.  

2. Tempat penjualan madu yang dipersepsikan konsumen mempunyai 

jarak yang  jauh serta tidak memiliki kenyamanan dalam tempat 

pembelian  

3. Tempat penjualan madu yang dipersepsikan konsumen mempunyai 

jarak yang jauh tapi memiliki suatu kenyamanan pada tempat 

pembelian produk  
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4. Tempat penjualan madu yang dipersepsikan konsumen mempunyai 

jarak yang dekat serta memiliki kenyamanan dalam tempat 

pembelian 

 

  Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya debu, 

sampah, dan bau  

 - Kebersihan  

1. Tempat penjualan madu yang dipersepsikan konsumen yaitu sangat 

kotor dan  terdapat bau yang menyengat. 

2. Tempat penjualan madu yang dipersepsikan konsumen terdapat 

bekas madu yang tidak dibersihkan.  

3. Tempat penjualan madu yang dipersepsikan konsumen bersih tetapi 

terdapat bau yang menyengat. 

4.  Tempat penjualan madu yang dipersepsikan konsumen yaitu bersih. 

5. Tempat penjualan madu yang dipersepsikan konsumen yaitu bersih 

serta tidak terdapat bau ataupun limbah dari proses pembuatan madu. 

 

 

   Kenyamanan tempat adalah perasaan yang dapat menikmati daerah sekitarnya 

 - Kenyamanan tempat 

1. Tempat penjualan madu yang dipersepsikan konsumen mempunyai 

jarak yang sangat sangat jauh serta akasess jalan yang sulit.  

2. Tempat penjualan madu yang dipersepsikan konsumen mempunyai 

jarak yang  jauh serta tidak memiliki kenyamanan dalam tempat 

pembelian  

3. Tempat penjualan madu yang dipersepsikan konsumen mempunyai 

jarak yang jauh tapi memiliki suatu kenyamanan pada tempat 

pembelian produk  

4. Tempat penjualan madu yang dipersepsikan konsumen mempunyai 

jarak yang dekat serta memiliki kenyamanan dalam tempat 

pembelian 

4. Promosi 
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Suatu cara aktivitas atau promosi untuk menawarkan produk dengan cara 

melalui media telekomunikasi mengunakan sebuah situs atau web. 

- Internet 

1. Penyampaian produk madu pada interet tidak sesuai dengan yang di 

jual pada tempat penjualan. 

2. Ketidaksamaan harga antara yang di cantumkan di internet 

3. Ketidakpahaman konsumen akan internet 

4. Kepahaman konsumen internet menjadikan proses pembelian lebih 

mudah 

Mulut ke mulut adalah interaksi dari konsumen ke konsumen ataupun 

orang lain (bukan konsumen) dalam frekuensi yang cukup sering dan sangat 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli. 

- Mulut ke mulut 

1. Kurangnya komunikasi antara warga kota dalam pembelian produk 

madu  

2. Kurangnya wawasan pada konsumen madu 

3. Konsumen mempunyai wawasan tetapi tidak adanya komunikasi 

antar konsumen ataupun non konsumen  

4. Konsumen mempunyai wawasan serta dapat menyampaikan produk 

madu ke konsumen lain 

 

Personal selling adalah usaha dari penjual untuk mempersuasi pembeli agar 

membeli barang yang ditawarkan.  

- Personal selling  

1. Kurangnya kesadaran konsumen akan pentingnya madu. 

2. Ketidakberadaan Personal selling. 

3.Keberadaan Personal selling madu tidak dapat meyakinkan 

konsumen dalam pembelian madu. 

4. Kurangnya pengetahuan konsumen akan madu menjadikan Personal 

selling madu tidak banyak. 
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 Publik relation adalah hubungan antara konsumen yang masih mempunyai 

hubungan teman ataupun saudara yang dapat mempengaruhi calon konsumen dalam 

keputusan untuk membeli tetapi tidak langsung. 

- Public relation 

1. Tidak adanya Public relation  

2.Tidak adanya Public relation serta kurangnya pengetahuan konsumen 

sebagai Public relation  

3. Kurangnya pengetahuan konsumen sebagai Public relation 

4. Adanya Public relation serta mengetahui pengetahuan dari produk 

yang di konsumsi. 

5. Keputusan Pembelian 

Frekuensi pembelian adalah jangka waktu pembelian pertama dengan 

pembelian yang selanjutnya. 

- Frekuensi pembelian 

1. Frekuensi pembelian madu yang dipersepsikan konsumen sangat 

tidak tentu 5 sampai 10 kali 

2. Frekuensi pembelian madu yang dipersepsikan konsumen yaitu tidak 

tentu 1 kali dalam 4 samapai 5 minggu 

3. Frekuensi pembelian madu yang dipersepsikan konsumen biasa saja 

yaitu1 kali dalam 3 sampai 4 minggu  

4. Frekuensi pembelian madu yang dipersepsikan konsumen sering 

yaitu 1 kali  2 sampai 3 minggu 

5. Frekuensi pembelian madu yang dipersepsikan konsumen yaitu 

sangat sering 1 kali dalam 1 sampai 2 minggu 

 

Jumlah Pembelian adalah besaran yang di beli oleh konsumen untuk 

memenuhi kebutuhannya 

- Jumlah Pembelian 

1. Jumlah pembelian madu yang dipresepsikan konsumen sangat tidak 

tentu 1 kali dalam 3 bulan sebagai bahan tambahan 
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2. Jumlah pembelian madu yang dipresepsikan konsumen tidak tentu 1 

kali dalam 2 bulan  

3. Jumlah pembelian madu yang dipresepsikan konsumen biasa  2 kali 

dalam 2 bulan 

4. Jumlah pembelian madu yang dipresepsikan konsumen sering 3 kali 

dalam 2 bulan di konsumsi sebagai penambah stamina untuk 

olahragawan 

5. Jumlah pembelian madu yang dipresepsikan konsumen sering 4 kali 

dalam 2 bulan dikarenakan untuk pengobatan. 

3.8 Batasan Istilah  

a. Analisis adalah merangkum sejumlah data besar yang masih mentah menjadi 

informasi yang dapat diinterpretasikan. 

b. Preferensi adalah pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap produk 

(barang atau jasa) yang akan dikonsumsi 

c. Konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau 

memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. 

d. Keputusan Pembelian adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, 

kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan 

dalam mendapatkan keputusa dalam mendapatkan, menggunakan barang atau jasa 

ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. 

e. Madu adalah cairan manis alami yang berasal dari nektar tumbuhan yang diproduksi 

oleh lebah madu. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Keadaan Lokasi Penelitian 

Kota Blitar merupakan salah satu kota di provinsi Jawa Timur yang terletak pada 

112
o
14‟ - 112

 o 
28‟ BT dan 8

 o
2‟ - 8

 o 
8‟ LS dengan luas wilayah 32,57 km

2
 yang di bagi 

menjadi 3 wilayah Kecamatan yaitu Sananwetan, Kepanjen Kidul dan Sukorejo. 

 Kecamatan Sananwetan  : Luas 12,15 km
2
 

 Kecamatan Kepanjen Kidul  : Luas 10,50 km
2
 

 Kecamatan Sukorejo  : 9,92 km
2
 

Lahan di Kota Blitar seluas 1.416.834 Ha atau sekitar 47,28% dari keseluruhan 

wilayah. Proporsi terbesar penggunaan lahan adalah pemukiman, perumahan, kampung, 

dan lahan persawahan. Sektor andalan atau proporsi daerah adalah perdagangan dan 

pertanian, dengan mata pencaharian di Kota Blitar sebagian besar adalah sebagai berikut : 

 PNS/TNI     : 9.614 Jiwa 

 Pegawai swasta    : 13.627 Jiwa 

 Pedagang     : 12.188 Jiwa 

 Petani/peternak    : 3.806 Jiwa 

 Lainnya ( konstruksi, angkutan, pensiunan) :  5.147 Jiwa 
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4.2 Profil Outlet Madu 

Usaha outlet madu “Al-Kautsar” didirikan oleh Ibu Ratna pada taggal 25 Juni 

2006 dengan nama sama seperti nama produk yang dipasarkan yaitu “Al-Kautsar”. Kata 

“Al-Kautsar” berasal dari bahasa arab yang artinya adalah nikmat yang berlimpah. Outlet 

madu tersebut mengambil nama „‟Al-Kautsar” diharapkan agar mudah dalam 

pengucapan,  dan mudah diingat konsumen khususnya konsumen yang beragama Islam 

dan mempunyai arti tersendiri di hati konsumen. Sehingga dengan kata-kata yang bagus 

dan mempunyai arti yang baik tersebut konsumen diharapkan akan lebih tertarik untuk 

melakukan keputusan pembelian madu khususnya di outlet “Al-Kautsar” di Blitar 

Lokasi outlet tersebut berada di Jalan Cimanuk RT 01/RW 01 no.31 Jeding Kota 

Blitar, dimana lokasinya terletak dekat dengan sekolah di sebelah utara Kota Blitar dan 

termasuk jalur arah pariwisata yaitu Candi Penataran dan Kolam renang Penataran. Outlet 

“Al-Kautsar‟‟ mempunyai peternakan lebah madu di antaranya di Malang dan di Blitar. 

Usaha ini mempunyai sebuah gudang di Kabupaten Blitar tepatnya yang di jadikan 

sebagai tempat pengemasan berbagai jenis produk madu kemasan, royal jelly maupun bee 

pollen yang nantinya di kirim ke outlet “Al-Kautsar” dan siap untuk di pasarkan. 

Penjualan madu dilakukan dengan cara di jual di outlet yang telah ada dan produk 

di promosikan melalui internet untuk konsumen yang berada jauh ataupun di luar jawa. 

Keunggulan madu “Al-Kautsar” dibanding dengan madu yang lainnya adalah dipanen 

langsung dari peternakan lebah apis meliifera yang mayoritas tertutup lilin sehingga 

dihasilkan madu dengan kadar air rendah yaitu 17-21%. Madu telah sesuai dengan syarat 

mutu yang ditetapkan pemerintah dalam SNI 0135.45 – 2004 sebagai madu asli dan 

berkualitas. Madu “Al-Kautsar” memiliki banyak varian rasa dan 2 kemasan yaitu 250ml 

dan 570ml. Rasa madu tergantung dari sumber tanaman atau bunga dimana lebah tersebut 

mendapatkan madu yang diantaranya  adalah madu hitam, madu rambutan, madu 

multiflora madu sono, madu kopi dan mangga. 

Lebah Apis Mellifera dibudidayakan dalam kotak-kotak yang bernama stup lebah. 

Stup ini digembalakan ke berbagai perkebunan dan hutan yang biasanya diangkut oleh 

truck, dikarenakan tempat pengembalaan lebah dan musim berbeda-beda pula dengan 

sumber tanaman atau bunga yang di dapatkan oleh lebah mendapatkan madu. 
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4.3 Profil Produk 

Outlet madu Al-Kautsar Blitar telah berdiri sejak tahun 2006 dan merupakan 

outlet madu yang terpercaya di Kota Blitar. Outlet madu Al-Kautsar merupakan outlet 

yang menyediakan hasil dari lebah madu seperti propolis dan madu yang bernama Al-

kautsar. Outlet madu ini hadir dikarenakan ingin memberitahukan kepada masyarakat 

sekitar akan pentingnya madu dalam aktivitas sehari-harinya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Madu Murni Al-Kautsar 

Madu Al-Kautsar dipanen langsung dari sarang lebah unggul Apis Mellifera yang 

mayoritas telah tertutup oleh lilin lebah sehingga dihasilkan madu dengan kadar air yang 

rendah (17-21%) dan dijamin kemurniannya dengan kualitas baik. Al-Kautsar membuat 

banyak produk dari lebah madu yaitu propolis dengan kemasan 8mL per botolnya, 

produk yang kedua adalah madu al-kautsar dengan 2 kemasan yaitu 250mL dengan harga 

Rp.35.000 dan 570mL dengan harga Rp.70.000.  
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Keunggulan dari madu murni al-kautsar adalah : 

a. Dipanen hanya dari sarang lebah unggul Apis mellifera yang mayoritas telah tertutup 

oleh        

lilin lebah (madu tua), sehingga dihasilkan madu dengan kadar air rendah (17 – 21%). 

b. Benar-benar kental alami oleh lebah, tanpa proses pemanasan (steam), pemasakan, 

pengentalan, penjemuran atau pemalsuan yang bisa merusak gizi madu dan 

membahayakan kasehatan konsumen. 

c. Sesuai dengan syarat mutu yang ditetapkan pemerintah dalam  SNI  0135.45 – 2004 

 sebagai madu asli dan berkualitas, serta sudah tercantum izin depkes RI P-IRT No. 

209.350707.426 

d. Madu 100 % dijamin murni dengan kualitas baik. Jaminan 100% asli saja tidak cukup, 

tetapi harus juga ada jaminan bahwa madu tersebut asli dan berkualitas baik sehingga 

aman diminum anak-anak dan bisa digunakan untuk terapi penyakit.  

e. Tidak berbusa, aroma segar dan memiliki  rasa     lezat yang khas  sesuai dengan asal 

bunga / tanamannya. 

f. Tidak bergas / tidak fermentasi, dipanen dari koloni lebah yang sehat sehingga 

terkontrol mutu madunya. Madu Al-Kautsar relatif awet disimpan puluhan tahun 

bahkan ratusan tahun. 

g. Memiliki ternak lebah sendiri yang dikelola oleh tenaga profesional dibidangnya. 

h. Pengendalian mutu yang ketat dan hati-hati oleh pakar lebah yang berpengalaman dan 

amanah, sehingga kualitas dan keaslian lebih terjamin. 

i. Mayoritas madu merk Al-Kautsar memiliki kadar air 17 – 20 % dan hanya sekitar 2 % 

yang memiliki kadar air 21 %. 

4.4  Pengujian Instrumen Penelitian 

Kuesioner yang akan digunakan sebagai alat pengumpul data terlebih dahulu diuji 

validitas dan reliabilitasnya. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat 

kelayakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Adapun hasil uji validitas dan 

reliabilitas kuesioner penelitian dapat dijelaskan sebagaimana di bawah ini : 
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4.4.1 Uji Validitas Instrumen  

Perhitungan dilakukan dengan mengkorelasikan setiap skor item dengan 

skor total dengan menggunakan teknik Korelasi Pearson. Kriteria pengujian 

adalah jika koefisien korelasi rxy lebih besar dari nilai cut off sebesar 0.3 berarti 

item kuisioner dinyatakan valid dan dinyatakan sah sebagai alat pengumpul data. 

Adapun ikhtisar hasil perhitungan rxy atau sig sebagaimana output yang dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

 

 

    Tabel 2. Uji Validitas 
Variabel Item Koefisien Cut Off Keterangan 

Produk (X1) X1.1 0,669 0,3  

 

 

 

 

Valid 

X1.2 0,753 0,3 

X1.3 0,753 0,3 

X1.4 0,753 0,3 

Tempat (X2) X2.1 0,814 0,3 

X2.2 0,869 0,3 

X2.3 0,806 0,3 

Harga (X3) X3.1 0,768 0,3 

X3.2 0,797 0,3 

X3.3 0,749 0,3 

Promosi (X4) X4.1 0,627 0,3 

X4.2 0,762 0,3 

X4.3 0,762 0,3 

X4.4 0,762 0,3 

Faktor Kebudayaan (X5) X5.1 0,844 0,3 

X5.2 0,869 0,3 

Faktor Sosial (X6) X6.1 0,720 0,3 

X6.2 0,798 0,3 

X6.3 0,769 0,3 

Faktor Kepribadian (X7) X7.1 0,713 0,3 

X7.2 0,869 0,3 

X7.3 0,780 0,3 

Faktor Kejiwaan (X8) X8.1 0,708 0,3 

X8.2 0,807 0,3 

X8.3 0,746 0,3 

     Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

 

Berdasarkan hasil pengujian validitas instrumen bahwa terdapat beberapa nilai 

korelasi lebih besar dari nilai cut off sebesar 0,3 dengan demikian butir-butir pertanyaan 
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di variabel tersebut dinyatakan valid dan dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul 

data dalam penelitian ini. 

Arikunto (2002) menjelaskan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid 

berarti mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki vaiditas rendah. 

4.4.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji Reliabilitas Instrumen digunakan dengan tujuan untuk mengetahui 

konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Untuk menguji digunakan Alpha Cronbach. Suatu instrumen akan 

semakin reliable apabila koefisien alpha semakin mendekati nilai 1,00 atau 

koefisien alpha kurang dari 0,5 dianggap tidak reliable. sedangkan dinyatakan 

reliabel bila nilai Alpha Cronbach > 0,5. Sesuai dengan Azwar (2001) yang 

menyatakan hasil penelitian disebut reliable apabila nilai alpha cronbach > 0,5.  

Adapun rangkuman interpretasi reliabilitas kuisioner sesuai dengan Output SPSS 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3 . Uji Reliabilitas 

Variabel Nilai Alpha-Cronbach  Keterangan 

Produk (X1) 0,713 Reliabel 

Tempat (X2) 0,772 Reliabel 

Harga (X3) 0,659 Reliabel 

Promosi (X4) 0,691 Reliabel 

Faktor Kebudayaan (X5) 0,636 Reliabel 

Faktor Sosial (X6) 0,640 Reliabel 

Faktor Kepribadian (X7) 0,672 Reliabel 

Faktor Kejiwaan (X8) 0,621 Reliabel 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

Berdasarkan tabel diatas tersebut, diketahui bahwa nilai semua variabel 

mempunyai Alpha Cronbach yang lebih besar dari 0,5, sehingga variabel tersebut 

dinyatakan reliabel. 
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4.5 Karakteristik Responden 

Karakteristik demografi responden pada penelitian ini dibedakan berdasarkan jenis 

kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan terakhir, pengeluaran rata-rata per bulan dan hal 

tersebut dapat mempengaruhi keputusan pembelian pembelian madu. 

4.5.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 

Gambar 3. Kerakteristik responden di Kota Blitar Berdasarkan Usia 

Hasil survey menunjukkan bahwa konsumen madu di Kota Blitar memiliki 

usia yang bekisar antara 21-60 tahun. Gambar 3 menunjukkan bahwa konsumen 

madu di dominasi oleh konsumen konsumen yang berusia 31-40 tahun yaitu 

dengan presentase sebesar 31%. Hal tersebut dikarenakan madu pada masyarakat 

sekitar di yakini dapat sebagai penambah stamina dalam rutinitas kerja. Selain 

digunakan sebagai penambah stamina madu di gunakan sebagai obat bagi 

penderita penyakit tertentu. Setelah itu diikuti dengan kelompok usia 21-30 

sebanyak 23%, usia 41-50 dengan presentase 27% dan pada kelompok usia 51-60 

19%. 

Hasil penelian yang telah dilakukan dan penelitian terdahulu menunjukkan 

hasil yang tidak sesuai yaitu pada usia remaja mengalami perubahan psikologis 

dan biologis dimana produk yang dikonsumsinya dipengaruhi aktifitas yang 

sedang terjadi pada dirinya, teman dan gaya atau penampilan dari generasi 

tersebut. Sedangkan untuk usia responden diatas 41 tahun jumlahnya cenderung 

lebih sedikit ha ini dikarenakan bahwa usia tersebut seseorang lebih berhati-hati 

dalam mengkonsumsi produk makanan (Heminanto, 2002) 
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4.5.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Gambar 4. Kerakteristik Responden di Kota Blitar Berdasarkan Jenis Kelamin 

Hasil survey dari 75 responden konsumen madu menunjukkan bahwa 56% 

konsumen madu adalah laki-laki dan 44% adalah perempuan. Hal tersebut terjadi 

karena pada umumnya laki-laki adalah kepala keluarga yang mengharuskan laki-

laki mempunyai pekerjaan yang lebih berat dari pada perempuan. Hal ini juga di 

dukung data karakteristik konsumen berdasarkan usia 31 - 40 tahun. Usia ini 

tergolong usia kerja yang mempunyai rutinitas kerja yang sangat banyak dan 

untuk melewati rutinitas tersebut konsumen madu memilih madu untuk menjaga 

stamina tubuh agar tetap sehat dalam menjalankan rutinitasnya. 

4.5.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Peneliti melakukan survey terhadap 75 konsumen madu untuk mengetahui 

karakteristik konsumen madu berdasarkan pekerjaan. Peneliti menggolongkan 

jenis pekerjaan menjadi 5 golongan yaitus: Pelajar/Mahasiswa, Pegawai Negeri, 

Karyawan, Wiraswasta dan Ibu Rumah Tangga. Grafik di bawah ini akan 

menunjukkan prosentase karakteristik konsumen berdasarkan jenis pekerjaan. 
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Gambar 5. Kerakteristik Responden di Kota Blitar Berdasarkan Berdasarkan 

Jenis Pekerjaan 

Hasil dari survey sebesar 75 responden yang telah mengisi kuisioner 

menunjukkan bahwa 38% konsumen madu adalah Pegawai Negeri. Hal ini juga 

didukung oleh dua data sebelumnya mengenai karakteristik konsumen 

berdasarkan usia dan karakteristik konsumen berdasarkan jenis kelamin. 

Presentase yang sangat tinggi pada jenis pekerjaan Pegawai Negeri tersebut 

menunjukkan bahwa produk madu lebih banyak diminati oleh para pegawai 

negeri yang pada umumnya mempunyai rutinitas yang banyak dan usianya 

tergolong dalam usia kerja. Hal ini didukung data karakteristik konsumen 

berdasarkan usia yang memperlihatkan bahwa mayoritas konsumen madu adalah 

berusia 31 – 40 tahun. Hal tersebut sesuai dengan Kotler (2002) yang 

menyebutkan bahwa pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya, 

di dalam hal ini pemasar harus bisa mengidentifikasi kelompok profesi yang 

memiliki kekuatan di atas rata-rata produk madu dan perusahaan harus bisa 

mengklasifikasikan produknya untuk kelompok profesi. 

