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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Profil Lesehan Sate Kelinci Batu 

 Usaha rumah makan Lesehan Sate Kelinci didirikan pada 

tahun 1998 oleh Bapak H. Hasan Jumain beserta keluarganya 

yang berlokasi di Jl. Patimura No. 126 Batu. Usaha terus 

berkembang hingga sekarang pada tahun 2014 dengan jumlah 

karyawan sebanyak 24 orang. Pada tahun 2008 Lesehan Sate 

Kelinci Batu memperoleh piagam penghargaan MURI atas 

rekor penyelenggara pendukung bakar sate kelinci terbanyak 

pada waktu dan tempat yang sama. Lesehan sate kelinci buka 

mulai jam 08.00 – 21.00 pada hari biasa dan buka mulai jam 

08.00 – 22.00 pada hari weekend atau hari besar. Fasilitas yang 

disediakan oleh Lesehan Sate Kelinci Batu antara lain, area 

parkir, mushola, wastafel, taman, toilet dan lain-lain. 

 Rumah makan Lesehan Sate Kelinci menyediakan 

beberapa varian menu lain seperti kelinci goreng, sate kalkun, 

sate kambing, ayam goreng/bakar, gurami asam manis, cumi 

goreng, soto ayam kampung, bistik daging sapi dll. Harga 

yang ditawarkan juga bervariasi, dimulai dari kisaran harga 

Rp. 8.000,- sampai dengan Rp. 35.000,- untuk setiap porsinya. 

Daging kelinci yang digunakan berasal dari suplyer, dengan 

kualitas daging kelinci yang memiliki kualitas baik. Daging 

kelinci yang di suplay dalam bentuk karkas, dipotong dari 

kelinci yang berumur 4 bulan sehingga menciptakan rasa gurih 

pada daging kelinci saat diolah. Dalam sehari rumah makan ini 

bisa menghabiskan 600 tusuk sate kelinci pada hari biasa, 

sedangkan pada weekend mencapai 2000 tusuk sate per hari. 

4.2 Potensi dan Manfaat Daging Kelinci 

Kelinci merupakan salah satu ternak yang mempunyai 

potensi besar untuk dikembangbiakan sebagai penyedia 

daging, karena mempunyai kemampuan pertumbuhan dan 

perkembangan yang sangat pesat. Banyak keunggulan yang 
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diperoleh dari mengkonsumsi daging kelinci, yaitu proteinnya 

yang tinggi dan rendah kolesterol, sehingga daging kelinci 

dapat dipromosikan sebagai daging sehat. Daging kelinci 

mempunyai serat yang halus dan warna sedikit pucat, sehingga 

daging kelinci dapat dikelompokkan kedalam golongan daging 

berwarna putih seperti daging ayam. Daging putih tersebut 

memiliki kadar trigeliserida/lemak rendah, glikogen tinggi dan 

kandungan kolesterol dibawah 5 %, sehingga dari segi 

kesehatan daging kelinci mampu menurunkan resiko 

kolesterol dan penyakit jantung karena mutu dagingnya lebih 

bagus dibandingkan daging lainnya, sehingga daging kelinci 

mampu menurunkan resiko kolesterol dan penyakit jantung. 

Manfaat lain dari daging kelinci adalah untuk mengobati 

penyakit asma. Senyawa kitotefin adalah suatu zat yang 

terkandung di dalam daging kelinci, senyawa ini apabila 

digabungkan dengan lemak Omega 3 dan Omega 9 dapat 

bermanfaat sebagai penyembuh penyakit asma. Namun perlu 

diperhatikan agar kadar kotitefin tidak berkurang, dalam 

pengolahan daging tidak boleh dalam kondisi terlalu panas 

atau melebihi suhu 150°C atau paling baik dimasak dengan 

direbus. Daging kelinci juga dapat mencegah penyakit kanker. 

Kandungan protein daging kelinci baik dikonsumsi bagi lanjut 

usia untuk memelihara atau menjaga kesehatan masa menuju 

tua. Berikut merupakan Tabel perbandingan daging dari 

berbagai jenis ternak.  

Tabel 1. Perbandingan daging dari berbagai jenis ternak 

Daging Air Protein Lemak Energi 

Kkal 

Kolesterol Natrium 

  g/100g   Mg/100g  

Kelinci 71,5 21,9 5,5 137 53 67 

Ayam  75,8 19,9 2,8 459 105 90 

Babi 74,0 21,8 4,0 123 63 63 

Domba 70,6 20,2 8,3 156 74 70 

Sapi  71,9 20,5 5,1 136 58 63 

Sumber : Chan et.al (1995) 
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 Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa daging kelinci 

mempunyai kelebihan dalam hal rendahnya kolesterol, 

sehingga daging kelinci sangat baik dianjurkan sebagai 

makanan spesial untuk pasien penyakit jantung, manula dan 

untuk mereka yang mempunyai masalah dengan kelebihan 

berat badan. Keuntungan lainnya adalah tulang pada kelinci 

lebih tipis, dagingnya halus, seratnya pendek sehingga mudah 

dikunyah. 

4.3 Karakteristik Responden Lesehan Sate Kelinci Batu 

Hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui kuisioner 

yang diberikan kepada konsumen Lesehan Sate Kelinci di 

Kota Wisata Batu sebagai responden, maka dapat diketahui 

karakteristik setiap konsumen, hal ini dilakukan dengan 

harapan bahwa informasi ini dapat menjadi masukan bagi 

pengelola Lesehan Sate Kelinci di Kota Wisata Batu dalam 

menyusun strategi pemasaran dan pelayanan yang sesuai 

dengan karakteristik pelanggannya dimasa yang akan datang. 

Karakteristik/identitas responden ini berdasarkan jenis 

kelamin, umur, pendidikan terakhir, profesi/pekerjaan, tingkat 

pendapatan, frekuensi pembelian dan sumber informasi. 

1.3.1 Gambaran Jumlah Pembeli Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis 

kelamin di Lesehan Sate Kelinci Batu yang lebih 

dominan adalah responden dengan jenis kelamin laki-laki 

sebanyak 60% dari pada responden perempuan. 

Perbedaan persentase antara laki-laki dan perempuan 

tidak terlalu besar, dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa produk olahan sate kelinci  disukai baik laki-laki 

maupun perempuan, dimungkinkan karena mereka 

memiliki kesamaan selera. 
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Hasil penyebaran kuisioner diperoleh gambaran 

jumlah pembeli berdasarkan jenis kelamin. Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah ini. 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

Gambar 3. Diagram responden berdasarkan jenis 

Kelamin  

 

1.3.2 Gambaran Responden Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 

Deskripsi responden berdasarkan tingkat 

pendidikan adalah pendidikan yang ditempuh masing-

masing responden pelanggan Lesehan Sate Kelinci Batu. 

Hasil penyebaran kuesioner diperoleh gambaran 

responden menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada 

Gambar 4 dibawah ini. 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

Gambar 4. Diagram responden berdasarkan tingkat 

pendidikan 
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Gambar 4 menjelaskan bahwa responden di 

Lesehan Sate Kelinci Batu, sebagian besar berpendidikan 

perguruan tinggi yaitu sebanyak 71%, hal ini disebabkan 

pengetahuan  yang  dimiliki  oleh mereka cukup  tinggi 

mengenai  restoran dan kuliner. Tingkat pendidikan yang 

ditempuh seseorang menunjukkan tingkat pengetahuan 

dan wawasan yang dimiliki, yang akan berpengaruh pada 

kemampuan analistis terhadap suatu permasalahan seperti 

bauran pemasaran dan pelayanan yang diberikan oleh 

Lesehan Sate Kelinci Batu, selain itu 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 

pangan yang lebih baik kualitasnya dari pada yang 

berpendidikan rendah, selain melihat dari kualitas pangan 

yang dikonsumsinya, konsumen yang berpendidikan 

tinggi juga akan melihat lebih jauh terhadap keburukan 

dan resiko dalam mengkonsumsi pangan, serta cenderung 

berperilaku lebih kritis dalam pembelian dan pemilihan 

suatu produk. Sumarwan (2004) menyatakan bahwa 

pendidikan formal penting dalam membentuk pribadi 

dengan wawasan berpikir yang lebih baik, semakin tinggi 

pendidikan formal maka seseorang akan lebih banyak 

mendapatkan pengetahuan tentang gizi, hal ini berdampak 

positif terhadap ragam pangan yang akan dikonsumsi. 

 

4.3.3  Gambaran Responden Berdasarkan Umur 

Responden yang banyak ditemui di Lesaehan 

Sate Kelinci Batu adalah responden yang berusia 20 - 40 

tahun sebanyak 56%, usia > 50 tahun yaitu sebanyak 

16%, usia  < 19 tahun sebanyak 15%, dan usia 41 – 50 

tahun sebanyak 13%, hal ini disebabkan karena pada usia 

tersebut merupakan usia kerja sehingga sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan atau daya beli 



51 
 

terhadap suatu produk, selain itu pada usia tersebut 

merupakan usia dimana seseorang memiliki kebiasaan 

untuk berkumpul, baik bersama teman, rekan kerja 

maupun bersama keluarga, sehingga akan memungkinkan 

untuk mengisi waktunya dengan berkunjung atau makan 

bersama di Lesehan Sate Kelinci Batu. Sesuai dengan 

pendapat Sumarwan (2004) bahwa semua penduduk 

berapapun usianya adalah konsumen. Perbedaan usia 

akan mengakibatkan perbedaan selera dan kesukaan 

terhadap produk.  