4.5.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

 

Gambar 6. Kerakteristik Responden di Kota Blitar Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Berdasarkan gambar 6 diatas, diketahui bahwa dari 75 responden52% 

konsumen madu yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki 

pendidikan terakhir Sarjana. 40% konsumen madu yang menjadi responden dalam 

penelitian ini memiliki pendidikan terakhir SMA/Sederajat. 7% konsumen madu 

yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki pendidikan terakhir 

SMP/sederajat. Kemudian hanya ada 1% konsumen madu yang menjadi 

responden dalam penelitian ini memiliki pendidikan terakhir Akademi/sederajat. 
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Dan tidak satupun konsumen madu yang menjadi responden dalam penelitian ini 

memiliki pendidikan terakhir SD/sederajat. Hal ini juga didukung data 

karakteristik konsumen berdasarkan usia dan pekerjaan yang menunjukkan bahwa 

konsumen madu didominasi konsumen yang berusia 31-40 tahun dan memiliki 

pekerjaan sebagai pegawai negeri. Usia 31-40 tahun pada umumnya adalah usia 

kerja. Pendidikan seseorang akan menentukan apa yang akan dikonsumsi 

berdasarkan pengetahuan gizi yang didapatkan, sehingga semakin tinggi 

pendidikan seseorang, maka seseorang tersebut akan lebih selektif dalam memiliki 

produk. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pola konsumsi seseorang yang 

disebabkan oleh pola pikir dan pengalamannya. Seseorang yang mempunyai 

pengetahuan dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung akan memilih 

produk yang lebih baik kualitasnya daripada yang berpendidikan rendah. Selain 

melihat dari sisi kualitas pangan yang dikonsumsinya, konsumen dengan 

pendidikan yang jauh lebih tinggi juga melihat lebih jauh terhadap keburukan dan 

resiko dalam mengkonsumsi produk, serta cenderung berprilaku lebih kritis dalam 

pembelian dan pemilihan sesuatu produk (Nurmansyah, 2006). 

4.5.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengeluaran Per Bulan 

 

Gambar 7. Keputusan Pembelian Madu di Kota Blitar Berdasarkan Pengeluaran 

Tingkat pengeluaran berkaitan erat dengan daya beli responden untuk membeli 

produk madu. Selain itu tingkat penegeluaran juga berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Data sebelumnya menunjukkan bahwa dominan pembeli atau konsumen 

adalah dari umur 31-40 dan dari kalangan pekerja sebagai pegawai negeri. 

Berdasarkan hasil survey menggunakan kuisioner diketahui bahwa konsumen madu 

memiliki pengeluaran yang jauh berbeda. Hal tersebut ditunjukkan oleh gambar... 

yang menunjukkan bahwa 5% konsumen memiliki pengeluaran per bulannya sebesar 
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100-500 ribu, 23% memiliki pengeluaran sebesar 600 – 1juta, 40% memiliki 

pengeluaran 1 juta – 1,5 juta, 24% memiliki pengeluaran sebesar 1,6 – 2 juta per bulan 

dan 8% memiliki pengeluaran >2 juta per bulannya. Hal ini menunjukkan bahwa 

konsumen memiliki konsumen yang cukup merata jika dibedakan berdasarkan jumlah 

pengeluaran per bulannya. 

4.6 Hasil Analisis Presepsi Responden Madu di Kota Blitar 

4.6.1 Variabel Produk  (X1) 

Hasil dari variabel produk dengan sub variabel merek (X1.1) yang 

menunjukkan bahwa dari 75 responden, 64.0% menyatakan sangat setuju bahwa 

manfaat Madu merupakan faktor yang diyakini dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian. 30.7% responden menyatakan setuju bahwa manfaat Madu 

merupakan faktor yang diyakini dapat mempengaruhi keputusan pembelian. 

Rata-rata keseluruhan item ini adalah sebesar 4.59. Rata-rata responden sangat 

setuju bahwa manfaat Madu merupakan faktor yang diyakini dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian. Tjiptono (2002) menjelaskan bahwa merek 

adalah semua nama, istilah, tanda symbol, desain atau kombinasi dari semua 

yang dimaksudkan, yang menjadi ciri khas suatau produk agar dapat dibedakan 

dengan produk lain. Itu artinya konsumen madu sudah mampu membedakan 

merek madu dengan merek madu yang lain yang mungkin lebih sedikit 

peminatnya dikarenakan terdapat ciri khas sehinga mudah diingat oleh para 

konsumen. 

Sub variabel produk yang kedua (X1.2) adalah tentang kemasan madu. 

Skor rata-rata yang di dapatkan adalah 4,53 yang berada pada penilaian sangat 

setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa penilaian konsumen terhadap 

kemasan madu sudah baik dan kemasan madu mampu mempengaruhi 

keputusan pembelian. Hal tersebut disebabkan kemasan madu dianggap 

menarik karena botol yang di gunakan didesain unik, bagus dan diberi label 

halal serta di beri manfaat madu dan tanggal kadaluarsa. 

Sub Variabel ke -3 (X1,3) untuk atribut produk yakni mengenai 

keaneragaman produk. Keaneragaman produk yang dimaksud adalah aneka 
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rasa madu yang disediakan oleh produsen madu. Skor pada item ini adalah 

4,61 yang berada pada penilaian sangat setuju. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa konsumen setuju bahwa aneka macam rasa yang selalu tersedia di madu 

akan mempengaruhi keputusan pembelian madu. Aneka rasa madu yang 

ditawarkan akan mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli madu 

karena konsumen dapat memilih rasa sesuai dengan selera dan tidak bosan jika 

ingin mengkonsumsi atau membeli madu lagi karena masih ada pilihan rasa 

yang lain. 

Sub Variabel ke -4 dari atribut produk adalah ukuran kemasan (X1.4) 

yang menunjukkan ukuran/volume kemasan madu mayoritas menilai setuju 

jika ukuran kemasan akan mempengaruhi keputusan pembelian madu. 21,3% 

responden menjawab setuju untuk pertanyaan tersebut dan skor yang didapat 

adalah 4,63 yang berada pada penilaian sangat setuju. Ukuran kemasan madu 

dinilai  mampu untuk mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan 

pembelian disebakan ukuran kemasan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil 

sehingga cocok untuk dikonsumsi. Berikut adalah tabel yang menjelaskan rata-

rata skor yang diperoleh setiap item dalam variabel produk. 

Tabel 4 . Presepsi Jawaban Responden Terhadap Produk Madu 

  

X1.1 (Produk 

Madu) 

X1.2 (Tempat 

Madu) 

X1.3 ( Harga 

Madu) 

X1.4 (Promosi 

Madu) 

F % F % F % F % 

Sangat Setuju 48 64,0% 45 60,0% 51 68,0% 53 70,7% 

Setuju 23 30,7% 25 33,3% 19 25,3% 16 21,3% 

Ragu-ragu 4 5,3% 5 6,7% 5 6,7% 6 8,0% 

Tidak Setuju 0 0,0% 0 0.0% 0 0,0% 0 0,0% 

Sangat Tidak 

Setuju 0 0,0% 0 0.0% 0 0,0% 0 0,0% 

Rata-Rata 4,59 4,53 4,61 4,63 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

Keterangan : 

X1.1 : Merek Madu merupakan faktor yang diyakini dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian 

X1.2 : Kemasan produk yang dipasarkan dan sesuai permintaan pelanggan merupakan 

faktor yang diyakini dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

X1.3 : Aneka Rasa madu yang dijual ke konsumen merupakan faktor yang diyakini dapat 
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mempengaruhi keputusan pembelian 

X1.4 : Ukuran kemasan madu merupakan faktor yang diyakini dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian 

 

4.6.2 Variabel (Tempat) 

Penilaian terhadap variabel terdiri dari 4 item. Item pertama yaitu sub 

variabel penempatan strategis tempat (X2.1), 45 responden menjawab setuju 

dan 23 responden menjawab sangat setuju bahwa penempatan tempat atau 

lokasi tempat penjualan madu tepat di pinggir jalan raya yang akan 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dalam membeli produk madu. 

Hal tersebut juga dapat dilihat dari skor yang ada pada sub variabel ini yaitu 

mendapatkan skor rata-rata 4,51 yang masuk dalam penilaian sangat setuju. 

60% responden menjawab setuju karena lokasi outlet dan apotek berada di 

pinggir jalan raya sehingga tidak terhalang oleh bangunan lain dan pada apotek 

dan outlet yang di buat penelitian dilengkapi oleh papan yang di lengkapi logo 

dan lampu untuk penerangan untuk setiap malamnya. Hal tersebut dapat 

memudahkan konsumen dalam pencarian atau melihat apotek atau outlet madu 

sehingga konsumen tidak kesulitan dalam pencarian lokasi, dengan nilai rata-

rata 4,51 menjelaskan bahwa konsumen sangat setuju akses jalan menuju 

outlet dapat mempengaruhi pembelian madu 

Penilaian terhadap item kedua (X2.2) yaitu kebersihan tempat memiliki 

skor rata-rata sebesar 4,43 yang menunjukkan penilaian berada pada antara 

setuju dan sangat setuju namun lebih banyak responden yang menjawab sangat 

setuju dibandingkan dengan setuju dan ragu-ragu. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa kebersihan tempat penjualan madu atau yang biasa disebut outlet sangat 

mempengaruhi faktor pembelian madu. 

Penilaian terhadap item selanjutnya yaitu (X2.3) adalah mengenai 

kenyamanan tempat yang meliputi kebersihan tempat dan ruang penjualan. 

Rata-rata skor yang didapat adalah 4,47 yang menunjukkan penilaian berada 

pada antara setuju dan sangat setuju namun penilaian sangat setuju lebih 

banyak dibandingkan setuju dikarenakan faktor kenyamanan tempat adalah 
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faktor yang terpenting bagi konsumen untuk membeli suatu produk. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa faktor kenyamanan tempat dapat mempengaruhi 

dalam pembelian madu. 

Tabel 5. Presepsi responden terhadap tempat penjualan madu 

  

X2.1 (Accesbility) X2.2 (Kebersihan) X2.3 (Kenyamanan) 

F % F % F % 

Sangat Setuju 45 60,0% 40 53,3% 45 60,0% 

Setuju 23 30,7% 27 36,0% 20 26,7% 

Ragu-ragu 7 9,3% 8 10,7% 10 13,3% 

Tidak Setuju 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Rata-Rata 4,51 4,43 4,47 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

Keterangan: 

X2.1 :  Lokasi yang strategis yang dekat dengan konsumen merupakan faktor yang diyakini 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

X2.2 :  Kebersihan tempat merupakan faktor yang diyakini dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian 

X2.3 :  Kenyamanan tempat merupakan faktor yang diyakini dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian 

4.6.3 Variabel (Harga) 

Harga merupakan salah satu faktor bauran pemasaran yang akan 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli suatu produk. Konsumen 

akan memberikan suatu kriteria penilaian terhadap faktor harga dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian madu. Penilaian harga terhadap suatu 

produk madu dapat dinilai dari kejelasan harga, kesesuaian harga dengan 

kualitas dan perbandingan harga di tempat-tempat yang lain. Berikut adalah 

penilaian responden terhadap variabel harga yang akan dijelaskan pada tabel 

jawaban responden. 

Item penilaian pertama pada variabel harga adalah mengenai kesesuaian 

harga (X2.1) dengan kualitas produk. Kejelasan harga yang tercantum pada 

produk yang di pasarkan. Harga yang tercantum pada daftar harga atau yang 

tercantum pada produk madu menjadi suatu pertimbangan bagi konsumen 
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dalam memutuskan ingin atau tidaknya melakukan suatu pembelian. Skor yang 

didapat pada item ini adalah 4,39 dengan demikian rata-rata responden setuju 

bahwa kesesuaian harga diberlakukan merupakan salah satu faktor yang 

diyakini dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Hal ini disebabkan karena 

daftar harga sudah tercantum dengan jelas pada produk madu dan dilengkapi 

dengan gambar dan jika melihat langsung juga terdapat label harga sehingga 

konsumen dapat leluasa dalam memilih dan membedakan antara madu A 

dengan madu B pada misalnya. Jumah skor dalam item kesesuaian harga 

menunjukkan bahwa dalam penjualan madu kesesuaian harga berpengaruh 

dalam keputusan pembebelian. 

Item variabel harga yang kedua adalah perbandingan harga madu 

dengan tempat lain / daya saing harga (X2.2), sebagian besar responden 

menanggapi harga madu sesuai dengan kualitas dan hygiene produk. 

Responden menjawab setuju sebanyak 46,7% sedangkan 40% responden 

menyatakan sangat setuju bahwa daya saing harga merupakan faktor yang 

diyakini dapat mempengaruhi keputusan pembelian, hal ini dapat dilihat dari 

skor yang didapat sebesar 4,27 yang juga berada pada range penilaian setuju 

dengan artian bahwa daya saing merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

pembelian madu. 

Penilaian terhadap subvariabel harga yang ketiga yaitu kejelasan harga 

produk (X3.3) menunjukkan skor yang tinggi pula. Skor yang didapat dalam 

item subvariabel ini adalah 49,3% responden menyatakan sangat setuju jika 

kejelasan harga dapat mempengaruhi dan salah satu faktor dalam keputusan 

pembelian. Rata-rata keseluruhan item ini adalah sebesar 4,47. Rata-rata 

responden setuju bahwa daftar harga yang dicantumkan oleh perusahaan 

merupakan faktor yang diyakini dapat mempengaruhi keputusan pembelian. 

Tabel 6. Distribusi Jawaban  Responden Terhadap Variabel Harga 

  

X3.1 (Kesesuaian Harga) X3.2 (Daya Saing) X3.3 (Kejelasan Harga) 

F % F % F % 

Sangat Setuju 37 49,3% 30 40,0% 43 57,3% 

Setuju 30 40,0% 35 46,7% 24 32,0% 

Ragu-ragu 8 10,7% 10 13,3% 8 10,7% 
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Tidak Setuju 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Sangat Tidak 

Setuju 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Rata-Rata 4,39 4,27 4,47 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 
 

Keterangan : 

 

X3.1 : kesesuaian harga dengan kualitas yang diberlakukan merupakan faktor yang 

diyakini dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

X3.2 : tingkat harga yang lebih rendah dari pesaing merupakan faktor yang diyakini dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian 

X3.3 : Kejelasan harga yang dicantumkan oleh perusahaan merupakan faktor yang diyakini 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

 

4.6.4 Variabel Promosi (X4) 

Promosi merupakan suatu kegiatan memperkenalkan produk 

barang/jasa agar dikenal banyak orang atau calon konsumen dan menjadi 

pemasar untuk meningkatkan penjualan produk/jasa yang ditawarkan. Metode 

promosi yang dilakukan di outlet madu ada 3 cara yaitu yang pertama dengan 

internet (X4.1) yaitu menggunakan website dan jejaring sosial seperti halnya 

facebook dan website jual beli. 

Hasil perhitungan dalam sub variabel Promosi yaitu internet (X4.1) 

menunjukkan bahwa dari 75 responden, 64.0% menyatakan sangat setuju 

bahwa promosi melalui internet (X4.1) merupakan faktor yang  mempengaruhi 

konsumen membeli madu ini. Dan 29.3% responden menyatakan setuju bahwa 

infordapat masi yang berasal dari internet mempengaruhi konsumen membeli 

madu ini. Rata-rata keseluruhan item ini adalah sebesar 4.57, dengan demikian 

rata-rata responden sangat setuju bahwa informasi yang berasal dari internet 

dapat  konsumen dalam membeli madu. 

Penilaian terhadap sub variabel harga yang kedua yaitu promosi yang 

dilakukan dengan mulut ke mulut (X4.2) menunjukkan bahwa dari jumlah 

responden sebanyak 75 menyatakan bahwa 54,7% informasi dari mulut ke 

mulut dapat mempengaruhi keputusan pembelian madu, hal ini dapat dilihat 
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dari skor yang didapat sebesar 4,57 yang juga berada pada range penilaian 

sangat setuju yang menunjukkan bahwa promosi yang dilakukan dengan mulut 

ke mulut merupakan suatu sub variabel yang dapat mempengaruhi pembelian 

madu. 

Penilaian sub variabel ketiga yaitu promosi yang dilakukan dengan 

Personal Selling (X4.3) dari tabel 7 menunjukkan bahwa dari responden yang 

berjumlah 75, 46,7% responden menyatakan sangat setuju bahwa penjualan 

individu yang secara langsung diyakini dapat mempengaruhi keputusan dalam 

pembelian, 37,3% responden menyatakan setuju bahwa penjualan individu 

secara langsung diyakini dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Hal ini 

dapat dilihat dari skor rata-rata keseluruhan yaitu sebesar 4,31% dengan 

demikian rata-rata responden menjawab setuju bahwa penjualan individu 

secara langsung diyakini dapat mempengaruhi keputusan pembelian madu. 

Penilaian terhadap item selanjutnya yaitu (X4.4) adalah mengenai Public 

Relation, dari jumlah responden sebanyak 75 responden 54,7% responden 

menyatakan sangat setuju bahwa hubungan publik yang baik merupakan salah 

satu faktor yang diyakini dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Rata-rata 

skor yang didapat adalah 4,43 yang menunjukkan penilaian responden setuju 

bahwa hubungan publik yang baik merupakan salah satu faktor yang diyakini 

dapat mempengaruhi pembelian madu. 

Tabel 7. Presepsi jawaban responden terhadap promosi madu  

  

X4.1 

(Internet) 

X4.2 (Mulut 

Kemulut) 

X4.3 (Personal 

Selling) 

X4.4 (Public 

Relation) 

F % F % F % F % 

Sangat Setuju 

4

8 64,0% 41 54,7% 35 46,7% 41 54,7% 

Setuju 

2

2 29,3% 22 29,3% 28 37,3% 25 33,3% 

Ragu-ragu 5 6,7% 12 16,0% 12 16,0% 9 12.0% 

Tidak Setuju 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Sangat Tidak 

Setuju 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Rata-Rata 4,57 4,39 4,31 4,43 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 
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Keterangan : 

X4.1 : Informasi yang berasal dari internet mempengaruhi konsumen membeli madu ini 

X4.2 : Informasi dari mulut ke mulut mengenai madu mempengaruhi konsumen dalam 

membeli madu ini 

X4.3 : Penjualan individu secara langsung diyakini dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian 

X4.4 : Hubungan publik yang baik merupakan faktor yang diyakini dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian 

4.6.5 Variabel Kebudayaan (X5) 

Faktor kebudayaan merupakan suatu kegiatan yang dapat 

memperkenalkan produk/jasa berdasarkan tabel 7, dari hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa dari responden sebanyak 75 responden, 45,3% 

menyatakan setuju bahwa faktor ini diyakini dapat mempengaruhi keputusan 

dalam membeli madu. 42.7% responden menyatakan sangat setuju bahwa 

faktor kebudayaan dapat mempengaruhi dalam pembelian madu. Diketahui 

bahwa konsumen madu di kota Blitar pada variabel (X5.1) diperoleh nilai rata-

rata sebesar 4,31 yang menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju bahwa 

membeli madu dikarenakan culture (budaya) diyakini dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian madu. 

Penilaian terhadap sub variabel selanjutnya yaitu (X5.2) adalah 

mengenai kelas sosial, dari jumlah responden sebanyak 75 mendapatkan nilai 

sebanyak 45,3% yang menyatakan setuju bahwa konsumen membeli madu 

dikarenakan faktor penghasilan, pekerjaan, pendidikan dan tempat tinggal 

konsumen yang mampu mempengaruhi keputusan pembelian, 33,3% 

responden menyatakan sangat setuju bahwa konsumen membeli madu 

dikarenakan faktor penghasilan, pekerjaan, pendidikan dan tempat tinggal 

konsumen yang mampu mempengaruhi keputusan pembelian. Rata-rata skor 

yang didapat adalah 4,12 dengan demikian nilai rata-rata responden menjawab 

setuju yang dapat di artikan bahwa kelas sosial merupakan salah satu sub 

variabel yang dapat mempengaruhi pembelian madu. 

Tabel 8. Presepsi jawaban  responden terhadap kebudayaan 

  X5.1 (Culture) X5.2 (Kelas Sosial) 
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F % F % 

Sangat Setuju 32 42.0% 25 33.3% 

Setuju 34 45.3% 34 45.3% 

Ragu-ragu 9 12.0% 16 21.0% 

Tidak Setuju 0 0.0% 0 0.0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0.0% 0 0.0% 

Rata-Rata 4.57 4.39 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

 

Keterangan : 

 
X5.1 : Membeli madu dikarenakan budaya diyakini dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian 

X5.2 : Konsumen membeli madu dikarenakan faktor kelas sosial, mampu mempengaruhi 

keputuan pembelian 

4.6.6 Variabel Sosial 

Berdasarkan tabel 9 distribusi jawaban responden terhadap variabel 

sosial (X6.1)  menunjukkan bahwa konsumen membeli madu dikarenakan 

pengaruh dari tokoh yang konsumen ikuti. dapat diketahui bahwa 42,7% 

responden menyatakan setuju bahwa konsumen membeli madu dikarenakan 

referensi dari tokoh yang konsumen ikuti, rata-rata keseluruhan item ini 

sebesar 4,39 yang temasuk dalam kategori setuju. Konsumen yang membeli 

madu mungkin dapat dikarenakan referensi dari tokoh yang diikuti konsumen 

tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa referensi diyakini dapat mempengaruhi 

pembelian madu. 

Sedangkan pada item yang ke dua (X6.2) dapat diketahui bahwa 

konsumen membeli madu dikarenakan adanya pengaruh lingkungan terdekat 

dari konsumen seperti keluarga konsumen berperan terhadap keputusan 

pembelian madu yang diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,20 hal ini termasuk 

dalam kategori setuju, dengan demikian. Rata-rata responden setuju bahwa 

lingkungan dekat konsumen berperan terhadap keputuan konsumen untuk 

pembelian madu. 

Faktor yang ke tiga adalah peranan dan ststus (X6.3) yang diketahui 

bahwa dari 75 responden menjawab setuju yang sebanyak 52,0% dikarenakan 
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adanya pengaruh dari peranan dan status dari konsumen untuk pembelian 

madu, 37,3% responden menjawab sangat setuju bahwa lingkungan dekat 

konsumen berperan terhadap keputuan konsumen untuk pembelian madu, rata-

rata keseluruhan item ini adalah sebesar 4,20. Rata-rata responden setuju 

bahwa lingkungan dekat konsumen berperan terhadap keputuan konsumen 

untuk pembelian madu. 