Karakteristik responden pelanggan Lesehan Sate 

Kelinci  Batu berdasarkan umur adalah responden yang 

kebetulan berada pada saat pengambilan data. Data 

responden dapat dilihat pada Gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

Gambar 5. Diagram data responden berdasarkan 

umur 

 

1.3.4 Gambaran Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Karakteristik responden yang paling dominan di 

Lesehan Sate Kelinci Batu yaitu bekerja sebagai 

wiraswasta (29%), Pelajar / mahasiswa 24%, PNS dan 

lain-lain masing-masing sebanyak 20%, dan ibu rumah 

tangga sebanyak 7%. Tingkat profesi atau pekerjaan 

seseorang berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya 

pendapatan yang diperoleh, sehingga pekerjaan seseorang 
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dapat berpengaruh terhadap barang dan jasa yang akan 

dibeli oleh individu tersebut. Keadaan ekonomi seseorang 

sangat berpengaruh terhadap pemilihan produk dan 

keputusan pembelian pada suatu produk tertentu. Dilihat 

dari profesi responden, ada berbagai macam profesi yang 

mengkonsumsi sate kelinci di Lesehan Sate Kelinci Batu. 

Profesi responden lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

Gambar 6. Diagram data responden berdasarkan 

pekerjaan 

1.3.5 Gambaran Responden Berdasarkan Tingkat 

Pendapatan 

Karakteristik responden berdasarkan tingkat 

pendapatan dapat diketahui bahwa sebagian besar 

konsumen Lesehan Sate Kelinci Batu berpenghasilan 

sebesar ≥ Rp. 2.000.000,-  yaitu sebanyak 55%, hal ini 

disebabkan karena pelanggan yang mayoritas adalah 

wiraswasta/PNS sehingga pendapatan tersebut sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan/daya beli seseorang 

terhadap suatu produk, sesuai dengan pendapat 

Sumarwan (2004) bahwa jumlah pendapatan akan 

menggambarkan daya beli seorang konsumen. Besar 

kecilnya pendapatan yang diterima konsumen 
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dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pekerjaannya. 

Pekerjaan akan berpengaruh terhadap besar kecilnya 

pendapatan yang akan diperoleh. 

Deskripsi responden berdasarkan tingkat 

pendapatan adalah pendapatan yang diperoleh masing-

masing responden pelanggan Lesehan Sate Kelinci Batu. 

Hasil penyebaran kuesioner diperoleh gambaran 

responden menurut tingkat pendapatan dapat dilihat pada 

Gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

Gambar 7. Diagram responden berdasarkan tingkat 

pendapatan 

1.3.6 Gambaran Responden Berdasarkan Frekuensi 

Pembelian  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 55 

responden di Lesehan Sate Kelinci Batu, responden yang 

paling dominan adalah membeli untuk pertama kalinya 

yaitu sebanyak 29% dan frekuensi pembelian tidak tetap 

sebanyak 37%, hal ini menunjukkan bahwa frekuensi 

pembelian sate kelinci di Lesehan Sate Kelinci Batu tidak 

tetap disebabkan karena pengunjung yang melakukan 

pembelian di rumah makan tersebut yaitu pembeli yang 

kebetulan lewat karena sedang berlibur atau hanya 

sekedar menghabiskan waktu untuk berkumpul bersama. 
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Deskripsi responden berdasarkan frekuensi 

pembelian dapat dilihat pada Gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

Gambar 8. Diagram responden berdasarkan frekuensi 

pembelian 

 

1.3.7 Gambaran Responden Berdasarkan Sumber 

Informasi 

Deskripsi responden berdasarkan sumber 

informasi diperoleh gambaran responden mengenai 

keberadaan Lesehan Sate Kelinci Batu dapat dilihat pada 

Gambar 9 di bawah ini. 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

Gambar 9. Diagram responden berdasarkan sumber 

informasi 
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Gambar 9, menjelaskan bahwa sumber informasi 

yang diperoleh responden Lesehan Sate Kelinci Batu 

yang paling dominan yaitu sumber informasi dari teman 

sebanyak 42%, dan sumber informasi yang diperoleh dari  

kebetulan lewat sebanyak 38%, hal ini menunjukkan 

bahwa kelompok referensi (teman) sangat berpengaruh 

terhadap perilaku seseorang dalam melakukan pembelian, 

mereka saling berinteraksi sehingga seseorang akan 

mudah terpengaruh oleh orang lain untuk membeli 

sesuatu.  