Tabel 9. Presepsi jawaban  responden terhadap sosial 

  

X6.1 (Referensi) X6.2 (Keluarga) X6.3 (Peranan dan Status) 

F % F % F % 

Sangat Setuju 36 48,0% 28 37,3% 39 52,0% 

Setuju 32 42,7% 34 45,3% 23 30,7% 

Ragu-ragu 7 9,3% 13 17,3% 13 17,3% 

Tidak Setuju 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Rata-Rata 4,39 4,20 4,35 

Sumber : Data Primer Diolah (2014)  

 
Keterangan : 

X6.1 : Konsumen membeli madu dikarenakan pengaruh dari tokoh yang konsumen ikuti 

X6.2 : Lingkungan dekat konsumen berperan terhadap keputuan konsumen untuk 

pembelian madu 

X6.3 : Konsumen membeli dikarenakan adanya pengaruh dari aktivitas dan kedudukan 

konsumen dalam mayarakat 

4.6.7 Variabel Kepribadian 

Berdasarkan tabel Tabel 9. Distribusi jawaban  responden terhadap 

variabel kepribadian di kota Blitar dari 75 responden 46,7% menyatakan 

bahwa setuju bahwa usia dan tingkat kehidupan konsumen dapat 

mempengaruhi keputusan dalam pembelian madu di kota Blitar, 44% 

responden menjawab setuju bahwa usia dan tingkat kehidupan. Variabel (X4.1) 

yaitu usia dan kehidupan diperoleh rata-rata sebesar 4,37 dengan demikian 

rata-rata responden setuju bahwa usia dan tingkat kehidupan konsumen dapat 

mempengaruhi keputusan dalam membeli madu. 

Sedangkan pada item yang ke dua (X7.2) 75 responden, 50.7% 

menyatakan setuju bahwa konsumen membeli madu karena tuntutan life style.  
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33.3% responden menyatakan sangat setuju bahwa konsumen membeli madu 

karena tuntutan life style dapat diketahui bahwa konsumen membeli madu 

dikarenakan adanya pengaruh life style atau gaya hidup konsumen berperan 

terhadap keputusan pembelian madu yang diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,17 

hal ini termasuk dalam kategori setuju, dengan demikian. rata-rata responden 

setuju bahwa lingkungan dekat konsumen berperan terhadap keputuan 

konsumen untuk pembelian madu. 

Sedangkan pada item ketiga dapat diketahui bahwa 75 responden 

50,7% menyatakan sangat setuju bahwa konsumen membeli madu dikarenakan 

telah mengenal produk dan merupakan pilihan konsumen, 29,3% responden 

menyatakan setuju bahwa konsumen membeli madu dikarenakan telah 

mengenal produk dan merupakan pilihan konsumen. Rata-rata keseluruhan 

item ini adalah sebesar 4,31, rata-rata responden setuju bahwa konsumen 

membeli madu dikarenakan telah mengenal produk dan merupakan pilihan 

konsumen, rata-rata tersebut dapat diartikan bahwa peranan dan status 

konsumen dapat mempengaruhi dalam keputusan pembelian madu. 

Tabel 10. Presepsi jawaban  responden terhadap kepribadian 

  

X7.1 (Usia dan 

Tingkat Kehidupan) 

X7.2 (Gaya 

Hidup) 

X7.3 (Kepribadian dan 

Konsep diri) 

F % F % F % 

Sangat Setuju 35 46,7% 25 33,3% 38 50,7% 

Setuju 33 44,0% 38 50,7% 22 29,3% 

Ragu-ragu 7 9,3% 12 16,0% 15 20,0% 

Tidak Setuju 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Rata-Rata 4,37 4,17 4,31 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

Keterangan : 

X7.1 : Usia dan tingkat kehidupan konsumen dapat mempengaruhi keputusan dalam 

membeli madu 

X7.2 : Konsumen membeli madu karena tuntutan life style 
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X7.3 : Konsumen membeli madu dikarenakan telah mengenal produk dan merupakan 

pilihan konsumen 

 

4.6.8 Variabel Psikologis  

Berdasarkan Tabel 10 distribusi jawaban  responden terhadap variabel 

kejiwaan (X8.1) Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dari 75 responden, 

46,7% menyatakan setuju bahwa konsumen membeli madu dikarenakan 

Motivasi, ukuran keinginan dan kebutuhan untuk mengkonsuminya, 45,3% 

responden menyatakan sangat setuju bahwa konsumen membeli madu 

dikarenakan ukuran keinginan dan kebutuhan untuk mengkonsuminya. Rata-

rata keseluruhan item ini adalah sebesar 4.37, dengan demikian rata-rata 

responden setuju bahwa konsumen membeli madu dikarenakan ukuran 

keinginan dan kebutuhan untuk mengkonsuminya. Nilai rata-rata tersebut 

menunjukkan bahwa motivasi dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

madu. 

Pada item yang kedua yaitu pembelajaran (X5.2) dari 75 responden, 

53.3% menyatakan setuju bahwa konsumen membeli madu dikarenakan 

konsumen pernah belajar dari hal yang pernah terjadi di masa lalu sehingga 

dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli madu. 32.0% 

responden menyatakan sangat setuju bahwa konsumen membeli madu 

dikarenakan konsumen pernah belajar dari hal yang pernah terjadi di masa lalu 

sehingga dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli madu. 

Rata-rata keseluruhan item ini adalah sebesar 4,17, dengan demikian. rata-rata 

responden setuju bahwa konsumen membeli madu dikarenakan konsumen 

pernah belajar dari hal yang pernah terjadi di masa lalu sehingga dapat 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli madu. 

Pada item yang ketiga dapat diketahui bahwa konsumen membeli madu 

dikarenakan tertarik dan percaya akan keaslian madu (X5.3) dari 75 responden, 

48.0% menyatakan sangat setuju bahwa konsumen membeli madu dikarenakan 

konsumen tertarik pada warna, rasa yang khas dan dapat mempengaruhi 

keputusan konsumen, 41.3% responden menyatakan setuju bahwa konsumen 
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47%

39%

8%
5%1%

Jumlah Pembelian
1 botol 2 botol 3 botol

4 botol ≥ 5 botol

membeli madu dikarenakan konsumen tertarik pada warna, rasa yang khas dan 

dapat mempengaruhi keputusan konsumen, rata-rata keseluruhan item ini 

adalah sebesar 4.37, dengan demikian. rata-rata responden setuju bahwa 

konsumen membeli madu dikarenakan konsumen tertarik pada warna, rasa 

yang khas dan dapat mempengaruhi keputusan pembelian madu. 

Tabel 11. Presepsi Jawaban  Responden Terhadap Variabel Psikologis 

  

X8.1 (Motivasi) X8.2 (Pembelajaran) X8.3 (Pandangan) 

F % F % F % 

Sangat Setuju 34 45,3% 24 32,0% 36 48,0% 

Setuju 35 46,7% 40 53,3% 31 41,3% 

Ragu-ragu 6 8,0% 11 14,7% 8 10,7% 

Tidak Setuju 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Sangat Tidak Setuju 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Rata-Rata 4,37 4,17 4,37 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

 
Keterangan : 

X8.1 : Konsumen membeli madu dikarenakan ukuran keinginan dan kebutuhan untuk 

mengkonsuminya 

X8.2 : Konsumen membeli madu dikarenakan konsumen pernah belajar dari hal yang 

pernah terjadi di masa lalu sehingga dapat mempengaruhi keputusan konsumen 

dalam membeli madu 

X8.3 : Konsumen membeli madu dikarenakan konsumen tertarik pada warna, rasa yang 

khas dan dapat mempengaruhi keputusan konsumen 

 

4.6.9 Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

4.6.9.1 Indikator Jumlah, Ukuran dan Jenis Pembelian (Y1.1) 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Indikator jumlah Pembelian Gambar 9. Indikator Ukuran Pembelian 
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Gambar 10. Indikator Jumlah Pembelian Terhadap Jenis Madu 

Berdasarkan Gambar 8 diatas diketahui bahwa sebagian besar, 

yaitu 47% konsumen madu yang menjadi responden dalam penelitian 

ini hanya membeli 1 botol dalam setiap pembelian. Presentase paling 

besar adalah sebesar kedua 39% konsumen madu yang menjadi 

responden dalam penelitian ini membeli 2 botol dalam setiap 

pembelian. Selanjutnya 8% konsumen madu yang menjadi responden 

dalam penelitian ini membeli 3 botol dalam setiap pembelian. 

Presentase keempat bernilai 5% konsumen madu yang menjadi 

responden dalam penelitian ini membeli 4 botol dalam setiap 

pembelian. hanya ada 1% konsumen madu yang menjadi responden 

dalam penelitian ini membeli lebih dari sama dengan 5 botol dalam 

setiap pembelian. 

Gambar 10. menerangkan bahwa mayoritas responden di Kota 

Blitar memilih volume kemasan 250mL dengan presentase 57,33%, 

kemudian pada tingkat preferensi ukuran terhadap pembelian madu 

yang ke dua adalah dengan volume 570 mL dengan presentase 

42,67%. Hasil tersebut menerangkan bahwa responden memilih 

volume kemasan 250mL sebagai volume kemasan yang paling disukai 

konsumen. 

Berdasarkan gambar 10 diatas diketahui bahwa kesukaan 

konsumen di Kota Blitar terhadap 6 jenis rasa madu, yaitu madu 

hitam, madu rambutan, madu multiflora, madu sono, madu kopi dan 

madu mangga. Mayoritas responden memilih jenis Madu Sono dengan 

sebesar 29,33% responden membeli madu sono, Madu Multiflora 

21,33%, Madu Rambutan 20%, Madu Mangga 13,33%, Madu Hitam 

12%, Madu Kopi 10,67%. Data tersebut menunjukkan bahwa dari segi 
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rasa dari keenam madu tersebut, responden memilih Madu Sono 

sebagai yang paling diminati oleh konsumen di Kota Blitar.  

4.6.9.2 Indikator Frekuensi Pembelian (Y1.2) 

   Tingkat pembelian atau frekuensi pembelian konsumen di outlet 

madu Al-Kautsar di Kota Blitar dibedakan menjadi empat yaitu yang 

pertama adalah tingkat pembelian 1-2 kali disetiap bulannya, yang 

kedua adalah pembelian 3 sampai 5 kali disetiap bulannya, yang ketiga 

6 sampai 10 kali disetiap bulannya dan yang terakhir adalah pembelian 

tidak menentu artinya konsumen membeli madu di outlet disetiap 

bulannya tidak bisa atau tidak menentu. Data preferensi konsumen 

madu di Kota Blitar dapat dilihat di bawah ini pada gambar 11  

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Indikator Frekuensi Pembelian (Y1.2) 

Berdasarkan Gambar 11 diatas diketahui bahwa sebagian besar, 

yaitu 34% konsumen madu yang menjadi responden dalam penelitian 

ini hanya melakukan pembelian madu sebanyak 1-2 kali pembelian 

dalam satu bulan.Presentase paling besar sebesar 23% konsumen madu 

yang menjadi responden dalam penelitian ini melakukan pembelian 

madu dalam satu bulannya tidak menentu. Selanjutnya 22% konsumen 

madu yang menjadi responden dalam penelitian ini melakukan 

pembelian madu sebanyak 6-10 kali pembelian dalam satu bulan. 

Presentase terkecil berukuran 21% konsumen madu yang menjadi 

responden dalam penelitian ini melakukan pembelian madu sebanyak 

3-5 kali pembelian dalam satu bulan. 

34%

21%

22%

23%

Frekuensi Pembelian

1- 2 kali 3 - 5 kali 6 - 10 kali Tidak tentu
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Haliana (2009) menyatakan bahwa perbedaan frekuensi 

pembelian dapat disebabkan karena nafsu makan seseorang, 

pendapatan, kepuasan atau rasa bosan. Frekuensi pembelian 

menunjukkan loyalitas atau kesetiaan terhadap suatu produk untuk 

melakukan pembelian ulang. 

4.6.9.3 Preferensi Konsumen Madu Kota Blitar 

Tingkat preferensi konsumen di outlet madu Al-Kautsar di Kota Blitar 

dibedakan menjadi dua yaitu yang pertama adalah kepuasan konsumen dan yang 

kedua adalah harapan konsumen dalam membeli madu. Data preferensi konsumen 

madu di Kota Blitar dapat dilihat di bawah ini pada gambar 12. 

 

Gambar 12. Preferensi Konsumen Madu di Kota Blitar 

 

Berdasarkan gambar 11 diatas diketahui hasil bahwa preferensi madu di 

Kota Blitar adalah 58% konsumen madu yang menjadi responden dalam penelitian 

ini membeli madu karena puas membeli madu di outlet tersebut dengan alasan 

madu yang dikonsumsi terjamin keasliannya. Presentase yang kedua dengan 42% 

konsumen membeli madu di outlet tersebut dikarenakan harapan dari produk yang 

dijual sesuai dengan yang diinginkannya. Menurut Resya (2005) suatu produk akan 

lebih disukai konsumen jika konsumen tersebut menempatkan produk atau atribut 

dalam pilihan pertama sesuai dengan keinginan, kepentingan dan seleranya. 

58%

42%

Kepuasan Konsumen Harapan Konsumen
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4.7 Analisis Faktor 

4.7.1  Pengujian Kelayakan Data untuk Analisis Faktor 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah seperangkat atribut memiliki 

hubungan atau keterkaitan, apabila dalam pengujian ini terdapat suatu item yang 

memiliki nilai yang tidak memenuhi / kurang memenuhi syarat maka harus 

dikeluarkan dari analisis. Hasil Pengujian kelayakan data dapat dilihat melalui tabel 

berikut : 

Tabel 12. Pengujian Kelayakan Data 
 Kaiser-Meyer-Olkin Measure 

of Sampling Adequacy. 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square Sig. 

0,695 1731,334 0,000 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

4.7.1.1 Pengujian Kecukupan Atribut 

Pengujian kecukupan atribut dapat diketahui melalui Nilai Keiser-

Meyer-Olkin (KMO) dengan kriteria jika nilai KMO ≥ 0,5 maka atribut 

yang dipergunakan dalam analisis faktor dinyatakan cukup. Hasil 

perhitungan pada tabel 12 di atas diperoleh nilai KMO sebesar 0,695. Hasil 

pengujian KMO pada uji kelayakan analisis faktor lebih besar dari 0,5. Hal 

ini dapat dinyatakan bahwa atribut yang digunakan dalam analisis faktor 

dinyatakan cukup untuk membentuk faktor baru, sehingga analisis faktor 

dapat dilakukan. 

4.7.1.2 Pengujian Dependensi Atribut 

Pengujian dependensi atribut dapat diketahui melalui Nilai Bartlett‟s 

Test of Sphericity dengan kriteria jika probabilitas Chi Square < level of 

significance (Alpha) maka atribut yang dipergunakan dalam analisis faktor 

dinyatakan saling berhubungan. Hasil perhitungan pada tabel di atas 

diperoleh nilai Chi Square sebesar 1731,334 dengan probabilitas sebesar 

0,000. Hal ini berarti probabilitas < alpha (5%). Hal ini dapat dinyatakan 

bahwa atribut yang digunakan dalam analisis faktor dinyatakan saling 

berhubungan, sehingga analisis faktor dapat dilakukan. Hal ini didukung 
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oleh Suliyanto (2005) yang menyatakan bahwa angka signifikan < 0,05 

maka variabel yang diteliti dapat dianalisis lebih lanjut. 

4.7.1.3 Pengujian Kelayakan Atribut 

Pengujian kelayakan atribut dapat diketahui melalui Nilai Measure of 

Sampling Adequacy (MSA). Kriteria pengujian menyatakan jika nilai MSA 

≥ 0,5 maka atribut yang dipergunakan dalam analisis faktor dinyatakan 

layak. Hasil analisis Nilai Measure of Sampling Adequacy (MSA) dapat 

dilihat melalui tabel berikut : 

Tabel 13. Kelayakan Atribut 

Atribut Measures of Sampling Adequacy (MSA) 

Merek (X1.1) 0,59 

Ukuran (X1.2) 0,701 

Kemasan (X1.3) 0,563 

Aneka rasa (X1.4) 0,835 

Akses lokasi Accesbility (X2.1) 0,753 

Kebersihan (X2.2) 0,61 

Kenyamanan (X2.3) 0,743 

Kesesuaian harga (X3.1) 0,603 

Daya saing harga (X3.2) 0,547 

Kejelasan harga (X3.3) 0,778 

Interenet (X4.1) 0,594 

Mulut ke mulut (X4.2) 0,751 

Personal selling (X4.3) 0,596 

Publik relation (X4.4) 0,694 

Kulture  (X5.1) 0,66 

Kelas Sosial (X5.2) 0,78 

Kelompok Acuan (Referensi) (X6.1) 0,793 

Keluarga (X6.2) 0,881 

Peranan dan Status (X6.3) 0,604 

Usia dan Tingkat Kehidupan (X7.1) 0,782 

Gaya Hidup (X7.2) 0,739 

Kepribadian dan Konsep Diri (X7.3) 0,773 

Motivasi (X8.1) 0,645 

Pembelajaran (X8.2) 0,816 

Pandangan (X8.3) 0,698 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

 

Hasil perhitungan pada tabel 13 di atas diperoleh nilai MSA dari semua atribut > 0,5. 

Atribut yang digunakan dalam analisis faktor dinyatakan layak, sehingga analisis faktor dapat 

dilakukan. 
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4.7.2 Hasil Analisis Faktor 

Ekstraksi faktor dimaksudkan untuk membentuk faktor-faktor baru dari 25 

atribut yang telah diajukan menjadi lebih sederhana. Untuk mengekstraksi atribut-

atribut tersebut dapat diketahui melalui nilai eigen value dengan kriteria jika suatu 

komponen memiliki eigenvalue ≥ 1 maka komponen tersebut dinyatakan sebagai 

faktor pembentuk atribut tersebut. Hasil analisis faktor dapat diketahui 

sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 14. Hasil Ekstraksi Faktor 
Variabel Loading Faktor 

Faktor 

1 

Faktor 

2 

Faktor 

3 

Faktor 

4 

Faktor 5 Faktor 6 Faktor 

7 

Indek 1 “Promosi, Kejelasan Harga dan Akses lokasi,’’ 
X2.1 (Akses lokasi 

Accesbility) 

0,881       

X3.3 (Kejelasan harga) 0,847       

X4.1 (Interenet) 0,878       

X4.2 (Mulut ke mulut) 0,705       

X4.3(Personal selling) 0,926       

Indeks 2 “Produk dan Peranan Status” 
X1.1 (Merek)  0,756      

X1.2 (Ukuran)  0,847      

X1.3 (Kemasan)  0,835      

X1.4 (Aneka rasa)  0,645      
X6.3 (Peranan Status)  0,602      

Indeks 3 “Tempat Penjualan, Publik relation dan Motivasi” 
X2.2 (Kebersihan)   0,845     

X2.3 (Kenyamanan)    0,749     

X4.4 (Publik relation)   0,810     

X8.1 (Motivasi)   0,767     

Indek 4 “Sosial, Referensi dan Tingkat Kehidupan” 
X5.2 (Kelas Sosial)    0,693    

X6.2 (Keluarga)    0,544    

 X6.1 (Referensi)    0,646    

X7.1 (Usia dan Tingkat 

Kehidupan) 

   0,668    

Indek 5 “Psikologi dan Kepribadian” 

X7.3 (Kepribadian dan 

Konsep Diri) 

    0,784   

X8.2 (Pembelajaran)     0,699   

X8.3 (Pandangan)     0,799   

Indek 6 “Kesesuaian harga dan Daya Saing Harga” 

X3.1 (Kesesuaian harga)      0,717  

X3.2 (Daya saing harga)      0,714  

Indek 7 “Kultur dan Gaya Hidup” 
X5.1 (Kultur)       0,834 

X7.2 (Gaya Hidup)       0,698 

% Varians 36,14 11,59 9,20 7,18 5,43 4,83 4,20 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 
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Tabel 15 menunjukkan bahwa dari 25 item variabel yang diajukan dapat diekstrasi 

menjadi 7 variabel yang dapat mewakili ke-25 variabel tersebut. Terbentuk 7 faktor yang 

memiliki nilai eigenvalue diatas 1 atau ≥ 1. Seleksi faktor dilakukan dengan cara menyeleksi 

nilai faktor loading yang terbentuk, dimana dipilih nilai loading faktor terbesar atau minimum 

bernilai 0,4 agar dapat mewakili dari masing-masing faktor sehingga faktor inilah yang akan 

digunakan pada analisis selanjutnya. Berdasarkan hasil analisis faktor pada tabel 15 diatas 

menghasilkan 7 faktor baru yang dapat mewakili ke-25 item variabel, selanjutnya adalah 

pemberian nama pada faktor baru yang telah terbentuk. Pemberian nama ini berdasarkan pada 

perwakilan yang dapat menjelaskan variabel-variabel penyusun dalam satu faktor. Sesuai 

Suliyanto (2005) yang menyatakan bahwa untuk menamai faktor yang telah terbentuk dalam 

analisis faktor, dapat dilakukan dengan cara memberikan nama faktor yang dapat mewakili 

nama-nama variabel yang membentuk 7 faktor baru tersebut. Hal ini berarti bahwa 78,58 % 

keragaman 7 faktor baru mampu dibentuk melalui 25 variabel yang telah diajukan serta 

sisanya (21,42%) dijelaskan oleh variabel yang lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. 

Tabel di atas menginformasikan bahwa : 

1. Indeks 1 “Promosi, Kejelasan Harga dan Akses Lokasi” 

Faktor pertama yang terbentuk adalah “Promosi, Kejelasan Harga dan Akses Lokasi” 

yang terdiri dari akses lokasi, kejelasan harga, internet, mulut ke mulut dan personal selling. 

Promosi, harga dan akses lokasi adalah tiga variabel yang saling berhubungan dimana suatu 

promosi dalam suatu produk akan menentukan harga suatu produk tersebut dan akses lokasi 

yang baik akan menentukan keberhasilan dari penjualan produk yang dipasarkan. Pada indeks 

1 yang berpengaruh kuat dengan nilai loading factor sebesar 0,926 yaitu personal selling. 

Personal selling akan mempengaruhi keputusan pembelian karena dalam personal selling akan 

memberikan presepsi yang positif terhadap kualitas produk. “Promosi, Kejelasan Harga dan 

Akses Lokasi” memiliki presente varians tertinggi yaitu 36,14 yang artinya “Promosi, 

Kejelasan Harga dan Akses Lokasi” mampu menjelaskan 36,14% dari 25 variabel awal.  

2. Indeks 2 “Produk dan Peranan Status” 

Faktor kedua yang terbentuk adalah “Produk dan Kenyamanan Tempat” yang terdiri 

dari merek, ukuran, kemasan, aneka rasa dan peranan status. Peranan status dan produk 

merupakan dua variabel yang berhubungan dimana semakin tinggi peranan dan status 

konsumen akan mempengaruhi tingkat pembelian suatu produk. Pada indeks 2 yang 
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berpengaruh kuat mempunyai loading factor 0,847 yaitu ukuran. Ukuran yang bervarian akan 

mempengaruhi keputusan pembelian serta memberikan presepsi yang positif terhadap kualitas 

suatu produk. Presentasi varians dari indeks 2 “Produk dan Peranan Status” adalah 11,59 yang 

menunjukkan bahwa faktor “Produk dan Peranan Status” dapat menjelaskan sebanyak 11,59% 

dari 25 variabel. 