 

4.4 Hasil Analisis Variabel Bauran Pemasaran di Lesehan 

Sate Kelinci Batu 

1.4.1 Variabel X1 (Produk) 

Tabel 2. Distribusi frekuensi jawaban responden item-

item pertanyaan produk dari 55 responden di 

Lesehan Sate Kelinci Batu-Malang 
X1 (Produk) 1 2 3 4 5 Rata-

Rata % % % % % 

X1.1 (Rasa produk) 1,818 0,000 3,636 58,180 34,550 4,181 

X1.2 (Aroma produk) 1,818 0,000 16,360 69,090 12,730 3,909 

X1.3 (Kesesuaian 

porsi) 

1,818 0,000 20,000 67,270 10,910 3,853 

Sumber : Data Primer Diolah (2014)  

(Ket: 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = 

Ragu-Ragu, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju). 

  Tabel 2, menjelaskan penilaian terhadap sub 

variabel (X1.1) menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan setuju bahwa rasa sate kelinci 

gurih dan lezat, hal itu dapat dilihat berdasarkan rata-rata 

dari frekuensi jawaban responden yaitu sebesar 4,181. 

Penilaian terhadap sub variabel (X1.2) menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju 

bahwa aroma sate kelinci sedap dan menggugah selera 

makan, hal itu dapat dilihat berdasarkan rata-rata dari 
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frekuensi jawaban responden yaitu sebesar 3,909. 

Penilaian terhadap sub variabel (X1.3) menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju 

bahwa besar porsi sate kelinci sedang dan sudah sesuai 

porsi makan konsumen, hal itu dapat dilihat berdasarkan 

rata-rata dari frekuensi jawaban responden yaitu sebesar 

3,853. 

Ketiga item pertanyaan yang diberikan responden 

yang telah berkunjung di Lesehan Sate Kelinci Batu, 

seluruh item variabel dikatakan setuju/baik oleh 

konsumen, hal itu dapat diketahui berdasarkan jawaban 

responden bahwa variabel rasa (X1.1) sebagian besar 

responden menanggapi rasa sate kelinci gurih, lezat dan 

nikmat, variabel produk (X1.2) yang menunjukkan aroma 

produk olahan sate kelinci sudah sangat sedap dan 

menggugah selera makan, Variabel produk (X1..3) yang 

menunjukkan kesesuaian porsi sate kelinci sudah sesuai 

dengan harapan konsumen yaitu porsinya sedang dan 

sesuai dengan porsi makan sehingga disimpulkan bahwa 

pertimbangan konsumen terhadap kualitas produk olahan 

sate kelinci di Lesehan Sate Kelinci Batu menghasilkan 

keputusan dalam pembelian. 

 

1.4.2 Variabel X2 (Harga) 

Tabel 3. Distribusi frekuensi jawaban responden item-

item pertanyaan harga dari 55 responden di 

Lesehan Sate Kelinci Batu-Malang 

X2 (Harga) 1 2 3 4 5 Rata-
Rata % % % % % 

X2.1 (Harga produk) 0,000 3,636 21,820 58,180 16,130 3,872 

X2.2 (Kesesuaian 

harga) 

0,000 3,636 25,450 60,000 10,910 3,781 

X2.3 (Harga 

terjangkau) 

0,000 3,636 36,360 52,730 7,273 3,636 

Sumber : Data Primer Diolah (2014)  
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(Ket: 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = 

Ragu-Ragu, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju). 

  Tabel 3, menjelaskan penilaian terhadap sub 

variabel (X2.1) menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan setuju bahwa harga sate kelinci 

cukup mahal namun sesui dengan kualitasnya, hal itu 

dapat dilihat berdasarkan nilai rata-rata dari frekuensi 

jawaban responden yaitu sebesar 3,872. Penilaian 

terhadap sub variabel (X2.2) menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa 

harga sate kelinci cukup mahal dan sesuai dengan 

porsinya, hal itu dapat dilihat berdasarkan rata-rata dari 

frekuensi jawaban responden yaitu sebesar 3,781. 

Penilaian terhadap sub variabel (X2.3) menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden menyatakan antara 

setuju dan ragu-ragu yaitu setuju bahwa harga sate 

kelinci cukup mahal, sesuai dengan porsinya dan 

memiliki daya saing dengan produk sejenisnya, ragu-ragu 

bahwa harga sate kelinci mahal dan memiliki daya saing 

dengan produk sejenisnya, hal itu dapat dilihat 

berdasarkan nilai rata-rata dari frekuensi jawaban 

responden yaitu sebesar 3,636. 

Ketiga item pertanyaan yang diberikan responden 

yang telah berkunjung di Lesehan Sate Kelinci Batu, 

seluruh item variabel dikatakan setuju/baik oleh 

konsumen, sehingga disimpulkan bahwa pertimbangan 

konsumen terhadap harga sate kelinci di Lesehan Sate 

Kelinci Batu menghasilkan keputusan dalam pembelian. 
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4.4.3 Variabel X3 (Promosi) 

Tabel 4. Distribusi frekuensi jawaban responden item-

item pertanyaan promosi dari 55 responden di 

Lesehan Sate Kelinci Batu-Malang 

X3 (Promosi) 1 2 3 4 5 Rata-

Rata % % % % % 

X3.1 (Kuantitas iklan) 27,270 18,180 41,820 12,730 0,000 2,400 

X3.2 (Kualitas iklan) 27,270 14,550 47,270 10,910 0,000 2,418 

Sumber : Data Primer Diolah (2014)  

(Ket: 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = 

Ragu-Ragu, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju). 

  Tabel 4, menjelaskan penilaian terhadap sub 

variabel (X3.1) menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan antara tidak setuju dan ragu-ragu, 

tidak setuju bahwa konsumen jarang mendengar maupun 

membaca iklan dimedia internet, ragu-ragu bahwa 

konsumen mendengar promosi dari mulut ke mulut, hal 

itu dapat dilihat berdasarkan nilai rata-rata dari frekuensi 

jawaban responden yaitu sebesar 2,400. Penilaian 

terhadap sub variabel (X3.2) menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden menyatakan antara tidak setuju 

dan ragu-ragu yaitu tidak setuju bahwa iklan dimedia 

internet biasa-biasa saja, ragu-ragu bahwa iklan dimedia 

internet cukup membuat konsumen tertarik, hal itu dapat 

dilihat berdasarkan nilai rata-rata dari frekuensi jawaban 

responden yaitu sebesar 2,418. 

Kedua item pertanyaan yang diberikan responden 

yang telah berkunjung di Lesehan Sate Kelinci Batu, 

seluruh item variabel dikatakan antara ragu-ragu/tidak 

setuju oleh konsumen, sehingga disimpulkan bahwa 

terkait dengan media promosi yang telah dilakukan oleh 

rumah makan tersebut benar-benar menjadi pertimbangan 

bagi konsumen dalam melakukan pembelian. 
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1.4.4 Variabel X4 (Kualitas Pelayanan) 

Tabel 5. Distribusi frekuensi jawaban responden item-

item pertanyaan kualitas pelayanan dari 55 

responden di Lesehan Sate Kelinci Batu-

Malang 

X4 (Kualitas pelayanan) 1 2 3 4 5 Rata-
Rata % % % % % 

X4.1 (Kesigapan) 0,000 0,000 25,450 67,270 7,270 3,818 

X4.2 (Keramahan) 1,818 1,818 50,910 34,550 10,910 3,509 

X4.3 (Ketepatan) 0,000 0,000 9,091 58,180 32,730 4,236 
X4.4 (Kecepatan) 1,818 1,818 30,910 56,360 9,091 4,236 

X4.5 (Kemampuan komunikasi) 0,000 16,360 30,910 38,180 14,550 4,236 

X4.6 (Kebersihan restoran) 0,000 0,000 3,636 50,910 45,450 4,236 

Sumber : Data Primer Diolah (2014)  

(Ket: 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = 

Ragu-Ragu, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju). 

  Tabel 5, menjelaskan penilaian terhadap sub 

variabel (X4.1) menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan antara  setuju dan ragu-ragu, 

setuju bahwa pelayan mampu dan terampil memberikan 

pelayanan, ragu-ragu bahwa pelayan hanya terampil 

dalam melayani konsumen, dengan nilai rata-rata dari 

frekuensi jawaban responden sebesar 3,818. Penilaian 

terhadap sub variabel (X4.2) menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden menyatakan antara setuju dan 

ragu-ragu yaitu setuju bahwa pelayan perhatian dan 

sopan terhadap pelanggan, ragu-ragu bahwa pelayan 

ramah dan sopan terhadap pelanggan, dengan nilai rata-

rata dari frekuensi jawaban responden sebesar 3,509. 

Penilaian terhadap sub variabel (X4.3) menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden menyatakan  setuju dan 

sangat setuju yaitu setuju bahwa konsumen merasa 

senang terhadap ketepatan pelayan dalam melayani 

pesanan (pelayanan yang diberikan memuaskan), sangat 

setuju bahwa konsumen merasa senang dan puas atas 

pelayanan yang diberikan, dengan nilai rata-rata dari 
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frekuensi jawaban responden sebesar 4,236. Penilaian 

terhadap sub variabel (X4.4) berkaitan dengan kecepatan 

penyajian menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menyatakan antara setuju dan sangat setuju, setuju bahwa 

pelayan capat dan tanggap dalam penyajian, sangat setuju 

bahwa pelayan cepat dan tanggap dalam penyajian dan 

tidak membuat konsumen menunggu lama, dengan nilai 

rata-rata dari frekuensi jawaban responden sebesar 4,236. 