3. Indeks 3 “Tempat Penjualan, Publik relation dan Motivasi” 

Faktor ke tiga yang terbentuk adalah “Tempat Penjualan, Publik relation dan 

Motivasi”. Tempat merupakan hal yang sangat penting karena tempat yang nyaman dan 

bersih akan mempengaruhi atau memotivasi konsumen dalam pembelian suatu produk, oleh 

karena itu perusahaan harus selalu menjaga tempat penjualan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi agar konsumen dapat dengan mudah mengambil keputusan dalam pembelian 

suatu produk. Pada indeks 3 yang berpengaruh kuat mempunyai loading factor 0,845 adalah 

kebersihan tempat. Tempat penjualan yang bersih merupakan salah satu motivasi konsumen 

datang ke outlet ataupun apotek penjualan madu di Kota Blitar, kebersihan akan menjadi 

acuan dalam pembelian dikarenakan konsumen akan memilih tempat penjualan yang bersih 

dan akan mempercayai produk madu yang akan di jual.  Presentasi varians dari indeks 

3“Tempat Penjualan dan Motivasi” adalah 9,20 yang menunjukkan bahwa faktor “Tempat 

Penjualan, Publik relation dan Motivasi” dapat menjelaskan sebanyak 9,20% dari 25 variabel. 

4. Indeks 4 “Sosial, Referensi dan Tingkat Kehidupan” 

Faktor ke empat yang terbentuk adalah “Sosial, Referensi dan Tingkat Kehidupan”. 

Variabel yang paling mempengaruhi adalah adalah kelas sosial dengan loading faktor 0.692. 

Kelas sosial merupakan tolak ukur pembeli dalam pembelajaran pembelian suatu produk yang 

nantinya dapat mempengaruhi pembelian dalam suatu produk madu. Presentase varians dari 

indeks 4 adalah 7,18 yang menunjukkan bahwa indeks 4 “Sosial, Referensi dan Tingkat 

Kehidupan” dapat menjelaskan sebanyak 7,18% dari 25 variabel. 

5. Indeks 5 “Psikologi dan Kepribadian” 

Faktor ke lima yang terbentuk adalah “Psikologi dan Kepribadian” yang terdiri dari 

kepribadian, pembelajaran dan pandangan. Variabel yang paling mempengaruhi adalah 

pandangan dengan loading factor 0.799. Pandangan/Presepsi merupakan kegiatan sosial yang 

digunakan oleh seorang individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterprestasikan 

masukan informasi produk yang akan di belinya. Presentase varians dari indeks 5 adalah 5,43 
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yang menunjukkan bahwa indeks 5 “Psikologi dan Kepribadian” dapat menjelaskan sebanyak 

5,43% dari 25 variabel. 

6. Indeks 6 “Kesesuaian Harga dan Daya Saing Harga” 

Pada faktor 6 yang terbentuk adalah “Kesesuaian harga dan Daya Saing Harga”. 

Kesesuaian harga dan daya saing harga adalah dua variabel yang saling berkaitan atau 

berhubungan dimana dalam suatu produk yang memiliki kesesuaian harga akan 

mempengaruhi atau menentukan daya saing hargan suatu produk tersebut. Variabel yang 

paling mempengaruhi adalah kesesuaian harga dengan nilai loading 0.717. Kesesuaian harga 

yang dicantumkan dalam penjualan setidaknya haruslah sama dengan produk yang dijual, 

sehingga konsumen tidak akan merasa rugi dalam pembelian produk yang akan dibeli. 

Presentase varians dari indeks 6 adalah 4,83 yang menunjukkan bahwa indeks 6 “Kesesuaian 

harga dan Daya Saing Harga” dapat menjelaskan sebanyak 4,83% dari 25 variabel. 

7. Indeks 7 “Kultur dan Gaya Hidup” 

Pada faktor 7 yang terbentuk adalah “Kultur dan Gaya Hidup”. Variabel yang paling 

mempengaruhi “Kultur dan Gaya Hidup” adalah budaya (Kultur) dengan nilai loading 0.834. 

Budaya (Kultur) kepercayaan dan kebiasaan yang digunakan untuk menunjukkan perilaku 

konsumen langsung dari kelompok masyarakat tertentu dan nantinya berharap suatu 

kelompok akan menirunya untuk setelah membeli produk yang telah dibelinya. Presentase 

varians dari indeks 7 adalah 4,20 yang menunjukkan bahwa indeks 7 “Kultur dan Gaya 

Hidup” dapat menjelaskan 4,20% dari 25 variabel. 

4.8 Analisis Pengaruh Faktor “Promosi, Kejelasan Harga dan Akses lokasi’’, “Produk 

dan Peranan Status”, “Tempat Penjualan dan Motivasi”, “Sosial dan Tingkat 

Kehidupan”, “Psikologi dan Kepribadian”, “Kesesuaian harga dan Daya Saing 

Harga”, “Kultur dan Gaya Hidup” terhadap Keputusan Pembelian  

Analisis regresi linier dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dan 

mendapatkan model pengaruh faktor “Promosi, Kejelasan Harga dan Akses lokasi‟‟, 

“Produk dan Peranan Status”, “Tempat Penjualan dan Motivasi”, “Sosial dan Tingkat 

Kehidupan”, “Psikologi dan Kepribadian”, “Kesesuaian harga dan Daya Saing Harga”, 

“Kultur dan Gaya Hidup” terhadap keputusan pembelian .  
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4.8.1 Uji Asumsi Klasik 

4.8.1.1 Asumsi Normalitas  

Uji Normalitas adalah pengujian dalam sebuah model regresi, 

variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi 

data normal atau mendekati normal. (Santoso, 2001) 

Uji asumsi normalitas bertujuan untuk menguji dalam model 

regresi variabel pengganggu (residual) berdistribusi normal atau tidak. 

Untuk mendeteksi residual berdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat 

melalui uji Kolmogorov Smirnov. Residual dinyatakan normal apabila 

probabilitas dari uji Kolmogorov Smirnov bernilai lebih besar dari level 

of significant (alpha). Jika nilai signifikansi dari hasil Kolmogorov-

Smirnov > 0,05, maka terdistribusi normal dan jika sebaliknya 

terdistribusi tidak normal. Berikut ini adalah hasil pengujian asumsi 

normalitas melalui Kolmogorov Smirnov. 

Pengujian asumsi normalitas menghasilkan statistik uji 

Kolmogorov Smirnov sebesar 0.731 dengan probabilitas sebesar 0.310. 

Hasil ini menunjukkan bahwa probabilitas > level of significant 

(α=5%). Hal ini berarti residual dinyatakan berdistribusi normal.  

Asumsi normalitas terpenuhi normal, dari uji diatas dapat dikatakan 

normal. 

Tabel 16. uji asumsi normalitas 

Kolmogorov-Smirnov Z 0.688 

Probabilitas 0.731 

Sumber: Data Primer Diolah (2014) 

4.7.1.2 Asumsi Heteroskedastistas 

Asumsi heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui 

residual memiliki ragam yang homogen (konstan) atau tidak. Pengujian 

asumsi heteroskedastisitas diharapkan residual memiliki ragam yang 

homogen. Pengujian asumsi heterokedastisitas dapat dilihat melalui 

scatter plot. Residual dikatakan memiliki ragam yang homogen apabila 
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titik-titik residual pada scatter plot menyebar secara acak. Berikut ini 

adalah hasil pengujian asumsi heterokedastisitas : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Hasil Pengujian Asumsi Heterokedastisitas 

Berdasarkan scatter plot diatas, titik-titik residual menyebar 

secara acak dan dapat disimpulkan bahwa residual memiliki ragam 

yang homogen, sehingga asumsi heteroskedastisitas terpenuhi. 

4.8.1.3 Asumsi Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan antar variabel bebas. Pada asumsi ini diharapkan dapat 

dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dari 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jika nilai 

VIF tidak lebih dari 10 maka model dinyatakan tidak terdapat gejala 

multikolinier. Berikut ini adalah nilai VIF hasil pengujian asumsi 

multiko-linieritas yang telah dirangkum dari semua model yang 

dihasilkan. Hal ini sesuai dengan Santoso (2001) uji Multikolinieritas 

adalah pengujian pada model Regresi, dimana pengujian ini bertujuan 
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untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas 

(independent), jika terjadi korelasi maka dinamakan Multikolinieritas. 

Sedangkan untuk mengetahui gejala tersebut dapat dideteksi dari 

besarnya VIF (Variance Inflation Factor) melalui program SPSS. 

Apabila nilai VIF tidak melebihi angka 5 maka model regresi bebas 

dari masalah multiko. (Higes, Dougelas, 1999) 

Tabel 17. Hasil Uji Multikolinieritas  

Variabel Bebas 

Collinearity Statistics 

VIF Keterangan 

“Promosi, Kejelasan Harga dan Akses 

Lokasi” (X1) 
2,023 Non Multikolinier 

“Produk dan Peranan Status” (X2) 1,910 Non Multikolinier 

“Tempat Penjualan, Publik relation dan 

Motivasi” (X3) 
3,123 Non Multikolinier 

“Sosial, Referensi dan Tingkat 

Kehidupan” (X4) 
2,138 Non Multikolinier 

“Psikologi dan Kepribadian” (X5) 3,275 Non Multikolinier 

“Kesesuaian Harga dan Daya Saing 

Harga” (X6) 
4,628 Non Multikolinier 

“Kultur dan gaya hidup” (X7) 4,955 Non Multikolinier 

Usia 1,250 Non Multikolinier 

Jenis Kelamin 1,303 Non Multikolinier 

Pendidikan 1,326 Non Multikolinier 

Pekerjaan 1 1,612 Non Multikolinier 

Pekerjaan 2 2,337 Non Multikolinier 

Pekerjaan 3 2,465 Non Multikolinier 

Pekerjaan 4 2,935 Non Multikolinier 

Pengeluaran 1,176 Non Multikolinier 

Sumber: Data Primer Diolah (2014) 

Berdasarkan output di atas, terlihat bahwa masing-masing variabel bebas 

memiliki nilai VIF < 10 sehingga asumsi tidak terjadi multikolinieritas telah 

terpenuhi. 
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4.8.1.4 Uji Korelasi Person 

Uji ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau 

lebih variabel, analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa kuatkah 

hubungan antara satu atau beberapa variabel dengan satu variabel lain  
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Tabel. 18 Hasil Analisis Korelasi Person  
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Berdasarkan Tabel hasil uji korelasi dapat diketahui bahwa nilai 

korelasi person dibawah 0,5 ini menandakan bahwa tidak terjadi 

korelasi antar setiap variabel. (Sarwono, 2006) menyatakan koefisien 

korelasi adalah pengukuran statistik koavan atau asosiasi antar dua 

variabel. 

4.8.2 Hasil Analisis Regresi Berganda Model I “Faktor Promosi, Produk, 

Motivasi, Faktor Sosial, Faktor Pembelajaran, Harga, dan Faktor 

Kebudayaan” terhadap Keputusan Pembelian”  

Hasil pengujian pengaruh faktor promosi, produk, motivasi, 

faktor sosial, faktor pembelajaran, harga, dan faktor kebudayaan 

terhadap keputusan pembelian dapat dilihat melalui tabel berikut. 
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Tabel 21. Hasil Analisis Regresi Berganda Model I “Promosi, kejelasan harga dan 

Akses Lokasi”, “Produk dan Peranan Status”, “Tempat Penjualan dan 

Motivasi”, “Sosial dan Tingkat Kehidupan”, “Psikologi dan 

Kepribadian”, “Kesesuaian Harga dan Daya Saing Harga”, “Kultur dan 

Gaya Hidup”, Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Pengeluaran terhadap 

Keputusan Pembelian. 

Model Koefisien β 

C (β0)  

“Promosi, Kejelasan Harga dan Akses 

Lokasi” (X1) 
0,353** 

“Produk dan Peranan Status” (X2) 0,403** 

“Tempat Penjualan, Publik relation dan 

Motivasi” (X3) 
0,317** 

“Sosial, Referensi dan Tingkat Kehidupan” 

(X4) 
0,288** 

“Psikologi dan Kepribadian” (X5) 0,059* 

“Kesesuaian Harga dan Daya Saing Harga” 

(X6) 
0,186* 

“Kultur dan Gaya Hidup” (X7) 0,177* 

Usia (X8) 0,076* 

Jenis kelamin (X9) 0,060 

Pendidikan (X10) 0,040 

Pekerjaan 1 (X11) -0,018 

Pekerjaan 2 (X12) -0,115 

Pekerjaan 3 (X13) -0,064 

Pekerjaan 4 (X14) -0,248* 

Pengeluaran (X15) 0,104 

Rsquare (R
2
) = 65,4% 

** : sangat signifikan 

(ρ<0,000) 

R-Adjusted 

= 56,6% * : signifikan 

(ρ<0,05) 

Fhitung = 7,435  

N = 100  

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

4.8.3 Pengujian Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R²) merupakan ukuran kesesuaian 

(goodness of fit) dari persamaan  regresi, yaitu variasi dari variabel 

terikat yang mampu dijelaskan oleh variabel bebas (Gujarati, 2003) dan 

(Utama, 2009). Besarnya kontribusi faktor promosi, produk, motivasi, 

faktor sosial, faktor pembelajaran, harga, dan faktor kebudayaan 

terhadap keputusan pembelian dapat diketahui melalui koefisien 
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determinasinya (adj R
2
) yaitu sebesar 0,566 atau sebesar 56,6%. Hal ini 

berarti kontribusi faktor promosi, produk, motivasi, faktor sosial, faktor 

pembelajaran, harga, dan faktor kebudayaan terhadap keputusan 

pembelian sebesar 43,4%, sedangkan sisanya sebesar 45,6% 

merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dibahas dalam 

penelitian ini.  

4.8.4 Pengujian Signifikansi 

4.8.4.1 Uji Signifikansi Simultan 

Pengujian signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui 

ada tidaknya pengaruh faktor promosi, produk, motivasi, faktor 

sosial, faktor pembelajaran, harga, faktor kebudayaan, usia, jenis 

kelamin, pendidikan, Pekerjaan, dan pengeluaran terhadap keputusan 

pembelian. Kriteria pengujian menyatakan jika probabilitas < level of 

significance () maka terdapat pengaruh signifikan secara simultan 

faktor promosi, produk, motivasi, faktor sosial, faktor pembelajaran, 

harga, faktor kebudayaan, usia, jenis kelamin, pendidikan, Pekerjaan, 

dan pengeluaran terhadap keputusan pembelian. Pengujian 

signifikansi secara simultan menghasilkan nilai Fhitung = 7,435 

dengan probabilitas 0,000. Hasil pengujian tersebut menunjukkan 

probabilitas < level of significance (=5%). Hal ini berarti terdapat 

pengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) Promosi, 

Produk, Motivasi, Faktor Sosial, Faktor Pembelajaran, Harga, faktor 

kebudayaan, usia, jenis kelamin, pendidikan, Pekerjaan, dan 

pengeluaran terhadap keputusan pembelian. 

4.8.4.2 Uji Signifikansi Parsial 

Pengujian signifikansi parsial digunakan untuk mengetahui 

ada tidaknya pengaruh “Promosi, kejelasan harga dan akses lokasi” 

“Produk dan peranan status”, “Tempat Penjualan dan Motivasi”, 

“Sosial dan Tingkat kehidupan”, “Psikologi dan kepribadian”, 

Kesesuaian harga dan daya saing harga”, Kultur dan gaya hidup”, 
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usia, jenis kelamin, pendidikan, Pekerjaan, dan pengeluaran terhadap 

keputusan pembelian. Kriteria pengujian menyatakan jika 

probabilitas hitung < level of significance () maka terdapat 

pengaruh signifikan secara individu “Promosi, kejelasan harga dan 

akses lokasi” “Produk dan peranan status”, “Tempat Penjualan dan 

Motivasi”, “Sosial dan Tingkat kehidupan”, “Psikologi dan 

kepribadian”, Kesesuaian harga dan daya saing harga”, Kultur dan 

gaya hidup”, usia, jenis kelamin, pendidikan, Pekerjaan, dan 

pengeluaran terhadap keputusan pembelian.  

4.8.4.2.1 Uji Signifikansi Parsial antara “Promosi, kejelasan harga dan 

akses lokasi” terhadap Keputusan   Pembelian 

Pengujian signifikansi secara parsial variabel menghasilkan 

nilai t hitung sebesar 4,127 dengan probabilitas sebesar 0,000. Hasil 

pengujian tersebut menunjukkan probabilitas < level of significance 

(=5%). Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan “Promosi, 

kejelasan harga dan akses lokasi” terhadap keputusan pembelian. 

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Wijaya (2012) yang 

menyatakan bahwa harga mempunyai pengaruh yang paling tinggi 

terhadap keputusan pembelian diantara variabel bauran pemasaran 

lainnya karena persepsi konsumen mengenai harga, seringkali 

konsumen mencari dan membandingkan harga suatu produk yang 

sama di tempat berbeda untuk mencari produk dengan harga yang 

relative lebih murah namun memiliki kualitas yang baik. Konsumen 

menilai harga madu yang telah ditetapkan oleh outlet sesuai kualitas 

yang dijual. 

4.8.4.2.2 Uji Signifikansi Parsial antara “Produk dan peranan 

status”terhadap Keputusan Pembelian  

Pengujian signifikansi secara parsial variabel “Produk dan 

peranan status” menghasilkan nilai t hitung sebesar 5,009 dengan 

probabilitas sebesar 0,000. Hasil pengujian tersebut menunjukkan 
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probabilitas < level of significance (=5%). Hal ini berarti terdapat 

pengaruh signifikan Produk terhadap keputusan pembelian. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Cut Fatimah (2006) yang 

menyatakan bahwa rasa dan aroma atau yang biasa disebut dengan 

flavour merupakan sensasi yang dihasilkan bahan makanan ketika 

diletakkan dalam mulut terutama yang ditimbulkan oleh rasa dan bau 

Sehingga produsen harus selalu memperhatikan faktor rasa dan 

aroma produk karena merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi konsumen dalam pembelian dan kontinyuitas 

pembelian, ditambahkan oleh Lamb (2001) yang menyebutkan 

bahwa tingkah laku konsumen dipengaruhi oleh faktor faktor sosial 

seperti halnya peranan dan status sosial konsumennya. Peran dan 

status merupakan posisi seseorang yang mempunyai faktor sosial 

yang lebih luas tentu akan mendapatkan banyak pengaruh dalam 

pengambilan keputusan dalam pembelian. 

4.8.4.2.3 Uji Signifikansi Parsial antara “Tempat Penjualan, Publik relation 

dan Motivasi” terhadap Keputusan Pembelian  

Pengujian signifikansi secara parsial variabel Tempat 

Penjualan, Publik relation dan Motivasi” menghasilkan nilai t hitung 

sebesar 3,820 dengan probabilitas sebesar 0,000. Hasil pengujian 

tersebut menunjukkan probabilitas < level of significance (=5%). 

Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan Tempat Penjualan dan 

Motivasi” terhadap keputusan pembelian. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Kurniawan (2012) yang menyebutkan bahwa Lokasi atau 

tempat penjualan yang mudah dijangkau oleh konsumen dan dekat 

dengan keramaian merupakan lokasi yang tepat untuk suatu usaha 

dan dapat mempengaruhi keputusan pembelian. 
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4.8.4.2.4 Uji Signifikansi Parsial antara Sosial, Referensi dan Tingkat 

Kehidupan terhadap Keputusan Pembelian  

Pengujian signifikansi secara parsial “Sosial dan Tingkat 

Kehidupan”  menghasilkan nilai t hitung sebesar 3,589 dengan 

probabilitas sebesar 0,001. Hasil pengujian tersebut menunjukkan 

probabilitas < level of significance (=5%). Hal ini berarti terdapat 

pengaruh signifikan  “Sosial dan Tingkat Kehidupan” terhadap 

keputusan pembelian. Hal ini sesuai dengan Lamb (2001) yang 

menyebutkan bahwa tingkah laku konsumen juga dipengaruhi oleh 

faktot sosial seperti referensi, keluarga, tingkat kehidupan 

konsumen. 

4.8.4.2.5 Uji Signifikansi Parsial antara “Psikologi dan Kepribadian” 

terhadap Keputusan Pembelian  

Pengujian signifikansi secara parsial variabel “Psikologi dan 

Kepribadian” menghasilkan nilai t hitung sebesar 0,713 dengan 

probabilitas sebesar 0,479. Hasil pengujian tersebut menunjukkan 

probabilitas > level of significance (=5%). Hal ini berarti tidak 

terdapat pengaruh signifikan “Psikologi dan Kepribadian” terhadap 

keputusan pembelian. Hal tersebut tidak sesuai dengan pendapat 

Setiadi (2003) yang menyebutkan bahwa perilaku konsumen adalah 

tindakan langsung yang terlibat dalam mendapatkan , mengkonsumsi 

dan menghabiskan produk atau jasa. Perilaku tersebut dipengaruhi 

oleh faktor pribadi dan psikologis dari konsumen tersebut. 

4.8.4.2.6 Uji Signifikansi Parsial antara Kesesuaian Harga dan Daya Saing 

Harga terhadap Keputusan Pembelian  

Pengujian signifikansi secara parsial variabel Harga 

menghasilkan nilai t hitung sebesar 2,269 dengan probabilitas 

sebesar 0,027. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas < 

level of significance (=5%). Hal ini berarti terdapat pengaruh 
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signifikan Harga terhadap keputusan pembelian. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Tjiptono (1997) harga juga dapat menjadi indikator 

kualitas dimana suatu produk dengan kualitas tinggi akan berani 

dipatok dengan harga yang tinggi pula. Harga dapat mempengaruhi 

konsumen dalam mempengaruhi keputusan untuk melakukan 

pembelian suatu produk. 

4.8.4.2.7 Uji Signifikansi Parsial antara Faktor “Kultur dan Gaya Hidup” 

terhadap Keputusan Pembelian  

Pengujian signifikansi secara parsial variabel Faktor 

Kebudayaan menghasilkan nilai t hitung sebesar 2,208 dengan 

probabilitas sebesar 0,031. Hasil pengujian tersebut menunjukkan 

probabilitas < level of significance (=5%). Hal ini berarti terdapat 

pengaruh signifikan Faktor Kebudayaan terhadap keputusan 

pembelian. Hasil tersebut sesuai dengan pendapat Sciffman dan 

Kanuk (2000) mendefinisikan Kultur sebagai sejumlah nilai, 

kepercayaan dan kebiasaan yang digunakan untuk menunjukkan 

perilaku konsumen langsung dari kelompok masyarakat tertentu.  