Penilaian terhadap sub variabel (X4.5) menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden menyatakan  setuju dan 

sangat setuju yaitu setuju bahwa pelayan bersedia 

menerima saran dan keluhan konsumen, sangat setuju 

bahwa dalam hal kemampuan berkomunikasi pelayan 

menanggapi keluhan dan saran yang telah diterima dari 

konsumen dengan nilai rata-rata dari frekuensi jawaban 

responden yaitu sebesar 4,236. Penilaian terhadap sub 

variabel (X4.6) menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan  setuju dan sangat setuju yaitu 

setuju bahwa fasilitas restoran bersih, rapi dan nyaman, 

sangat setuju bahwa fasilitas restoran bersih, rapi, dan 

nyaman serta peralatan lengkap dengan nilai rata-rata dari 

frekuensi jawaban responden sebesar 4,236. 

Keenam item pertanyaan yang diberikan 

responden yang telah berkunjung di Lesehan Sate Kelinci 

Batu, berdasarkan persentase jawaban dari konsumen 

menunjukkan bahwa konsumen setuju yaitu pelayan 

mampu, terampil dan tanggap dalam memberikan 

pelayanan, ramah, perhatian dan sopan kepada pelanggan, 

konsumen merasa senang dan puas atas pelayanan yang 

diberikan, pelayanan yang diberikan cepat sehingga tidak 

membuat pelanggan menunggu lama makanannya datang, 

pelayan mampu berkomunikasi baik dengan pelanggan 

dan fasilitas restoran bersih, rapi, nyaman dan 

peralatannya lengkap, sehingga memungkinkan bagi 

pelanggan untuk kembali melakukan pembelian ulang. 
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1.4.5 Keputusan Pembelian Sate Kelinci di Lesehan 

Sate Kelinci Batu 

Tabel 6. Distribusi frekuensi jawaban responden item-

item pertanyaan keputusan pembelian dari 55 

responden di Lesehan Sate Kelinci Batu 

Y (Keputusan pembelian) 1 2 3 4 5 Rata-
Rata % % % % % 

Y1.1 (Membeli ulang) 0,000 0,000 5,455 72,730 21,820 4,163 

Y1.2 (Keyakinan memilih) 0,000 3,636 27,270 60,000 9,000 3,745 

Y1.3 (Merekomendasikan) 0,000 1,818 20,000 65,450 12,730 3,890 
Y1.4 (Ketertarikan produk) 0,000 0,000 23,640 65,450 9,000 3,781 

Sumber : Data Primer Diolah (2014)  

(Ket: 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = 

Ragu-Ragu, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju). 

Penilaian terhadap sub variabel (Y1.1) 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menyatakan  setuju bahwa konsumen merasa senang dan 

memutuskan untuk membeli ulang, dengan nilai rata-rata 

dari frekuensi jawaban responden sebesar 4,163. 

Penilaian terhadap sub variabel (Y1.2) berkaitan dengan 

keyakinan konsumen dalam mengkonsumsi sate kelinci 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menyatakan setuju dan ragu-ragu, setuju bahwa sate 

kelinci masih jarang ditemui dan merupakan makanan 

yang menyehatkan, ragu-ragu bahwa sate kelinci adalah 

makanan yang menyehatkan, hal itu dapat dilihat 

berdasarkan nilai rata-rata dari frekuensi jawaban 

responden sebesar 3,745. Penilaian terhadap sub variabel 

(Y1.3) berkaitan dengan minat konsumen dalam 

merekomendasikan produk kepada orang lain 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menyatakan  setuju dan ragu-ragu yaitu setuju bahwa 

konsumen memutuskan untuk membeli ulang dan 

merekomendasikan produk kepada orang lain, ragu-ragu 

bahwa konsumen puas dan memutuskan untuk membeli 
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ulang, dengan nilai rata-rata dari frekuensi jawaban 

responden sebesar 3,890. Penilaian terhadap sub variabel 

(Y1.4) menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menyatakan  setuju dan ragu-ragu yaitu setuju bahwa 

konsumen tertarik dengan produk karena pelayanan dan 

manfaat daging kelinci, ragu-ragu bahwa konsumen 

tertarik dengan produk karena manfaat daging kelinci, 

dengan nilai rata-rata dari frekuensi jawaban responden 

sebesar 3,781. 