4.8.4.2.8 Uji Signifikansi Parsial antara Usia terhadap Keputusan 

Pembelian 

Pengujian signifikansi secara parsial variabel usia 

menghasilkan nilai t hitung sebesar 2,210 dengan probabilitas 

sebesar 0,031. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas < 

level of significance (=5%). Hal ini berarti terdapat pengaruh 

signifikan usia terhadap keputusan pembelian.  

4.8.4.2.9 Uji Signifikansi Parsial antara Jenis Kelamin terhadap 

Keputusan Pembelian 

Pengujian signifikansi secara parsial variabel Jenis kelamin 

menghasilkan nilai t hitung sebesar 0,691 dengan probabilitas 

sebesar 0,492. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas > 
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level of significance (=5%). Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh 

signifikan Jenis kelamin terhadap keputusan pembelian.  

4.8.4.2.10 Uji Signifikansi Parsial antara Pendidikan terhadap Keputusan 

Pembelian 

Pengujian signifikansi secara parsial variabel pendidikan 

menghasilkan nilai t hitung sebesar 0,458 dengan probabilitas 

sebesar 0,649. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas > 

level of significance (=5%). Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh 

signifikan pendidikan terhadap keputusan pembelian.  

4.8.4.2.11 Uji Signifikansi Parsial antara Pengeluaran terhadap Keputusan 

Pembelian  

Selanjutnya pengujian signifikansi secara parsial variabel 

konstanta menghasilkan nilai t hitung sebesar 0,053 dengan 

probabilitas sebesar 0,214 Hasil pengujian tersebut menunjukkan 

probabilitas < level of significance (=5%). Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh signifikan secara parsial pengeluaran 

terhadap keputusan pembelian. 

4.8.4.2.12 Uji Signifikansi Parsial antara Pekerjaan 1 (Pelajar/mahasiswa 

dengan ibu rumah tangga) terhadap Keputusan Pembelian  

Pengujian signifikansi secara parsial variabel Pekerjaan 1 

(Pelajar/mahasiswa dengan ibu rumah tangga) menghasilkan nilai t 

hitung sebesar -0,185 dengan probabilitas sebesar 0,854. Hasil 

pengujian tersebut menunjukkan probabilitas > level of significance 

(=5%). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tidak terdapat 

pengaruh signifikan Pekerjaan 1 (Pelajar/mahasiswa dengan ibu 

rumah tangga) terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan antara pelajar/mahasiswa dengan ibu 

rumah tangga untuk melakukan pembelian madu. Kotler (2002) 
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selera seseorang terhadap produk atau jasa juga berhubungan dengan 

jenjang kehidupannya. 

4.8.6.2.13 Uji Signifikansi Parsial antara Pekerjaan 2 (Pegawai negeri 

dengan ibu rumah tangga) terhadap Keputusan Pembelian 

Pengujian signifikansi secara parsial variabel Pekerjaan 2 

(pegawai negeri dengan ibu rumah tangga) menghasilkan nilai t 

hitung sebesar -0,986 dengan probabilitas sebesar 0.328. Hasil 

pengujian tersebut menunjukkan probabilitas > level of significance 

(=5%). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tidak terdapat 

pengaruh signifikan Pekerjaan 2 (pegawai negeri dengan ibu rumah 

tangga) terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan antara pegawai negeri dengan ibu rumah 

tangga untuk melakukan pembelian madu. Kotler (2001) 

menyebutkan bahwa situasi ekonomi akan mempengaruhi keputusan 

pilihan produk dan keputusan pembelian. 

4.8.6.2.14 Uji Signifikansi Parsial antara Pekerjaan 3 (karyawan swasta 

dengan ibu rumah tangga) terhadap Keputusan Pembelian 

Pengujian signifikansi secara parsial variabel Pekerjaan 3 

(karyawan swasta dengan ibu rumah tangga) menghasilkan nilai t 

hitung sebesar -0,535 dengan probabilitas sebesar 0,594. Hasil 

pengujian tersebut menunjukkan probabilitas > level of significance 

(=5%). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

signifikan Pekerjaan 3 (karyawan swasta dengan ibu rumah tangga) 

terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan antara karyawan swasta dengan ibu rumah tangga 

untuk melakukan pembelian madu. Setiadi, (2005) Pilihan produk 

atau jasa sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang. 

Kondisi ekonomi dapat berupa penghasilan yang dapat dibelanjakan 

atau tingkat pendapatan, pekerjaan, hutang, kemampuan untuk 

membeli dan sikap atas belanja atau menabung. 



107 

 

4.8.6.2.15 Uji Signifikansi Parsial antara Pekerjaan 4 (wiraswasta dengan 

ibu rumah tangga) terhadap Keputusan Pembelian  

Pengujian signifikansi secara parsial variabel Pekerjaan 4 

(wiraswasta dengan ibu rumah tangga) menghasilkan nilai t hitung 

sebesar -2,028 dengan probabilitas sebesar 0,047. Hasil pengujian 

tersebut menunjukkan probabilitas < level of significance (=5%). 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan Pekerjaan 

4 (wiraswasta dengan ibu rumah tangga) terhadap keputusan 

pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara 

karyawan swasta dengan ibu rumah tangga untuk melakukan 

pembelian madu. Hal ini sesuai dengan pendapat Kotler (2002) 

bahwa pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya. 

4.8.6.2.16 Uji Signifikansi Parsial antara Pendidikan terhadap Keputusan 

Pembelian  

Pengujian signifikansi secara parsial variabel pendidikan 

menghasilkan nilai t hitung sebesar 1,255 dengan probabilitas 

sebesar 0,214. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas > 

level of significance (=5%). Hal ini menunjukkan bahwa tidak 

terdapat pengaruh signifikan pendidikan terhadap keputusan 

pembelian.  

4.8.6.2.17 Uji Signifikansi Parsial antara Konstanta terhadap Keputusan 

Pembelian 

Selanjutnya pengujian signifikansi secara parsial variabel 

konstanta menghasilkan nilai t hitung sebesar 11,407 dengan 

probabilitas sebesar 0,000. Hasil pengujian tersebut menunjukkan 

probabilitas < level of significance (=5%). Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh signifikan secara parsial konstanta terhadap 

keputusan pembelian.  
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4.8.7 Model Empirik Regresi Linier Terhadap Keputusan Pembelian 

Persamaan regresi dari hasil estimasi analisis regresi linier adalah: 

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + β6 X6+ β7 X7 + β8 X8 + 

β9 X9 + β10 X10 + β11 X11 + β12 X12 + β13 X13 + β14 X14 + β15 X15 + ε 

Y = 4,095 + 0,191 X1 + 0,218 X2 + 0,171 X3 + 0,156 X4 + 0,032 X5 + 

0,101 X6 + 0,095 X7 + 0,097 X8 + 0,065 X9 + 0,032 X10 – 0,049 X11 – 

0,155 X12 – 0,081 X13 – 0,273 X14 + 0,053 X15 

Persamaan ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Konstanta sebesar 4,095 mengindikasikan bahwa apabila variabel 

Promosi, Produk, Motivasi, Faktor Sosial, Faktor Pembelajaran, Harga, 

faktor kebudayaan, usia, jenis kelamin, pendidikan, Pekerjaan, dan 

pengeluaran bernilai konstan maka besarnya perubahan keputusan 

pembelian sebesar 4,095. 

2. Koefisien variabel “Promosi, kejelasan harga dan akses lokasi” sebesar 

0,191 mengindikasikan bahwa “Promosi, kejelasan harga dan akses 

lokasi” berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin intensif Promosi dari madu di Kota Blitar 

cenderung dapat meningkatkan keputusan pembelian madu di kota 

tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan keputusan 

pembelian madu di Kota Blitar maka Promosi madu tersebut perlu 

dibuat menjadi lebih intensif. Hasil penelitian ini bahwa dugaan 

sementara yaitu hipotesis 3 dinyatakan bahwa hipotesis 3 diterima. 

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Wijaya (2012) yang 

menyatakan bahwa harga mempunyai pengaruh yang paling tinggi 

terhadap keputusan pembelian diantara variabel bauran pemasaran 

lainnya karena persepsi konsumen mengenai harga, seringkali 

konsumen mencari dan membandingkan harga suatu produk yang sama 

di tempat berbeda untuk mencari produk dengan harga yang relative 

lebih murah namun memiliki kualitas yang baik. Konsumen menilai 
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harga madu yang telah ditetapkan oleh outlet sesuai kualitas yang 

dijual, ditambahkan oleh Kurniawan (2012) yang menyebutkan bahwa 

Lokasi atau tempat penjualan yang mudah dijangkau oleh konsumen 

dan dekat dengan keramaian merupakan lokasi yang tepat untuk suatu 

usaha dan dapat mempengaruhi keputusan pembelian. 

3. Koefisien variabel “Produk dan Peranan Status” sebesar 0,218 

mengindikasikan bahwa “Produk dan Peranan Status” berpengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin beragam atau menarik Produk penjualan madu di Kota Blitar 

cenderung dapat meningkatkan keputusan pembelian madu di kota 

tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan keputusan 

pembelian madu di Kota Blitar maka Produk penjualan madu tersebut 

perlu dibuat menjadi lebih beragam atau lebih menarik. Hasil penelitian 

ini bahwa dugaan sementara yaitu hipotesis 1 dinyatakan bahwa 

hipotesis 1 diterima.. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Cut Fatimah 

(2006) yang menyatakan bahwa rasa dan aroma atau yang biasa disebut 

dengan flavour merupakan sensasi yang dihasilkan bahan makanan 

ketika diletakkan dalam mulut terutama yang ditimbulkan oleh rasa dan 

bau Sehingga produsen harus selalu memperhatikan faktor rasa dan 

aroma produk karena merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi konsumen dalam pembelian dan kontinyuitas 

pembelian, ditambahkan oleh Lamb (2001) yang menyebutkan bahwa 

tingkah laku konsumen dipengaruhi oleh faktor faktor sosial seperti 

halnya peranan dan status sosial konsumennya. Peran dan status 

merupakan posisi seseorang yang mempunyai faktor sosial yang lebih 

luas tentu akan mendapatkan banyak pengaruh dalam pengambilan 

keputusan dalam pembelian. 

4. Koefisien variabel “Tempat Penjualan dan Motivasi” sebesar 0,171 

mengindikasikan bahwa “Tempat Penjualan dan Motivasi” berpengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin kuat motivasi untuk melakukan pembelian madu di Kota Blitar 

cenderung dapat meningkatkan keputusan pembelian madu di kota 

tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan keputusan 
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pembelian madu di Kota Blitar maka Motivasi untuk melakukan 

pembelian madu tersebut perlu diperkuat. Hasil penelitian ini bahwa 

dugaan sementara yaitu hipotesis 3 dan 4 (motivasi) dinyatakan bahwa 

hipotesis 3 dan 4 diterima. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Kurniawan (2012) yang menyebutkan bahwa Lokasi atau tempat 

penjualan yang mudah dijangkau oleh konsumen dan dekat dengan 

keramaian merupakan lokasi yang tepat untuk suatu usaha dan dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

5. Koefisien variabel Faktor “Sosial, Referensi dan Tingkat Kehidupan” 

sebesar 0,156 mengindikasikan bahwa  “Sosial dan Tingkat Kehidupan” 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin kuat Faktor Sosial untuk pembelian madu 

di Kota Blitar cenderung dapat meningkatkan keputusan pembelian 

madu di kota tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan 

keputusan pembelian madu di Kota Blitar maka faktor sosial tersebut 

perlu diperkuat. Hal ini sesuai dengan Lamb (2001) yang menyebutkan 

bahwa tingkah laku konsumen juga dipengaruhi oleh faktot sosial 

seperti referensi, keluarga, tingkat kehidupan konsumen. 

6. Koefisien variabel Faktor “Psikologi dan Kepribadian” sebesar 0,032 

mengindikasikan bahwa Faktor “Psikologi dan Kepribadian” 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin kuat Faktor Psikologis mengenai madu di 

Kota Blitar cenderung dapat meningkatkan keputusan pembelian madu 

di kota tersebut. Pada Faktor Psikologis dinyatakan bahwa tidak 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan 

bahwa kuat lemahnya Faktor Pembelajaran maka belum mampu 

mengubah (meningkat atau menurunkan) keputusan pembelian madu di 

Kota Blitar. Hal tersebut tidak sesuai dengan pendapat Setiadi (2003) 

yang menyebutkan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan langsung 

yang terlibat dalam mendapatkan , mengkonsumsi dan menghabiskan 

produk atau jasa. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor pribadi dan 

psikologis dari konsumen tersebut. 
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7. Koefisien variabel “Kesesuaian Harga dan Daya Saing Harga” sebesar 

0,101 mengindikasikan bahwa “Kesesuaian Harga dan Daya Saing 

Harga” berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin sesuai Harga jual madu di Kota Blitar 

cenderung dapat meningkatkan keputusan pembelian madu di kota 

tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan keputusan 

pembelian madu di Kota Blitar maka Harga jual madu di Kota Blitar 

perlu lebih disesuaikan. Hasil penelitian ini bahwa dugaan sementara 

yaitu hipotesis 2 dinyatakan bahwa hipotesis 2 diterima.  Hal ini sesuai 

dengan pendapat Tjiptono (1997) harga juga dapat menjadi indikator 

kualitas dimana suatu produk dengan kualitas tinggi akan berani 

dipatok dengan harga yang tinggi pula. Harga dapat mempengaruhi 

konsumen dalam mempengaruhi keputusan untuk melakukan 

pembelian suatu produk. 

8. Koefisien variabel “Kultur dan Gaya Hidup” sebesar 0,095 

mengindikasikan bahwa Faktor “Kultur dan Gaya Hidup” berpengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin kuat Faktor “Kultur dan Gaya Hidup” untuk melakukan 

pembelian madu di Kota Blitar cenderung dapat meningkatkan 

keputusan pembelian madu di kota tersebut. Hal ini menunjukkan 

bahwa untuk meningkatkan keputusan pembelian madu di Kota Blitar 

maka Faktor Kebudayaan perlu lebih diperkuat. Hasil penelitian ini 

bahwa dugaan sementara yaitu hipotesis 5 dinyatakan bahwa hipotesis 5 

yaitu kultur dan gaya hidup diterima. Hasil tersebut sesuai dengan 

pendapat Sciffman dan Kanuk (2000) mendefinisikan Kultur sebagai 

sejumlah nilai, kepercayaan dan kebiasaan yang digunakan untuk 

menunjukkan perilaku konsumen langsung dari kelompok masyarakat 

tertentu. 

9. Koefisien variabel umur sebesar 0,097 mengindikasikan bahwa umur 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin meningkat umur seseorang cenderung 

dapat meningkatkan keputusan pembelian madu di kota tersebut.  
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10. Koefisien variabel jenis kelamin sebesar 0,065 mengindikasikan bahwa 

jenis kelamin berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Jenis 

kelamin laki-laki memiliki pengaruh yang lebih tinggi dibandingkan 

jenis kelamin perempuan dengan selisih sebesar 0,065. 

11. Koefisien variabel pendidikan sebesar 0,032 mengindikasikan bahwa 

pendidikan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang 

cenderung dapat meningkatkan keputusan pembelian madu di kota 

tersebut. Pada faktor pendidikan dinyatakan bahwa tidak berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi atau semakin rendah jenjang pendidikan yang ditempuh belum 

mampu mengubah (meningkatkan atau menurunkan) keputusan 

pembelian madu. 

12. Koefisien variabel Pekerjaan 1 (pelajar/mahasiswa vs ibu rumah 

tangga) sebesar -0,049 mengindikasikan bahwa ibu rumah tangga 

memiliki pengaruh yang lebih tinggi dibandingkan pelajar/mahasiswa 

untuk melakukan pembelian madu dengan selisih sebesar 0,049. Pada 

Pekerjaan 1 (pelajar/mahasiswa vs ibu rumah tangga) dinyatakan bahwa 

tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan 

bahwa pelajar/mahasiswa dan ibu rumah tangga memiliki pengaruh 

yang sama untuk melakukan pembelian madu. 

13. Koefisien variabel Pekerjaan 2 (pegawai negeri vs ibu rumah tangga) 

sebesar -0,155 mengindikasikan bahwa ibu rumah tangga memiliki 

pengaruh yang lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri untuk 

melakukan pembelian madu dengan selisih sebesar 0,155. Pada 

Pekerjaan 2 (pegawai negeri vs ibu rumah tangga) dinyatakan bahwa 

tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan 

bahwa pegawai negeri dan ibu rumah tangga memiliki pengaruh yang 

sama untuk melakukan pembelian madu. 

14. Koefisien variabel Pekerjaan 3 (karyawan swasta vs ibu rumah tangga) 

sebesar -0,081 mengindikasikan bahwa ibu rumah tangga memiliki 

pengaruh yang lebih tinggi dibandingkan karyawan swasta untuk 

melakukan pembelian madu dengan selisih sebesar 0,081. Pada 
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Pekerjaan 3 (karyawan swasta vs ibu rumah tangga) dinyatakan bahwa 

tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Karyawan swasta dan 

ibu rumah tangga memiliki pengaruh yang sama untuk melakukan 

pembelian madu. 

15. Koefisien variabel Pekerjaan 4 (wiraswasta vs ibu rumah tangga) 

sebesar -0,273 mengindikasikan bahwa ibu rumah tangga memiliki 

pengaruh yang lebih tinggi dibandingkan wiraswasta untuk melakukan 

pembelian madu dengan selisih sebesar 0,273.  

16. Koefisien variabel pengeluaran sebesar 0,053 mengindikasikan bahwa 

pengeluaran berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi pengeluaran seseorang cenderung 

dapat meningkatkan keputusan pembelian madu di kota tersebut. Pada 

pengeluaran dinyatakan bahwa tidak berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau semakin 

rendah pengeluaran yang ditempuh belum mampu mengubah 

(meningkatkan atau menurunkan) keputusan pembelian madu. 

4.8.8 Pengaruh Dominan 

Pengaruh dominan variabel bebas terhadap variabel terikatnya dapat 

dilihat melalui standardized coefficient yang paling tinggi. Pada tabel di atas 

dapat diketahui bahwa variabel yang memiliki koefisien standardisasi terbesar 

adalah variabel Produk sebesar 0,403. Produk memiliki pengaruh yang paling 

dominan terhadap keputusan pembelian madu di Kota Blitar.   

4.9 Analisis Pengaruh Faktor Promosi, Produk, Motivasi, Faktor Sosial, Faktor 

Pembelajaran, Harga, Faktor Kebudayaan, Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, 

Pekerjaan, Pengeluaran dan Preferensi terhadap Keputusan Pembelian 

Analisis regresi linier dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dan 

mendapatkan model pengaruh faktor Promosi, Produk, Motivasi, Faktor Sosial, Faktor 

Pembelajaran, Harga, Faktor Kebudayaan, Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Pekerjaan, 

Pengeluaran dan Preferensi terhadap keputusan pembelian. 

4.9.1 Uji Asumsi Klasik 
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4.9.1.1 Asumsi Normalitas  

Uji asumsi normalitas bertujuan untuk menguji dalam model 

regresi variabel pengganggu (residual) berdistribusi normal atau tidak. 

Untuk mendeteksi residual berdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat 

melalui uji Kolmogorov Smirnov. Residual dinyatakan normal apabila 

probabilitas dari uji Kolmogorov Smirnov bernilai lebih besar dari level 

of significant (alpha). Berikut ini adalah hasil pengujian asumsi 

normalitas melalui Kolmogorov Smirnov:  

Tabel.22 Hasil Uji Normalitas 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,828 

Probabilitas 0,499 

Sumber: Data Diolah (2014) 

Pengujian asumsi normalitas menghasilkan statistik uji 

Kolmogorov Smirnov sebesar 0.688 dengan probabilitas sebesar 0.731. 

Hasil ini menunjukkan bahwa probabilitas > level of significant 

(α=5%). Hal ini menunjukkan bahwa residual dinyatakan berdistribusi 

normal Asumsi normalitas terpenuhi secara normal.  

4.9.1.2 Asumsi Heteroskedastitas 

Asumsi heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui 

residual memiliki ragam yang homogen (konstan) atau tidak. Pengujian 

asumsi heteroskedastisitas diharapkan residual memiliki ragam yang 

homogen. Pengujian asumsi heterokedastisitas dapat dilihat melalui 

scatter plot. Residual dikatakan memiliki ragam yang homogen apabila 

titik-titik residual pada scatter plot menyebar secara acak. Berikut ini 

adalah hasil pengujian asumsi heterokedastisitas : 
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Gambar 13. Hasil pengujian asumsi heterokedastistas 

Berdasarkan scatter plot diatas, titik-titik residual menyebar 

secara acak dan dapat disimpulkan bahwa residual memiliki ragam 

yang homogen, sehingga asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.  

4.9.1.3 Asumsi Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan antar variabel bebas. Pada asumsi ini diharapkan dapat 

dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Apabila 

nilai VIF > 10 maka menunjukkan adanya multikolinieritas dan apabila 

sebaliknya VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. 
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Tabel.23 Hasil uji Multikolinieritas 

Variabel Bebas 

Collinearity Statistics 

VIF Keterangan 

“Promosi, Kejelasan Harga dan Akses 

Lokasi” (X1) 
2,023 Non Multikolinier 

“Produk dan Peranan Status” (X2) 1,910 Non Multikolinier 

“Tempat Penjualan dan Motivasi” (X3) 3,123 Non Multikolinier 

“Sosial dan Tingkat Kehidupan” (X4) 2,138 Non Multikolinier 

“Psikologi dan Kepribadian” (X5) 3,275 Non Multikolinier 

“Kesesuaian harga dan daya saing harga” 

(X6) 
4,628 Non Multikolinier 

“Kultur dan Gaya Hidup” (X7) 4,955 Non Multikolinier 

Usia 1,250 Non Multikolinier 

Jenis Kelamin 1,303 Non Multikolinier 

Pendidikan 1,326 Non Multikolinier 

Pekerjaan 1 1,612 Non Multikolinier 

Pekerjaan 2 2,337 Non Multikolinier 

Pekerjaan 3 2,465 Non Multikolinier 

Pekerjaan 4 2,935 Non Multikolinier 

Pengeluaran 1,176 Non Multikolinier 

Sumber: Data Primer Diolah (2014) 

Hasil perhitungan pada Tabel diatas menunjukkan masing-masing variabel 

bebas memiliki nilai VIF < 10 sehingga asumsi tidak terjadi multikolinieritas telah 

terpenuhi. 

4.9.1.4 Uji Korelasi Person 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau 

lebih variabel, analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa kuatkah 

hubungan antara satu atau beberapa variabel dengan satu variabel lain  
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Tabel. 24 Uji Korelasi Person 
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Berdasarkan Tabel hasil uji korelasi dapat diketahui 

bahwa nilai korelasi person dibawah 0,5 ini menandakan bahwa 

tidak terjadi korelasi antar setiap variabel. (Sarwono, 2006) 

menyatakan koefisien korelasi adalah pengukuran statistik koavan 

atau asosiasi antar dua variabel. 

4.9.1.5 Hasil Analisis Regresi Berganda Model II “Faktor 

Promosi, Produk, Motivasi, Faktor Sosial, Faktor 

Pembelaaran, Harga, Faktor Kebudayaan, Usia, Jenis 

Kelamin, Pendidikan, Pekerjaan, Pengeluaran dan 

Preferensi” terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil pengujian pengaruh faktor promosi, produk, 

motivasi, faktor sosial, faktor pembelajaran, harga, faktor 

kebudayaan, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, 

pengeluaran dan preferensi terhadap keputusan pembelian 

dapat dilihat melalui tabel berikut. 
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Tabel 26. Hasil Analisis Regresi Berganda Model II “Promosi, kejelasan harga 

dan Akses Lokasi”, “Produk dan Peranan Status”, “Tempat 

Penjualan dan Motivasi”, “Sosial dan Tingkat Kehidupan”, 

“Psikologi dan Kepribadian”, “Kesesuaian Harga dan Daya Saing 

Harga”, “Kultur dan Gaya Hidup”, Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan, 

Pengeluaran dan Preferensi” terhadap Keputusan Pembelian 

Model Koefisien β 

C (β0)  

“Promosi, Kejelasan harga dan Akses lokasi” 

(X1) 
0,355** 

“Produk dan Peranan status” (X2) 0,451 

“Tempat, Publik relation Penjualan dan 

Motivasi” (X3) 
0,319** 

“Sosial, Referensi dan Tingkat Kehidupan” 

(X4) 
0,307* 

“Psikologi dan Kepribadian” (X5) 0,068* 

“Kesesuaian Harga dan Daya Saing Harga” 

(X6) 
0,197* 

“Kultur dan Gaya Hidup” (X7) 0,176* 

Usia  0,074* 

Jenis kelamin  0,062 

Pendidikan  0,038 

Pekerjaan 1  -0,023 

Pekerjaan 2  -0,117 

Pekerjaan 3  -0,062 

Pekerjaan 4  -0,254* 

Pengeluaran  0,107* 

Preferensi  0,058* 

Rsquare(R
2
) = 65,4% 

**: sangat 

Signifikan 

(ρ<0,1) 

Radjusted = 55,9% 

* : signifikan 

(ρ<0,05) 

Fhitung = 6,859  

N = 100  

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

4.9.1.7 Pengujian Koefisien Determinasi 
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Besarnya kontribusi faktor promosi, produk, 

motivasi, faktor sosial, faktor pembelajaran, harga, faktor 

kebudayaan, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, 

pengeluaran dan preferensi terhadap keputusan pembelian 

dapat diketahui melalui koefisien determinasinya (adj R
2
) 

yaitu sebesar 0,559 atau sebesar 55,9%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kontribusi faktor promosi, produk, 

motivasi, faktor sosial, faktor pembelajaran, harga, faktor 

kebudayaan, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, 

pengeluaran dan preferensi terhadap keputusan pembelian 

sebesar 55,9%, sedangkan sisanya sebesar 44,1% 

merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dibahas 

dalam penelitian ini. 

4.9.1.8 Pengujian Sgnifikansi 

4.9.1.8.1 Uji Signifikansi Simultan  

Pengujian signifikansi simultan digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh faktor promosi, 

produk, motivasi, faktor sosial, faktor pembelajaran, 

harga, faktor kebudayaan, usia, jenis kelamin, 

pendidikan, pekerjaan, pengeluaran dan preferensi 

terhadap keputusan pembelian. Kriteria pengujian 

menyatakan jika probabilitas < level of significance () 

maka terdapat pengaruh signifikan secara simultan faktor 

promosi, produk, motivasi, faktor sosial, faktor 

pembelajaran, harga, faktor kebudayaan, usia, jenis 

kelamin, pendidikan, Pekerjaan, Pengeluaran dan 

Preferensi terhadap keputusan pembelian. Pengujian 

signifikansi secara simultan menghasilkan nilai Fhitung = 

6,859 dengan probabilitas 0,000. Hasil pengujian 

tersebut menunjukkan probabilitas < level of significance 

(=5%). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
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signifikan secara simultan (bersama-sama) promosi, 

produk, motivasi, faktor sosial, faktor pembelajaran, 

harga, faktor kebudayaan, usia, jenis kelamin, 

pendidikan, pekerjaan, pengeluaran dan preferensi 

terhadap keputusan pembelian. 

4.9.1.8.2 Uji Signifikansi Parsial 

Pengujian signifikansi parsial digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh promosi, produk, 

motivasi, faktor sosial, faktor pembelajaran, harga, faktor 

kebudayaan, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, 

pengeluaran dan preferensi terhadap keputusan 

pembelian. Kriteria pengujian menyatakan jika 

probabilitas hitung < level of significance () maka 

terdapat pengaruh signifikan secara individu promosi, 

produk, motivasi, faktor sosial, faktor pembelajaran, 

harga, faktor kebudayaan, usia, jenis kelamin, 

pendidikan, pekerjaan, pengeluaran dan preferensi 

terhadap keputusan pembelian. 

4.9.1.8.3 Uji Signifikansi Parsial antara “Promosi, Kejelasan 

Harga dan Akses Lokasi” terhadap Keputusan 

Pembelian 

Pengujian signifikansi secara parsial variabel 

“Promosi, Kejelasan Harga dan Akses Lokasi” 

menghasilkan nilai t hitung sebesar 4,073 dengan 

probabilitas sebesar 0,000. Hasil pengujian tersebut 

menunjukkan probabilitas < level of significance 

(=5%). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan “Promosi, Kejelasan Harga dan Akses Lokasi” 

terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian ini 

selaras dengan penelitian Wijaya (2012) yang 
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menyatakan bahwa harga mempunyai pengaruh yang 

paling tinggi terhadap keputusan pembelian diantara 

variabel bauran pemasaran lainnya karena persepsi 

konsumen mengenai harga, seringkali konsumen mencari 

dan membandingkan harga suatu produk yang sama di 

tempat berbeda untuk mencari produk dengan harga yang 

relative lebih murah namun memiliki kualitas yang baik. 

Konsumen menilai harga madu yang telah ditetapkan 

oleh outlet sesuai kualitas yang dijual, ditambahkan oleh 

Kurniawan (2012) yang menyebutkan bahwa Lokasi atau 

tempat penjualan yang mudah dijangkau oleh konsumen 

dan dekat dengan keramaian merupakan lokasi yang 

tepat untuk suatu usaha dan dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian. 

4.9.1.8.4 Uji Signifikansi Parsial antara “Produk dan Peranan 

Status” terhadap Keputusan Pembelian 

Pengujian signifikansi secara parsial variabel 

“Produk dan Peranan Status” menghasilkan nilai t hitung 

sebesar 2,130 dengan probabilitas sebesar 0,037. Hasil 

pengujian tersebut menunjukkan probabilitas < level of 

significance (=5%). Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan “Produk dan Peranan 

Status” terhadap keputusan pembelian. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Cut Fatimah (2006) yang 

menyatakan bahwa rasa dan aroma atau yang biasa 

disebut dengan flavour merupakan sensasi yang 

dihasilkan bahan makanan ketika diletakkan dalam mulut 

terutama yang ditimbulkan oleh rasa dan bau Sehingga 

produsen harus selalu memperhatikan faktor rasa dan 

aroma produk karena merupakan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi konsumen dalam pembelian dan 
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kontinyuitas pembelian, ditambahkan oleh Lamb (2001) 

yang menyebutkan bahwa tingkah laku konsumen 

dipengaruhi oleh faktor faktor sosial seperti halnya 

peranan dan status sosial konsumennya. Peran dan status 

merupakan posisi seseorang yang mempunyai faktor 

sosial yang lebih luas tentu akan mendapatkan banyak 

pengaruh dalam pengambilan keputusan dalam 

pembelian. 

4.9.1.8.5 Signifikansi Parsial antara “Tempat Penjualan, Publik 

ralation dan Motivasi” terhadap Keputusan Pembelian 

Pengujian signifikansi secara parsial variabel 

“Tempat Penjualan, Publik relation dan Motivasi” 

menghasilkan nilai t hitung sebesar 3,780 dengan 

probabilitas sebesar 0,000. Hasil pengujian tersebut 

menunjukkan probabilitas < level of significance 

(=5%). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan “Tempat Penjualan, Publik relation dan 

Motivasi” terhadap keputusan pembelian. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Kurniawan (2012) yang 

menyebutkan bahwa Lokasi atau tempat penjualan yang 

mudah dijangkau oleh konsumen dan dekat dengan 

keramaian merupakan lokasi yang tepat untuk suatu 

usaha dan dapat mempengaruhi keputusan pembelian. 

4.9.1.8.6 Uji Signifikansi Parsial antara “Sosial, Referensi dan 

Tingkat Kehidupan” terhadap Keputusan Pembelian 

Pengujian signifikansi secara parsial variabel 

“Sosial, Referensi dan Tingkat Kehidupan” 

menghasilkan nilai t hitung sebesar 2,503 dengan 

probabilitas sebesar 0,015. Hasil pengujian tersebut 
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menunjukkan probabilitas < level of significance 

(=5%). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan “Sosial, Referensi dan Tingkat Kehidupan” 

terhadap keputusan pembelian. Hal ini sesuai dengan 

Lamb (2001) yang menyebutkan bahwa tingkah laku 

konsumen juga dipengaruhi oleh faktot sosial seperti 

referensi, keluarga, tingkat kehidupan konsumen. 

4.9.1.8.7  Uji Signifikansi Parsial antara “Psikologi dan 

Kepribadian” terhadap Keputusan Pembelian  

Pengujian signifikansi secara parsial variabel 

“Psikologi dan Kepribadian” menghasilkan nilai t hitung 

sebesar 0,718 dengan probabilitas sebesar 0,476. Hasil 

pengujian tersebut menunjukkan probabilitas > level of 

significance (=5%). Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan “Psikologi dan 

Kepribadian”terhadap keputusan pembelian. Hal tersebut 

tidak sesuai dengan pendapat Setiadi (2003) yang 

menyebutkan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan 

langsung yang terlibat dalam mendapatkan , 

mengkonsumsi dan menghabiskan produk atau jasa. 

Perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor pribadi dan 

psikologis dari konsumen tersebut. 

4.9.1.8.8 Uji Signifikansi Parsial antara Kesesuaian “Harga dan 

Daya Saing Harga” terhadap Keputusan Pembelian  

Pengujian signifikansi secara parsial “Harga dan 

Daya Saing Harga”menghasilkan nilai t hitung sebesar 

2,034 dengan probabilitas sebesar 0,047. Hasil pengujian 

tersebut menunjukkan probabilitas < level of significance 

(=5%). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 



 

166 

 

signifikan “Harga dan Daya Saing Harga” terhadap 

keputusan pembelian. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Tjiptono (1997) harga juga dapat menjadi indikator 

kualitas dimana suatu produk dengan kualitas tinggi akan 

berani dipatok dengan harga yang tinggi pula. Harga 

dapat mempengaruhi konsumen dalam mempengaruhi 

keputusan untuk melakukan pembelian suatu produk. 

4.9.1.8.9 Uji Signifikansi Parsial antara “Kultur dan Gaya 

Hidup” terhadap Keputusan Pembelian  

Pengujian signifikansi secara parsial variabel 

“Kultur dan Gaya Hidup”menghasilkan nilai t hitung 

sebesar 2,182 dengan probabilitas sebesar 0,033. Hasil 

pengujian tersebut menunjukkan probabilitas < level of 

significance (=5%). Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan “Kultur dan Gaya 

Hidup”terhadap keputusan pembelian. Hal ini berarti 

terdapat pengaruh signifikan Faktor Kebudayaan 

terhadap keputusan pembelian. Hasil tersebut sesuai 

dengan pendapat Sciffman dan Kanuk (2000) 

mendefinisikan budaya sebagai sejumlah nilai, 

kepercayaan dan kebiasaan yang digunakan untuk 

menunjukkan perilaku konsumen langsung dari 

kelompok masyarakat tertentu. Hasil tersebut sesuai 

dengan pendapat Sciffman dan Kanuk (2000) 

mendefinisikan Kultur sebagai sejumlah nilai, 

kepercayaan dan kebiasaan yang digunakan untuk 

menunjukkan perilaku konsumen langsung dari 

kelompok masyarakat tertentu.  

4.9.1.8.10 Uji Signifikansi Parsial antara Usia terhadap 

Keputusan Pembelian 
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Pengujian signifikansi secara parsial variabel usia 

menghasilkan nilai t hitung sebesar 2,035 dengan 

probabilitas sebesar 0,046. Hasil pengujian tersebut 

menunjukkan probabilitas < level of significance 

(=5%). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan usia terhadap keputusan pembelian.  

4.9.1.8.11 Uji Signifikansi Parsial antara Jenis Kelamin terhadap 

Keputusan Pembelian 

Pengujian signifikansi secara parsial variabel 

Jenis kelamin menghasilkan nilai t hitung sebesar 0,699 

dengan probabilitas sebesar 0,487. Hasil pengujian 

tersebut menunjukkan probabilitas > level of significance 

(=5%). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan Jenis kelamin terhadap keputusan 

pembelian.  

4.9.1.8.12 Uji Signifikansi Parsial antara Pendidikan terhadap 

Keputusan Pembelian 

Pengujian signifikansi secara parsial variabel 

pendidikan menghasilkan nilai t hitung sebesar 0,418 

dengan probabilitas sebesar 0,678. Hasil pengujian 

tersebut menunjukkan probabilitas > level of significance 

(=5%). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan pendidikan terhadap keputusan 

pembelian.  

 

4.9.1.8.13 Uji Signifikansi Parsial antara Pekerjaan 1 

(Pelajar/mahasiswa dengan ibu rumah tangga) 

terhadap Keputusan Pembelian 
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Pengujian signifikansi secara parsial variabel 

Pekerjaan 1 (Pelajar/mahasiswa dengan ibu rumah 

tangga) menghasilkan nilai t hitung sebesar -0,224 

dengan probabilitas sebesar 0,823. Hasil pengujian 

tersebut menunjukkan probabilitas > level of significance 

(=5%). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan Pekerjaan 1 (Pelajar/mahasiswa 

dengan ibu rumah tangga) terhadap keputusan 

pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan antara pelajar/mahasiswa dengan ibu rumah 

tangga untuk melakukan pembelian madu. Kotler (2002) 

selera seseorang terhadap produk atau jasa juga 

berhubungan dengan jenjang kehidupannya. 

4.9.1.8.14 Uji Signifikansi Parsial antara Pekerjaan 2 (Pegawai 

negeri dengan ibu rumah tangga) terhadap 

Keputusan Pembelian 

Pengujian signifikansi secara parsial variabel 

Pekerjaan 2 (pegawai negeri dengan ibu rumah tangga) 

menghasilkan nilai t hitung sebesar -0,991 dengan 

probabilitas sebesar 0,326. Hasil pengujian tersebut 

menunjukkan probabilitas > level of significance 

(=5%). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan Pekerjaan 2 (pegawai negeri dengan 

ibu rumah tangga) terhadap keputusan pembelian. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara 

pegawai negeri dengan ibu rumah tangga untuk 

melakukan pembelian madu. Kotler (2001) menyebutkan 

bahwa situasi ekonomi akan mempengaruhi keputusan 

pilihan produk dan keputusan pembelian. 
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4.9.1.8.15 Uji Signifikansi Parsial antara Pekerjaan 3 (karyawan 

swasta dengan ibu rumah tangga) terhadap 

Keputusan Pembelian 

Pengujian signifikansi secara parsial variabel 

Pekerjaan 3 (karyawan swasta dengan ibu rumah tangga) 

menghasilkan nilai t hitung sebesar -0,513 dengan 

probabilitas sebesar 0,610. Hasil pengujian tersebut 

menunjukkan probabilitas > level of significance 

(=5%). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan Pekerjaan 3 (karyawan swasta 

dengan ibu rumah tangga) terhadap keputusan 

pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan antara karyawan swasta dengan ibu rumah 

tangga untuk melakukan pembelian madu. Setiadi, 

(2005) Pilihan produk atau jasa sangat dipengaruhi oleh 

keadaan ekonomi seseorang. Kondisi ekonomi dapat 

berupa penghasilan yang dapat dibelanjakan atau tingkat 

pendapatan, pekerjaan, hutang, kemampuan untuk 

membeli dan sikap atas belanja atau menabung. 

4.9.1.8.16  Uji Signifikansi Parsial antara Pekerjaan 4 

(wiraswasta dengan ibu rumah tangga) terhadap 

Keputusan Pembelian  

Pengujian signifikansi secara parsial variabel 

Pekerjaan 4 (wiraswasta dengan ibu rumah tangga) 

menghasilkan nilai t hitung sebesar -2,157 dengan 

probabilitas sebesar 0,036. Hasil pengujian tersebut 

menunjukkan probabilitas < level of significance 

(=5%). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan Pekerjaan 4 (wiraswasta dengan ibu rumah 

tangga) terhadap keputusan pembelian. Hal ini 
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menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara karyawan 

swasta dengan ibu rumah tangga untuk melakukan 

pembelian madu. Hal ini sesuai dengan Kotler (2002) 

pekerjaan seseorang yang mempengaruhi pola 

konsumsinya. Pemasaran berusaha mengidentifikasi, 

kelompok profesi yang memiliki minat diatas rata-rata 

atas produk dan jasa mereka. 

4.9.1.8.17  Uji  Signifikansi Parsial antara Pendidikan terhadap 

Keputusan Pembelian  

Pengujian signifikansi secara parsial variabel 

pendidikan menghasilkan nilai t hitung sebesar 1,261 

dengan probabilitas sebesar 0,212. Hasil pengujian 

tersebut menunjukkan probabilitas > level of significance 

(=5%). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan pendidikan terhadap keputusan 

pembelian.  

4.9.1.8.18 Uji Signifikansi Parsial antara Konstanta terhadap 

Keputusan Pembelian  

Selanjutnya pengujian signifikansi secara parsial 

variabel konstanta menghasilkan nilai t hitung sebesar 

2,200 dengan probabilitas sebesar 0,032. Hasil pengujian 

tersebut menunjukkan probabilitas < level of significance 

(=5%). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan secara parsial konstanta terhadap keputusan 

pembelian. 

4.9.1.8.19 Model Empirik Regresi Linier 

Persamaan regresi dari hasil estimasi analisis regresi 

linier adalah: 
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Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + β6 X6+ 

β7 X7 + β8 X8 + β9 X9 + β10 X10 + β11 X11 + β12 X12 + β13 

X13 + β14 X14 + β15 X15 + β16 X16 + ε 

Y = 4,284 + 0,192 X1 + 0,244 X2 + 0,173 X3 + 0,166 X4 + 

0,037 X5 + 0,106 X6 + 0,095 X7 + 0,038 X8 + 0,067 X9 + 

0,030 X10 – 0,062 X11 – 0,158 X12 – 0,078 X13 – 0,280 

X14 + 0,054 X15 + 0,043 X16 

Persamaan ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Konstanta sebesar 4,284 mengindikasikan bahwa 

apabila variabel promosi, produk, motivasi, faktor 

sosial, faktor pembelajaran, harga, faktor 

kebudayaan, usia, jenis kelamin, pendidikan, 

pekerjaan, pengeluaran dan preferensi bernilai 

konstan maka besarnya perubahan keputusan 

pembelian sebesar 4,284. 

2. Koefisien variabel “Promosi, kejelasan harga dan 

akses lokasi” sebesar 0,192 mengindikasikan bahwa 

Promosi berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

intensif Promosi dari madu di Kota Blitar cenderung 

dapat meningkatkan keputusan pembelian madu di 

kota tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa untuk 

meningkatkan keputusan pembelian madu di Kota 

Blitar maka Promosi madu tersebut perlu dibuat 

menjadi lebih intensif. Hasil penelitian ini bahwa 

dugaan sementara yaitu hipotesis 3 dinyatakan 

bahwa hipotesis 3 diterima. Hasil penelitian ini 

selaras dengan penelitian Wijaya (2012) yang 

menyatakan bahwa harga mempunyai pengaruh 

yang paling tinggi terhadap keputusan pembelian 
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diantara variabel bauran pemasaran lainnya karena 

persepsi konsumen mengenai harga, seringkali 

konsumen mencari dan membandingkan harga suatu 

produk yang sama di tempat berbeda untuk mencari 

produk dengan harga yang relative lebih murah 

namun memiliki kualitas yang baik. Konsumen 

menilai harga madu yang telah ditetapkan oleh outlet 

sesuai kualitas yang dijual, ditambahkan oleh 

Kurniawan (2012) yang menyebutkan bahwa Lokasi 

atau tempat penjualan yang mudah dijangkau oleh 

konsumen dan dekat dengan keramaian merupakan 

lokasi yang tepat untuk suatu usaha dan dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

3. Koefisien variabel “Produk dan peranan status” 

sebesar 0,244 mengindikasikan bahwa Produk 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin beragam atau 

menarik Produk penjualan madu di Kota Blitar 

cenderung dapat meningkatkan keputusan pembelian 

madu di kota tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa 

untuk meningkatkan keputusan pembelian madu di 

Kota Blitar maka Produk penjualan madu tersebut 

perlu dibuat menjadi lebih beragam atau lebih 

menarik. Hasil penelitian ini bahwa dugaan 

sementara yaitu hipotesis 1 dinyatakan bahwa 

hipotesis 1 diterima.  Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Cut Fatimah (2006) yang menyatakan 

bahwa rasa dan aroma atau yang biasa disebut 

dengan flavour merupakan sensasi yang dihasilkan 

bahan makanan ketika diletakkan dalam mulut 

terutama yang ditimbulkan oleh rasa dan bau 

Sehingga produsen harus selalu memperhatikan 
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faktor rasa dan aroma produk karena merupakan 

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

konsumen dalam pembelian dan kontinyuitas 

pembelian, ditambahkan oleh Lamb (2001) yang 

menyebutkan bahwa tingkah laku konsumen 

dipengaruhi oleh faktor faktor sosial seperti halnya 

peranan dan status sosial konsumennya. Peran dan 

status merupakan posisi seseorang yang mempunyai 

faktor sosial yang lebih luas tentu akan mendapatkan 

banyak pengaruh dalam pengambilan keputusan 

dalam pembelian. 