Hasil penelitian diperoleh dari variabel keputusan 

pembelian dengan keempat sub variabel maka dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas konsumen menilai setuju 

bahwa konsumen tertarik dengan sate kelinci karena 

harga dan manfaat daging kelinci, sate kelinci adalah 

makanan yang sangat menyehatkan sehingga konsumen 

yakin untuk memilih produk dan mengkonsumsinya, 

konsumen merasa senang dan puas sehingga konsumen 

memutuskan untuk membeli ulang dan 

merekomendasikan produk kepada orang lain. 

 

4.5 Hasil Uji Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur untuk 

mengukur apa yang diukur, valid tidaknya suatu item 

instrumen dapat diketahui dengan membandingkan indeks 

korelasi product moment pearson dengan level signifikansi 5% 

dengan nilai kritisnya. Bila signifikansi hasil korelasi lebih 

kecil dari 0,05 (5%) maka dinyatakan valid sedangkan 

dinyatakan tidak valid apabila nilai probabilitasnya lebih besar 

dari 0,05, pengujian dilakukan dengan progam SPSS versi 

16.00 for windows. 
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Tabel 7. Pengujian validitas di Lesehan Sate Kelinci Batu 

Variabel Item R hitung p-value keterangan 

Produk X1.1 (Rasa) 0,854074 0,000 Valid 
X1.2 (Aroma) 0,876138 0,000 Valid 

X1.3 (Kesesuaian Porsi) 0,840782 0,000 Valid 

Harga X2.1 (Harga) 0,900064 0,000 Valid 

X2.2 (Kesesuaian Harga) 0,939480 0,000 Valid 
X2.3 (Harga Terjangkau) 0,913572 0,000 Valid 

Promosi X3.1 (Kuantitas Iklan) 0,966741 0,000 Valid 

X3.2 (Kualitas Iklan) 0,965630 0,000 Valid 

Kualitas 
Pelayanan 

X4.1 (Kesigapan) 0,648053 0,000 Valid 
X4.2 (Keramahan) 0,785148 0,000 Valid 

X4.3 (Ketepatan) 0,390291 0,000 Valid 
X4.4 (Kecepatan) 0,802982 0,000 Valid 

X4.5 (Kemampuan Berkomunikasi) 0,839015 0,000 Valid 

X4.5 (Kebersihan) 0,465592 0,000 Valid 

Keputusan 
Pembelian 

Y1.1 (Membeli Ulang) 0,619744 0,000 Valid 
Y1.2 (Keyakinan Memilih) 0,835262 0,000 Valid 

Y1.3 (Merekomendasikan Produk) 0,890061 0,000 Valid 

Y1.4 (Ketertarikan produk) 0,869127 0,000 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

Keseluruhan item pertanyaan yang ditunjukkan pada 

Tabel 7 memiliki nilai rhitung > rtabel (0,266) dan juga 

probabilitas (p-value) lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat 

dikatakan semua item pertanyaan untuk variabel X dan Y telah 

valid. 

 

4.6 Hasil Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh 

mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat 

diandalkan. Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan 

Alpha Cronbach. Apabila Alpha Cronbach < 0,5 maka 

dinyatakan tidak reliabel, sedangkan dinyatakan reliabel bila 

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

menyatakan bahwa hasil penelitian disebut reliable apabila 

nilai alpha cronbach > 0,5. Hasil pengujian reliabilitas 

terhadap semua variabel ditunjukkan Tabel 8. 
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Tabel 8. Uji reliabilitas item pertanyaan kuesioner di 

Lesehan Sate Kelinci Batu 

Variabel Alpha Cronbach Keterangan 

Produk (X1) 0,819 Reliabel 

Harga (X2) 0,905 Reliabel 

Promosi (X3) 0,929 Reliabel 

Kualitas Pelayanan (X4) 0,753 Reliabel 

Keputusan Pembelian 

(Y) 
0,822 Reliabel 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

Item kuesioner yang ditunjukkan pada Tabel 8 memiliki 

nilai koefisien Alpha Cronbach lebih besar dari 0,5 sehingga 

dapat dikatakan instrumen pertanyaan yang digunakan dalam 

penelitian isudah reliabel atau dapat dihandalkan. 

 

4.7 Analisis Faktor 

4.7.1 Uji Kelayakan Data Untuk Analisis Faktor 

Uji kelayakan data untuk analisis faktor 

dilakukan untuk mengetahui apakah seperangkat variabel 

tersebut memiliki hubungan keterkaitan, apabila dalam 

pengujian terdapat salah satu item yang memiliki nilai 

tidak memenuhi/kurang memenuhi syarat maka harus 

dikeluarkan dari analisis. 