4. Koefisien variable “Tempat Penjualan, Publik 

relation dan Motivasi” sebesar 0,173 

mengindikasikan bahwa Motivasi berpengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin kuat motivasi untuk 

melakukan pembelian madu di Kota Blitar 

cenderung dapat meningkatkan keputusan pembelian 

madu di kota tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa 

untuk meningkatkan keputusan pembelian madu di 

Kota Blitar maka Motivasi untuk melakukan 

pembelian madu tersebut perlu diperkuat. Hasil 

penelitian ini bahwa dugaan sementara yaitu 

hipotesis 3 dan 4 dinyatakan bahwa hipotesis 3 dan 4 

diterima. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Kurniawan (2012) yang menyebutkan bahwa Lokasi 

atau tempat penjualan yang mudah dijangkau oleh 

konsumen dan dekat dengan keramaian merupakan 

lokasi yang tepat untuk suatu usaha dan dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

5. Koefisien variabel “Sosial, Referensi dan Tingkat 

Kehidupan”  sebesar 0,166 mengindikasikan bahwa 
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Faktor Sosial berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin kuat Faktor Sosial untuk pembelian madu 

di Kota Blitar cenderung dapat meningkatkan 

keputusan pembelian madu di kota tersebut. Hal ini 

menunjukkan bahwa untuk meningkatkan keputusan 

pembelian madu di Kota Blitar maka faktor sosial 

tersebut perlu diperkuat. Hal ini sesuai dengan Lamb 

(2001) yang menyebutkan bahwa tingkah laku 

konsumen juga dipengaruhi oleh faktot sosial seperti 

referensi, keluarga, tingkat kehidupan konsumen. 

6. Koefisien variabel “Psikologi dan Kepribadian” 

sebesar 0,037 mengindikasikan bahwa Faktor 

Pembelajaran berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin kuat Faktor Pembelajaran mengenai madu 

di Kota Blitar cenderung dapat meningkatkan 

keputusan pembelian madu di kota tersebut. Pada 

Faktor pembelajaran dinyatakan bahwa tidak 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hal ini 

menunjukkan bahwa kuat lemahnya Faktor 

Pembelajaran maka belum mampu mengubah 

(meningkat atau menurunkan) keputusan pembelian 

madu di Kota Blitar. Hal ini berarti terdapat 

pengaruh signifikan  “Sosial dan Tingkat 

Kehidupan” terhadap keputusan pembelian. Hal 

tersebut tidak sesuai dengan pendapat Setiadi (2003) 

yang menyebutkan bahwa perilaku konsumen adalah 

tindakan langsung yang terlibat dalam mendapatkan 

, mengkonsumsi dan menghabiskan produk atau 

jasa. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor 

pribadi dan psikologis dari konsumen tersebut. 
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7. Koefisien variabel “Kesesuaian Harga dan Daya 

Saing Harga” sebesar 0,106 mengindikasikan bahwa 

Harga berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

sesuai Harga jual madu di Kota Blitar cenderung 

dapat meningkatkan keputusan pembelian madu di 

kota tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa untuk 

meningkatkan keputusan pembelian madu di Kota 

Blitar maka Harga jual madu di Kota Blitar perlu 

lebih disesuaikan. Hasil penelitian ini bahwa dugaan 

sementara yaitu hipotesis 2 dinyatakan bahwa 

hipotesis 2 diterima. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Tjiptono (1997) harga juga dapat menjadi indikator 

kualitas dimana suatu produk dengan kualitas tinggi 

akan berani dipatok dengan harga yang tinggi pula. 

Harga dapat mempengaruhi konsumen dalam 

mempengaruhi keputusan untuk melakukan 

pembelian suatu produk. 

8. Koefisien variabel “Kultur dan Gaya Hidup” sebesar 

0,095 mengindikasikan bahwa Faktor Kebudayaan 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin kuat Faktor 

Kebudayaan untuk melakukan pembelian madu di 

Kota Blitar cenderung dapat meningkatkan 

keputusan pembelian madu di kota tersebut. Hal ini 

menunjukkan bahwa untuk meningkatkan keputusan 

pembelian madu di Kota Blitar maka Faktor 

Kebudayaan perlu lebih diperkuat. Hasil penelitian 

ini bahwa dugaan sementara yaitu hipotesis 5 

dinyatakan bahwa hipotesis 5 diterima. Hasil 

tersebut sesuai dengan pendapat Sciffman dan 

Kanuk (2000) mendefinisikan Kultur sebagai 
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sejumlah nilai, kepercayaan dan kebiasaan yang 

digunakan untuk menunjukkan perilaku konsumen 

langsung dari kelompok masyarakat tertentu. 

9. Koefisien variabel umur sebesar 0,038 

mengindikasikan bahwa umur berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin meningkat umur seseorang 

cenderung dapat meningkatkan keputusan pembelian 

madu di kota tersebut.  

10. Koefisien variabel jenis kelamin sebesar 0,067 

mengindikasikan bahwa jenis kelamin berpengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian. Jenis kelamin 

laki-laki memiliki pengaruh yang lebih tinggi 

dibandingkan jenis kelamin perempuan dengan 

selisih sebesar 0,067. 

11. Koefisien variabel pendidikan sebesar 0,030 

mengindikasikan bahwa pendidikan berpengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang 

pendidikan seseorang cenderung dapat 

meningkatkan keputusan pembelian madu di kota 

tersebut. Pada pendidikan dinyatakan bahwa tidak 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi atau semakin 

rendah jenjang pendidikan yang ditempuh belum 

mampu mengubah (meningkatkan atau menurunkan) 

keputusan pembelian madu. 

12. Koefisien variabel Pekerjaan 1 (pelajar/mahasiswa 

dengan ibu rumah tangga) sebesar -0,062 

mengindikasikan bahwa ibu rumah tangga memiliki 

pengaruh yang lebih tinggi dibandingkan 

pelajar/mahasiswa untuk melakukan pembelian 
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madu dengan selisih sebesar 0,062. Pada Pekerjaan 1 

(pelajar/mahasiswa dengan ibu rumah tangga) 

dinyatakan bahwa tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa 

pelajar/mahasiswa dan ibu rumah tangga memiliki 

pengaruh yang sama untuk melakukan pembelian 

madu. 

13. Koefisien variabel Pekerjaan 2 (pegawai negeri 

dengan ibu rumah tangga) sebesar -0,158 

mengindikasikan bahwa ibu rumah tangga memiliki 

pengaruh yang lebih tinggi dibandingkan pegawai 

negeri untuk melakukan pembelian madu dengan 

selisih sebesar 0,158. Pada Pekerjaan 2 (pegawai 

negeri dengan ibu rumah tangga) dinyatakan bahwa 

tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Hal ini menunjukkan bahwa pegawai negeri dan ibu 

rumah tangga memiliki pengaruh yang sama untuk 

melakukan pembelian madu. 

14. Koefisien variabel Pekerjaan 3 (karyawan swasta 

dengan ibu rumah tangga) sebesar -0,078 

mengindikasikan bahwa ibu rumah tangga memiliki 

pengaruh yang lebih tinggi dibandingkan karyawan 

swasta untuk melakukan pembelian madu dengan 

selisih sebesar 0,078. Pada Pekerjaan 3 (karyawan 

swasta dengan ibu rumah tangga) dinyatakan bahwa 

tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Hal ini menunjukkan bahwa karyawan swasta dan 

ibu rumah tangga memiliki pengaruh yang sama 

untuk melakukan pembelian madu. 

15. Koefisien variabel Pekerjaan 4 (wiraswasta dengan 

ibu rumah tangga) sebesar -0,280 mengindikasikan 

bahwa ibu rumah tangga memiliki pengaruh yang 
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lebih tinggi dibandingkan wiraswasta untuk 

melakukan pembelian madu dengan selisih sebesar 

0,280.  

16. Koefisien variabel pengeluaran sebesar 0,054 

mengindikasikan bahwa pengeluaran berpengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi pengeluaran 

seseorang cenderung dapat meningkatkan keputusan 

pembelian madu di kota tersebut. Pada pengeluaran 

dinyatakan bahwa tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi atau semakin rendah pengeluaran 

yang ditempuh belum mampu mengubah 

(meningkatkan atau menurunkan) keputusan 

pembelian madu. 

17. Koefisien variabel preferensi sebesar 0,043 

mengindikasikan bahwa preferensi berpengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin kuat preferensi 

seseorang untuk membeli madu maka cenderung 

dapat meningkatkan keputusan pembelian madu di 

kota tersebut. 

4.9.1.8.20 Pengaruh Dominan 

Pengaruh dominan variabel bebas terhadap 

variabel terikatnya dapat dilihat melalui standardized 

coefficient yang paling tinggi. Pada tabel di atas dapat 

diketahui bahwa variabel yang memiliki koefisien 

standardisasi terbesar adalah variabel Produk sebesar 

0,451. Hal ini menunjukkan bahwa Produk memiliki 

pengaruh yang paling dominan terhadap keputusan 

pembelian madu di Kota Blitar 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut : 
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1. Preferensi konsumen terhadap keputusan pembelian madu di Kota Blitar 

adalah : 

a. Sebanyak 64,0% konsumen lebih suka membeli madu untuk menjaga 

stamina dan sebagai obat 

b. Sebanyak 53,33% konsumen memilih kemasan berukuran 570ml berukuran 

besar 

c. Sebanyak 42,67 konsumen lebih menyukai jenis Madu Sono 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian madu di Kota Blitar 

yaitu “Promosi, Kejelasan harga dan lokasi”, “Produk dan Peranan Status”, 

Tempat penjualan, Publik Relation dan Motivasi”, faktor sosial, Referensi 

danTingkat Kehidupan”, “Psikologi dan Kepribadian” “Kesesuaian Harga 

dan Daya Saing Harga”, “Kultur dan Gaya Hidup”, Preferensi dan pekerjaan 

4 (wiraswasta dengan ibu rumah tangga). 

5.2 Saran 

1. Diharapkan agar produsen madu atau oultet dapat meningkatkan faktor 

Produk dan sosial untuk meningkatkan keputusan pembelian madu di kota 

Blitar. 

2. Perlu dikaji lebih lanjut mengenai kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan 

konsumen. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Data Penelitian 
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Lampiran 2. Pengujian Instrumen Penelitian 

Variabel Produk (X1) 

Uji Validitas 

 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 TX1 

X1.1 

Pearson Correlation 1 .348
**
 .371

**
 .267

*
 .669

**
 

Sig. (2-tailed)  .002 .001 .021 .000 

N 75 75 75 75 75 

X1.2 

Pearson Correlation .348
**
 1 .442

**
 .410

**
 .753

**
 

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

N 75 75 75 75 75 

X1.3 

Pearson Correlation .371
**
 .442

**
 1 .460

**
 .775

**
 

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

N 75 75 75 75 75 

X1.4 

Pearson Correlation .267
*
 .410

**
 .460

**
 1 .735

**
 

Sig. (2-tailed) .021 .000 .000  .000 

N 75 75 75 75 75 

TX1 

Pearson Correlation .669
**
 .753

**
 .775

**
 .735

**
 1 

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

N 75 75 75 75 75 

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

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

 

 



 

188 

 

Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.713 4 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 13.7733 2.178 .415 .699 

X1.2 13.8267 1.956 .527 .634 

X1.3 13.7467 1.921 .567 .610 

X1.4 13.7333 1.982 .494 .655 

 

Variabel Tempat (X2) 

Uji Validitas 

Correlations 

 X2.1 x2.2 X2.3 TX2 

X2.1 

Pearson Correlation 1 .620
**
 .429

**
 .814

**
 

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

N 75 75 75 75 

x2.2 

Pearson Correlation .620
**
 1 .551

**
 .869

**
 

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

N 75 75 75 75 

X2.3 

Pearson Correlation .429
**
 .551

**
 1 .806

**
 

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

N 75 75 75 75 

TX2 

Pearson Correlation .814
**
 .869

**
 .806

**
 1 

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

N 75 75 75 75 

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

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.772 3 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X2.1 8.8933 1.529 .592 .709 

x2.2 8.9733 1.378 .690 .599 

X2.3 8.9333 1.468 .545 .765 

 

Variabel Harga (X3) 

Uji Validitas 

Correlations 

 X3.1 X3.2 X3.3 TX3 

X3.1 

Pearson Correlation 1 .446
**
 .335

**
 .768

**
 

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

N 75 75 75 75 

X3.2 

Pearson Correlation .446
**
 1 .394

**
 .797

**
 

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

N 75 75 75 75 

X3.3 

Pearson Correlation .335
**
 .394

**
 1 .749

**
 

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

N 75 75 75 75 

TX3 

Pearson Correlation .768
**
 .797

**
 .749

**
 1 

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

N 75 75 75 75 

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

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.659 3 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X3.1 8.7333 1.306 .468 .566 

X3.2 8.8533 1.235 .514 .502 

X3.3 8.6533 1.338 .429 .617 

 

Variabel Promosi (X4) 

Uji Validitas 

Correlations 

 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 TX4 

X4.1 

Pearson Correlation 1 .301
**
 .292

*
 .301

**
 .627

**
 

Sig. (2-tailed)  .009 .011 .009 .000 

N 75 75 75 75 75 

X4.2 

Pearson Correlation .301
**
 1 .443

**
 .401

**
 .762

**
 

Sig. (2-tailed) .009  .000 .000 .000 

N 75 75 75 75 75 

X4.3 

Pearson Correlation .292
*
 .443

**
 1 .399

**
 .754

**
 

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

N 75 75 75 75 75 

X4.4 

Pearson Correlation .301
**
 .401

**
 .399

**
 1 .731

**
 

Sig. (2-tailed) .009 .000 .000  .000 

N 75 75 75 75 75 

TX4 
Pearson Correlation .627

**
 .762

**
 .754

**
 .731

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
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N 75 75 75 75 75 

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

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

Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.691 4 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X4.1 13.1200 2.918 .381 .680 

X4.2 13.3067 2.351 .517 .598 

X4.3 13.3867 2.403 .512 .602 

X4.4 13.2667 2.523 .491 .615 

 

Variabel Faktor Kebudayaan (X5) 

Uji Validitas 

Correlations 

 X5.1 X5.2 TX5 

X5.1 

Pearson Correlation 1 .468
**
 .844

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 75 75 75 

X5.2 

Pearson Correlation .468
**
 1 .869

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 75 75 75 

TX5 

Pearson Correlation .844
**
 .869

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 75 75 75 

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

Uji Reliabilitas 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.636 2 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X5.1 4.1200 .539 .468 . 

X5.2 4.3067 .459 .468 . 

Variabel Faktor Sosial (X6) 

Uji Validitas 

Correlations 

 X6.1 X6.2 X6.3 TX6 

X6.1 

Pearson Correlation 1 .409
**
 .296

**
 .720

**
 

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

N 75 75 75 75 

X6.2 

Pearson Correlation .409
**
 1 .416

**
 .798

**
 

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

N 75 75 75 75 

X6.3 

Pearson Correlation .296
**
 .416

**
 1 .769

**
 

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

N 75 75 75 75 

TX6 

Pearson Correlation .720
**
 .798

**
 .769

**
 1 

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

N 75 75 75 75 

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

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.640 3 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X6.1 8.5467 1.548 .417 .586 

X6.2 8.7333 1.306 .511 .453 

X6.3 8.5867 1.327 .427 .578 

 

Variabel Faktor Kepribadian (X7) 

Uji Validitas 

Correlations 

 X7.1 X7.2 X7.3 TX7 

X7.1 

Pearson Correlation 1 .488
**
 .247

*
 .713

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .032 .000 

N 75 75 75 75 

X7.2 

Pearson Correlation .488
**
 1 .501

**
 .843

**
 

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

N 75 75 75 75 

X7.3 

Pearson Correlation .247
*
 .501

**
 1 .780

**
 

Sig. (2-tailed) .032 .000  .000 

N 75 75 75 75 

TX7 

Pearson Correlation .713
**
 .843

**
 .780

**
 1 

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

N 75 75 75 75 

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

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

 



 

194 

 

Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.672 3 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X7.1 8.4800 1.631 .414 .663 

X7.2 8.6800 1.302 .625 .391 

X7.3 8.5467 1.332 .437 .655 

 

Variabel Faktor Kejiwaan (X8) 

Uji Validitas 

Correlations 

 X8.1 X8.2 X8.3 TX8 

X8.1 

Pearson Correlation 1 .390
**
 .240

*
 .708

**
 

Sig. (2-tailed)  .001 .038 .000 

N 75 75 75 75 

X8.2 

Pearson Correlation .390
**
 1 .427

**
 .807

**
 

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

N 75 75 75 75 

X8.3 

Pearson Correlation .240
*
 .427

**
 1 .746

**
 

Sig. (2-tailed) .038 .000  .000 

N 75 75 75 75 

TX8 

Pearson Correlation .708
**
 .807

**
 .746

**
 1 

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

N 75 75 75 75 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.621 3 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X8.1 8.5467 1.278 .373 .598 

X8.2 8.7467 1.057 .520 .386 

X8.3 8.5467 1.170 .403 .561 

 

Lampiran 3. Analisis Faktor  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .695 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1731.334 

Df 300 

Sig. .000 

 

Anti-Image 

 Measures of Sampling 

Adequacy(MSA) 

X1.1 0.59 

X1.2 0.701 

X1.3 0.563 

X1.4 0.835 

X2.1 0.753 

x2.2 0.61 

X2.3 0.743 

X3.1 0.603 

X3.2 0.547 

X3.3 0.778 
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X4.1 0.594 

X4.2 0.751 

X4.3 0.596 

X4.4 0.694 

X5.1 0.66 

X5.2 0.78 

X6.1 0.793 

X6.2 0.881 

X6.3 0.604 

X7.1 0.782 

X7.2 0.739 

X7.3 0.773 

X8.1 0.645 

X8.2 0.816 

X8.3 0.698 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

X1.1 1.000 .811 

X1.2 1.000 .906 

X1.3 1.000 .881 

X1.4 1.000 .870 

X2.1 1.000 .862 

x2.2 1.000 .814 

X2.3 1.000 .798 

X3.1 1.000 .733 

X3.2 1.000 .752 

X3.3 1.000 .785 

X4.1 1.000 .868 

X4.2 1.000 .804 

X4.3 1.000 .928 

X4.4 1.000 .778 

X5.1 1.000 .825 

X5.2 1.000 .650 

X6.1 1.000 .686 

X6.2 1.000 .538 

X6.3 1.000 .750 

X7.1 1.000 .666 

X7.2 1.000 .786 

X7.3 1.000 .765 
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X8.1 1.000 .832 

X8.2 1.000 .799 

X8.3 1.000 .759 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compone

nt 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Varianc

e 

Cumulativ

e % 

Total % of 

Varianc

e 

Cumulativ

e % 

Total % of 

Varianc

e 

Cumulativ

e % 

1 
9.03

5 
36.140 36.140 

9.03

5 
36.140 36.140 

4.40

6 
17.625 17.625 

2 
2.90

0 
11.599 47.739 

2.90

0 
11.599 47.739 

3.30

4 
13.216 30.842 

3 
2.30

1 
9.203 56.942 

2.30

1 
9.203 56.942 

3.22

7 
12.907 43.749 

4 
1.79

6 
7.184 64.126 

1.79

6 
7.184 64.126 

2.67

1 
10.685 54.434 

5 
1.35

8 
5.433 69.558 

1.35

8 
5.433 69.558 

2.62

4 
10.497 64.931 

6 
1.20

7 
4.830 74.388 

1.20

7 
4.830 74.388 

1.70

9 
6.837 71.768 

7 
1.05

1 
4.206 78.594 

1.05

1 
4.206 78.594 

1.70

6 
6.825 78.594 

8 .953 3.814 82.408       

9 .736 2.943 85.350       

10 .714 2.858 88.208       

11 .472 1.886 90.094       

12 .421 1.683 91.777       

13 .398 1.591 93.368       

14 .321 1.286 94.654       

15 .297 1.188 95.842       

16 .246 .985 96.827       

17 .178 .712 97.539       

18 .162 .650 98.189       

19 .152 .609 98.798       

20 .104 .416 99.214       
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21 .069 .274 99.489       

22 .054 .214 99.703       

23 .038 .153 99.856       

24 .028 .112 99.968       

25 .008 .032 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 3 4 5 6 7 

X1.1 .579 .008 -.023 -.655 .054 .045 .204 

X1.2 .694 .107 .233 -.421 -.193 .290 -.243 

X1.3 .657 .010 -.103 -.617 -.174 .134 .102 

X1.4 .842 .061 .224 -.147 -.013 .221 -.192 

X2.1 .681 -.565 -.213 .130 .049 .094 .073 

x2.2 .527 .419 -.247 -.038 .493 -.160 .169 

X2.3 .791 .058 .242 -.139 .061 .206 -.212 

X3.1 .395 .164 -.350 .305 -.204 .537 .072 

X3.2 .278 .217 .334 .600 -.094 .370 .100 

X3.3 .610 -.532 -.278 .168 .074 .117 .076 

X4.1 .639 -.557 -.160 .063 .282 -.145 .139 

X4.2 .687 -.453 .102 .249 .002 .035 -.230 

X4.3 .681 -.613 -.227 .102 .119 -.085 .068 

X4.4 .554 .530 -.337 .223 .128 .051 -.091 

X5.1 .518 .116 -.269 .013 -.480 -.133 .472 

X5.2 .559 .176 .293 .158 -.246 -.302 -.208 

X6.1 .626 .115 -.217 .084 -.292 -.312 -.209 

X6.2 .624 .005 -.140 .037 -.218 -.226 -.171 

X6.3 .574 .411 -.354 -.066 .341 -.068 .010 

X7.1 .607 .059 .135 .090 .107 -.369 -.346 

X7.2 .583 .230 .107 .142 -.433 -.265 .322 

X7.3 .546 .061 .606 -.077 .174 -.054 .237 

X8.1 .602 .553 -.298 .163 .149 .155 -.056 

X8.2 .520 -.329 .614 .117 .057 .054 .156 

X8.3 .349 .393 .543 .171 .278 -.092 .268 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 7 components extracted. 
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Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 3 4 5 6 7 

X1.1 .206 .756 .245 -.056 .130 -.260 .224 

X1.2 .082 .847 .065 .334 .168 .194 .002 

X1.3 .215 .835 .181 .069 -.017 -.085 .306 

X1.4 .292 .645 .217 .389 .322 .258 -.020 

X2.1 .881 .194 .061 .113 .020 .134 .120 

x2.2 .130 .110 .845 .044 .215 -.119 .089 

X2.3 .279 .602 .227 .367 .338 .223 -.091 

X3.1 .200 .149 .284 -.040 -.170 .717 .216 

X3.2 .011 -.132 .039 .103 .457 .714 .058 

X3.3 .847 .130 .097 .063 -.035 .159 .102 

X4.1 .878 .097 .167 .089 .151 -.156 .068 

X4.2 .705 .165 -.049 .433 .190 .217 -.082 

X4.3 .926 .132 .088 .166 .031 -.041 .119 

X4.4 .033 .083 .749 .289 -.010 .331 .123 

X5.1 .192 .180 .173 .122 -.014 .127 .834 

X5.2 .040 .129 .067 .693 .320 .087 .192 

X6.1 .221 .158 .266 .646 -.105 .053 .332 

X6.2 .297 .215 .198 .544 -.034 .044 .256 

X6.3 .135 .217 .810 .146 .028 -.005 .082 

X7.1 .240 .114 .272 .668 .243 -.105 -.069 

X7.2 .066 .118 .122 .387 .312 .133 .698 

X7.3 .135 .316 .073 .133 .784 -.044 .080 

X8.1 .029 .190 .767 .226 .040 .378 .112 

X8.2 .422 .210 -.234 .153 .699 .104 .008 

X8.3 -.131 .008 .292 .095 .799 .064 .064 

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

Normalization. 

a. Rotation converged in 9 iterations. 
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Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 4 5 6 7 

1 .522 .471 .386 .429 .294 .177 .236 

2 -.758 .042 .584 .119 .112 .191 .139 

3 -.245 .118 -.462 .144 .806 -.002 -.203 

4 .195 -.761 .048 .204 .166 .558 .013 

5 .213 -.154 .535 -.324 .299 -.288 -.606 

6 .017 .385 -.067 -.485 -.070 .729 -.273 

7 .096 -.107 .059 -.632 .359 -.077 .665 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

Lampiran 4. Analisis Regresi 

Tanpa Variabel Preferensi 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables 

Removed 

Method 
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1 

Pengeluaran, REGR factor score   

5 for analysis 1, REGR factor 

score   7 for analysis 1, REGR 

factor score   4 for analysis 1, 

REGR factor score   6 for analysis 

1, REGR factor score   1 for 

analysis 1, REGR factor score   3 

for analysis 1, REGR factor score   

2 for analysis 1, Jenis_kelamin, 

Pekerjaan3, Usia, Pekerjaan1, 

Pendidikan, Pekerjaan2, 

Pekerjaan4
b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: Keputusan 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .809
a
 .654 .566 .35629 1.070 

a. Predictors: (Constant), Pengeluaran, REGR factor score   5 for analysis 1, REGR factor score   

7 for analysis 1, REGR factor score   4 for analysis 1, REGR factor score   6 for analysis 1, REGR 

factor score   1 for analysis 1, REGR factor score   3 for analysis 1, REGR factor score   2 for 

analysis 1, Jenis_kelamin, Pekerjaan3, Usia, Pekerjaan1, Pendidikan, Pekerjaan2, Pekerjaan4 

b. Dependent Variable: Keputusan 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 14.157 15 .944 7.435 .000
b
 

Residual 7.490 59 .127   

Total 21.647 74    

a. Dependent Variable: Keputusan 

b. Predictors: (Constant), Pengeluaran, REGR factor score   5 for analysis 1, REGR factor score   

7 for analysis 1, REGR factor score   4 for analysis 1, REGR factor score   6 for analysis 1, REGR 

factor score   1 for analysis 1, REGR factor score   3 for analysis 1, REGR factor score   2 for 

analysis 1, Jenis_kelamin, Pekerjaan3, Usia, Pekerjaan1, Pendidikan, Pekerjaan2, Pekerjaan4 
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Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4.095 .359  11.407 .000 

REGR factor score   1 for analysis 

1 
.191 .046 .353 4.127 .000 

REGR factor score   2 for analysis 

1 
.218 .044 .403 5.009 .000 

REGR factor score   3 for analysis 

1 
.171 .045 .317 3.820 .000 

REGR factor score   4 for analysis 

1 
.156 .043 .288 3.589 .001 

REGR factor score   5 for analysis 

1 
.032 .045 .059 .713 .479 

REGR factor score   6 for analysis 

1 
.101 .044 .186 2.269 .027 

REGR factor score   7 for analysis 

1 
.095 .043 .177 2.208 .031 

Usia .097 .044 .076 2.210 .031 

Jenis_kelamin .065 .095 .060 .691 .492 

Pendidikan .032 .070 .040 .458 .649 

Pekerjaan1 -.049 .267 -.018 -.185 .854 

Pekerjaan2 -.155 .157 -.115 -.986 .328 

Pekerjaan3 -.081 .151 -.064 -.535 .594 

Pekerjaan4 -.273 .135 -.248 -2.028 .047 

Pengeluaran .053 .042 .104 1.255 .214 

a. Dependent Variable: Keputusan 
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Lampiran 5. Regresi Dengan Variabel Preferensi 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 

Preferensi, 

REGR factor 

score   7 for 

analysis 1, 

REGR factor 

score   3 for 

analysis 1, 

REGR factor 

score   1 for 

analysis 1, 

REGR factor 

score   5 for 

analysis 1, 

REGR factor 

score   6 for 

analysis 1, 

Pengeluaran, 

Jenis_kelamin, 

Pekerjaan2, 

REGR factor 

score   4 for 

analysis 1, Usia, 

Pekerjaan1, 

Pekerjaan3, 

Pendidikan, 

Pekerjaan4, 

REGR factor 

score   2 for 

analysis 1
b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: Keputusan 

b. All requested variables entered. 
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Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .809
a
 .654 .559 .35922 1.065 

a. Predictors: (Constant), Preferensi, REGR factor score   7 for analysis 1, REGR factor score   

3 for analysis 1, REGR factor score   1 for analysis 1, REGR factor score   5 for analysis 1, 

REGR factor score   6 for analysis 1, Pengeluaran, Jenis_kelamin, Pekerjaan2, REGR factor 

score   4 for analysis 1, Usia, Pekerjaan1, Pekerjaan3, Pendidikan, Pekerjaan4, REGR factor 

score   2 for analysis 1 

b. Dependent Variable: Keputusan 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 14.162 16 .885 6.859 .000
b
 

Residual 7.484 58 .129   

Total 21.647 74    

a. Dependent Variable: Keputusan 

b. Predictors: (Constant), Preferensi, REGR factor score   7 for analysis 1, REGR factor score   3 for 

analysis 1, REGR factor score   1 for analysis 1, REGR factor score   5 for analysis 1, REGR factor 

score   6 for analysis 1, Pengeluaran, Jenis_kelamin, Pekerjaan2, REGR factor score   4 for analysis 

1, Usia, Pekerjaan1, Pekerjaan3, Pendidikan, Pekerjaan4, REGR factor score   2 for analysis 1 
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Tabel 6. Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Multikolinieritas 

Variabel Preferensi 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 4.284 1.002  4.277 .000   
REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

.192 .047 .355 4.073 .000 .783 1.277 

REGR factor 
score   2 for 
analysis 1 

.244 .114 .451 2.130 .037 .097 10.357 

REGR factor 
score   3 for 
analysis 1 

.173 .046 .319 3.780 .000 .835 1.198 

REGR factor 
score   4 for 
analysis 1 

.166 .066 .307 2.503 .015 .397 2.517 

REGR factor 
score   5 for 
analysis 1 

.037 .051 .068 .718 .476 .660 1.515 

REGR factor 
score   6 for 
analysis 1 

.106 .052 .197 2.034 .047 .638 1.566 

REGR factor 
score   7 for 
analysis 1 

.095 .044 .176 2.182 .033 .916 1.092 

Usia .038 .019 .074 2.035 .046 .787 1.270 

Jenis_kelamin .067 .096 .062 .699 .487 .763 1.311 

Pendidikan .030 .072 .038 .418 .678 .737 1.357 

Pekerjaan1 -.062 .276 -.023 -.224 .823 .590 1.696 

Pekerjaan2 -.158 .159 -.117 -.991 .326 .425 2.352 

Pekerjaan3 -.078 .153 -.062 -.513 .610 .403 2.481 

Pekerjaan4 -.280 .130 -.254 
-

2.157 
.036 .323 3.099 

Pengeluaran .054 .043 .107 1.261 .212 .833 1.201 

Preferensi .043 .019 .058 2.200 .032 .072 13.835 

a. Dependent Variable: Keputusan 
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Lampiran 7. Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Multikolinieritas 

Tanpa Variabel Tanpa Preferensi 

 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

REGR factor score   1 for analysis 1 .803 1.245 

REGR factor score   2 for analysis 1 .906 1.104 

REGR factor score   3 for analysis 1 .851 1.175 

REGR factor score   4 for analysis 1 .911 1.098 

REGR factor score   5 for analysis 1 .856 1.168 

REGR factor score   6 for analysis 1 .868 1.152 

REGR factor score   7 for analysis 1 .917 1.090 

Usia .800 1.250 

Jenis_kelamin .768 1.303 

Pendidikan .754 1.326 

Pekerjaan1 .621 1.612 

Pekerjaan2 .428 2.337 

Pekerjaan3 .406 2.465 

Pekerjaan4 .341 2.935 

Pengeluaran .850 1.176 
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Dengan Variabel Preferensi 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 4.284 1.002  4.277 .000   

REGR factor 

score   1 for 

analysis 1 

.192 .047 .355 4.073 .000 .783 1.277 

REGR factor 

score   2 for 

analysis 1 

.244 .114 .451 2.130 .037 .097 10.357 

REGR factor 

score   3 for 

analysis 1 

.173 .046 .319 3.780 .000 .835 1.198 

REGR factor 

score   4 for 

analysis 1 

.166 .066 .307 2.503 .015 .397 2.517 

REGR factor 

score   5 for 

analysis 1 

.037 .051 .068 .718 .476 .660 1.515 

REGR factor 

score   6 for 

analysis 1 

.106 .052 .197 2.034 .047 .638 1.566 

REGR factor 

score   7 for 

analysis 1 

.095 .044 .176 2.182 .033 .916 1.092 

Usia .038 .019 .074 2.035 .046 .787 1.270 

Jenis_kelamin .067 .096 .062 .699 .487 .763 1.311 

Pendidikan .030 .072 .038 .418 .678 .737 1.357 

Pekerjaan1 -.062 .276 -.023 -.224 .823 .590 1.696 

Pekerjaan2 -.158 .159 -.117 -.991 .326 .425 2.352 

Pekerjaan3 -.078 .153 -.062 -.513 .610 .403 2.481 

Pekerjaan4 -.280 .130 -.254 
-

2.157 
.036 .323 3.099 

Pengeluaran .054 .043 .107 1.261 .212 .833 1.201 
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Preferensi -.043 .211 -.058 -.203 .840 .072 13.835 

a. Dependent Variable: Keputusan 

 

Lampiran 8 

Uji Asumsi Normalitas 

Tanpa Variabel Preferensi 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Standardized 

Residual 

N 75 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation .89291506 

Most Extreme Differences 

Absolute .079 

Positive .079 

Negative -.059 

Kolmogorov-Smirnov Z .688 

Asymp. Sig. (2-tailed) .731 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Dengan Variabel Preferensi 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Standardized 

Residual 

N 75 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation .88531564 

Most Extreme Differences 

Absolute .096 

Positive .096 

Negative -.057 

Kolmogorov-Smirnov Z .828 

Asymp. Sig. (2-tailed) .499 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Lampiran 9. 

Uji Asumsi Heteroskedastisitas 

Tanpa Variabel Preferensi 

 

 

Dengan Variabel Preferensi 
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Kuesioner ini akan digunakan sebagai bahan untuk penelitian tentang “ANALISIS 

PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN  MADU DI 

KOTA BLITAR” oleh Januar Arif Budiman, mahasiswa Fakultas Peternakan, 

Universitas Brawijaya 

I. Profil pelanggan 

1.Nama  : 

2.Usia   :.................tahun 

3.Jenis kelamin :(laki-laki/ perempuan)* 

4. No. HP  : 

5. 

Pekerjaan  

1 Pelajar/mahasiswa 

2 Pegawai negeri 

3 Karyawan  

4 Wiraswasta 

5 Ibu rumah tangga 

6 Lainnya.............. 

6. 

Pendidikan  

1 SD/sederajat 

2 SMP/sederajat 

3 SMA/sederajat 

4 Sarjana 

5 Akademi/sederajat 

 

7.Dari manakah anda berasal : 

a. Kota Blitar 

b. Kabupaten Blitar 

c. Luar Kota Blitar 

d. Jawa Timur 
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e. Lainnya (sebutkan)........ 

8.Berapa pengeluaran anda tiap bulanya : 

a.100 – 500 ribu 

b.600 – 1juta 

c. > 1 juta – 1,5 juta 

d.1.6 – 2 juta 

e. > 2 juta 

9.Berapa kali anda membeli madu tiap bulannya : 

a.1-2 kali 

b.3-5 kali 

c.6-10 kali 

d. Tidak tentu 

10.Untuk keperluan apa anda mengkonsumsi madu? 

a. Untuk Kecantikan 

b. Untuk meningkatkan stamina 

c. Untuk bahan tambah makanan 

d. Hanya untuk coba-coba 

e. Lainnya (sebutkan)................ 

 

11.Merek madu apa yang pernah anda beli/konsumsi? 

a. Apiari Pramuka 

b. Nusantara 

c. Madu Kembang Joyo 

d. Madu Sambung Nyowo 

e. Madu Rasa 

f. Lainnya (sebutkan)................ 

 

12.Apa alasan anda membeli/mengkonsumsi madu dengan merek madu tersebut? 

a. Rasanya enak 

b. Keasliannya terjamin 

c. Harga murah 

d. Mereknya terkenal 

e. Mudah mendapatkan 

f. Lainnya (sebutkan)................. 

 

13.Jenis madu apa saja yang biasa anda beli/konsumsi? 

a. Madu Randu 

b. Madu Rambutan 

c. Madu Sono 

d. Madu Kaliandra 

e. Madu Hutan 

f. Madu Kopi 

g. Lainnya (sebutkan)................. 
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14.Dalam satuan ukuran berapa yang sering anda beli/konsumsi madu? 

a. 170 ml 

b. 250 ml 

c. 330 ml 

d. 1 Liter 

e. Lainnya (sebutkan).......... 

 

15.Bahan kemasan madu apa yang paling anda sukai? 

a. Botol kaca 

b. Botol plastik 

c. Plastik (jirigen) 

d. Lainnya (sebutkan)........... 

 

16.Bentuk kemasan apa yang paling anda sukai? 

a. Kotak / kubus 

b. Tabung 

c. Bulat 

d. Lainnya (sebutkan).......... 

 

17.Dimana anda biasa membeli madu? 

a. Pasar Tradisional 

b. SuperMarket 

c. Warung/Toko 

d. Outlet Produsen 

e. Agen 

f. Apotek 

g. Lainnya (sebutkan)................. 

 

18.Mengapa anda membeli produk madu di tempat tersebut? 

a.Tempat langganan 

b.Tempat terdekat 

c.Tempat terkenal 

d.Mudah dijangkau 

e.Lainnya (sebutkan).................. 

 

19. Bagaimana rasa madu yang anda suka? 

a.Terlalu Manis 

b.Manis 

c.Sedang  

d.Tidak Manis 

e.Lainnya (sebutkan)............. 
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20.Dari mana anda mengetahui informasi tentang madu? 

a. Keluarga 

b. Teman 

c. Brosur 

d. Koran 

e. Radio 

f. TV 

g. Internet 

h. Lainnya (sebutkan)........... 

 

21.Informasi penting apa yang anda inginkan tertera (ada) pada kemasan madu 

yang ingin anda konsumsi? 

a. Komposisi bahan 

b. Logo Halal 

c. Bar Code 

d. Tanggal Kadaluarsa 

e. Nilai gizi 

f. Khasiat madu 

g. Izin DepKes 

h. Lainnya (sebutkan)............ 

 

22.Bagaimana tingkat kekentalan madu : 

a.Sangat kental 

b.Kental 

c.Cair  

d.Sangat cair 

 

23.Berapa harga yang sesuai untuk satu botol madu dengan ukuran 250 ml  : 

a.  Kurang dari Rp 15.000 

b. Rp 15.000 – Rp 30.000 

c. Rp 30.000 – Rp 45.000 

d. Rp 45.000 – Rp 60.000 

e. > Rp 60.000 

 

24.Bagaimana menurut anda dengan harga madu disetiap ukurannya : 

a. Sangat mahal 

b. Mahal 

c. Sedang 

d. Murah 

e. Sangat murah 

f. Lainnya (sebutkan).............. 
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25.Apakah harga madu terjangkau : 

a. Sangat terjangkau 

b. Terjangkau 

c. Sedang  

d. Murah 

e. Lainnya (sebutkan).............. 

 

26. Apa alasan anda membeli madu : 

a. Kualitas dan mutu 

b. Tempat  

c. Kesehatan 

d. Rasa 

e. Lainnya (sebutkan)............... 

 

27.Berapa jarak rumah anda dengan outlet/aotek tempat penjualan madu ini : 

a.100 m – 500 m 

b.600 m – 1 km 

c.1 km – 1,5 km 

d.1,5 km – 2 km 

e. > 2 km 
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Cara Menjawab 

a. Berikanlah tanda silang (x) atas pilihan jawaban yang ada pada kotak   pada tabel dibawah ini. 

b. Jawaban yang tersedia terdiri dari 4 pilihan jawaban, yaitu : 

1. Sangat Setuju (SS)  = 5 

2. Setuju (S)   = 4 

3. Ragu-ragu (Rr)   = 3 

4. Tidak Setuju (TS)  = 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS)  = 1 

No 
Pertanyaan 

STS TS Rr S SS 
Produk 

1 
Apakah manfaat Madu merupakan faktor yang diyakini 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian? 
STS TS Rr S SS 

2 

Apakah rasa produk yang dipasarkan dan sesuai 

permintaan pelanggan merupakan faktor yang diyakini 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian? 

STS TS Rr S SS 

3 

Apakah warna madu yang dijual ke konsumen merupakan 

faktor yang diyakini dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian? 

STS TS Rr S SS 

 Harga      

1 

Apakah daftar harga yang dicantumkan oleh perusahaan 

merupakan faktor yang diyakini dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian? 

STS TS Rr S SS 

2 

Apakah harga jual produk yang terjangkau dari suatu 

produk merupakan faktor yang diyakini dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian? 

STS TS Rr S SS 

3 
Apakah kesesuaian harga dengan kualitas yang 

diberlakukan merupakan faktor yang diyakini dapat 
STS TS Rr S SS 
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mempengaruhi keputusan pembelian? 

 

4 

Apakah tingkat harga yang lebih rendah dari pesaing 

merupakan faktor yang diyakini dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian? 

STS TS Rr S SS 

 Tempat      

1 

Apakah  lokasi yang strategis yang dekat dengan 

konsumen 

merupakan faktor yang diyakini dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian? 

STS TS Rr S SS 

2 Apakah  kenyamanan tempat merupakan faktor yang 

diyakini dapat mempengaruhi keputusan pembelian? 
STS TS Rr S SS 

3 Apakah  area parkir yang luas merupakan faktor yang 

diyakini dapat mempengaruhi keputusan pembelian? 
STS TS Rr S SS 

4 Apakah tempat duduk merupakan faktor yang diyakini 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian? 
STS TS Rr S SS 

 Promosi      

1 Apakah saran dari teman atau keluarga mempengaruhi 

anda membeli madu ini? 
STS TS Rr S SS 

2 Apakah informasi dari mulut ke mulut mengenai madu 

mempengaruhi anda dalam membeli madu ini? 
STS TS Rr S SS 

3 Apakah penjualan individu secara langsung diyakini 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian? 
STS TS Rr S SS 

4 Apakah hubungan publik yang baik merupakan faktor 

yang diyakini dapat mempengaruhi keputusan pembelian? 
STS TS Rr S SS 

 Kebudayaan      

1 
Apakah membeli madu dikarenakan pretasi keberhasilan, 

kemajuan materi dan diyakini dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian? 
STS TS Rr S SS 

2 
Apakah anda membeli madu dikarenakan faktor 

penghailan, pekerjaan, pendidikan dan tempat tinggal 

anda yang mampu mempengaruhi keputuan pembelian? 

STS TS Rr S SS 

  

Sosial 
     

1 Apakah anda membeli madu dikarenakan pengaruh dari 

tokoh yang anda ikuti? 
STS TS Rr S SS 

2 Apakah lingkungan dekat anda berperan terhadap 

keputuan anda untuk pembelian madu? 
STS TS Rr S SS 

3 Apakah anda membeli dikarenakan adanya pengaruh dari 

aktivitas dan kedudukan anda dalam mayarakat? 
STS TS Rr S SS 
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Keterangan : 

1.Sangat Setuju  = SS 

2. Setuju   = S 

3. Ragu-ragu   = Rr 

4. Tidak Setuju  = TS 

5.Sangat Tidak Setuju  - STS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kepribadian      

1 Apakah usia dan tingkat kehidupan anda dapat 

mempengaruhi keputusan dalam membeli madu? 
STS TS Rr S SS 

2 Apakah anda membeli madu karena tuntutan life style? STS TS Rr S SS 

3 Apakah anda membeli madu dikarenakan telah mengenal 

produk dan merupakan pilihan anda? 
STS TS Rr S SS 

 Kejiwaan      

1 Apakah anda membeli madu dikarenakan ukuran 

keinginan dan kebutuhan untuk mengkonsuminya? 
STS TS Rr S SS 

2 

Apakah anda membeli madu dikarenakan anda pernah 

belajar dari hal yang pernah terjadi di masa lalu sehingga 

dapat mempengaruhi keputusan anda dalam membeli 

madu? 

STS TS Rr S SS 

3 
Apakah anda membeli madu dikarenakan anda tertarik 

pada warna, rasa yang khas dan dapat mempengaruhi 

keputusan anda? 
STS TS Rr S SS 