Berikut adalah hasil uji kelayakan analisis faktor: 

1. Nilai Keiser-Meyer-Olkin (KMO) 

Hasil perhitungan KMO diketahui bahwa nilai KMO 

sebesar 0,683 sehingga dapat dinyatakan bahwa 

pengujian KMO pada uji kelayakan analisis faktor 

merupakan pilihan yang tepat, dan memenuhi syarat 

untuk dilanjutkan analisis faktor karena hasil perhitungan 

diatas 0,5. Sesuai dengan Suliyanto (2005) yang 
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menyatakan bahwa nilai KMO yang kecil menunjukkan 

bahwa analisis faktor bukan pilihan yang tepat, untuk 

dapat dilakukan analisis faktor maka nilai KMO ≥ 0,5. 

2. Uji Bartlett 

Uji Bartlett berfungsi untuk melihat keindependenan 

dari variabel yang ada. Hasil uji Bartlett pada Lesehan 

Sate Kelinci Batu menunjukan nilai sebesar 421,739 

dengan nilai signifikan 0,000 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pada penelitian ini terdapat hubungan yang sangat 

signifikan antar variabel, hal ini didukung oleh Suliyanto 

(2005) yang menyatakan bahwa, angka signifikan < 0,05 

maka variabel yang diteliti dapat dianalisis lebih lanjut. 

3. Measure Of Sampling Adequacy (MSA) 

Nilai MSA digunakan untuk menguji dua buah 

hubungan antar seluruh variabel yang terlibat dalam 

analisis faktor untuk melihat kelayakan. Hasil uji 

menunjukkan bahwa seluruh item memiliki nilai lebih dari 

0,5 sehingga nilai tersebut dapat memenuhi syarat 

kelayakan untuk uji selanjutnya. 

Matrik kolerasi anti-image menunjukkan bahwa 14 

faktor memiliki nilai MSA > 0,5. Suliyanto (2005) 

menyatakan bahwa untuk dilakukan analisis faktor nilai 

MSA dianggap cukup apabila nilai MSA ≥ 0,5. Jika ada 

item yang tidak memiliki nilai ≥ 0,05 maka item variabel 

tersebut harus dikeluarkan dari analisis faktor secara 

bertahap satu per satu.  

4.7.2 Ekstraksi Faktor 

Eigen value merupakan nilai yang menunjukkan 

kepentingan relative masing-masing faktor dalam 

menghitung variansi ke 14 variabel awal yang dianalisis. 

Syarat eigen value >1, apabila <1 maka tidak digunakan 
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dalam menghitung angka jumlah faktor yang terbentuk. 

Pada Lesehan Sate Kelinci Batu terdapat lima angka 

eigen value >1 sehingga faktor baru yang tebentuk ada 

lima. 

Ekstraksi faktor yang diperoleh di Lesehan Sate 

Kelinci Batu sebanyak lima faktor. Faktor pertama 

memiliki presentase varians sebesar 33,059% artinya 

terbentuknya faktor pertama dapat menjelaskan sebesar 

33,059% dari 14 variabel awal, faktor ke dua memiliki 

presentasi 15,975% artinya terbentuknya faktor ke dua 

dapat menjelaskan sebesar 15,975% dari 14 variabel 

awal, faktor ke tiga memiliki presentasi 11,955% artinya 

terbentuknya faktor ke tiga dapat menjelaskan sebesar 

11,955% dari 14 variabel awal. Faktor ke empat memiliki 

presentasi 10,321% artinya terbentuknya faktor ke empat 

dapat menjelaskan sebesar 10,321% dari 14 variabel 

awal. Faktor ke lima memiliki presentasi 7,952% artinya 

terbentuknya faktor ke lima dapat menjelaskan sebesar 

7,952% dari 14 variabel awal.  

Tabel 9. Hasil ekstraksi faktor di Lesehan Sate Kelinci 

Batu 
Factor Eigen value Presentase 

varian 

Presentase 

komulatif 

1 4,628 33.059 33,059 

2 2,236 15,975 49,034 

3 1,674 11,955 60,988 

4 1,445 10,321 71,309 

5 1,113 7,9520 79,261 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

Tabel 9, menunjukkan bahwa dari 14 item 

variabel dapat diekstraksi menjadi lima variabel yang 

dapat mewakili 14 variabel dengan nilai eigen value >1, 



67 
 

sehingga ke lima faktor tersebut bisa dianalisis lebih 

lanjut sesuai dengan Suliyanto (2005) menyatakan bahwa 

menentukan jumlah faktor yang terbentuk dapat 

didasarkan pada nilai eigen value 1, dianggap sebagai 

suatu faktor, sebaliknya jika nilai eigen value < 1, tidak 

dimasukkan dalam analisis.  

 

4.7.3 Rotasi Faktor 

Hasil ekstraksi faktor pada matrik factor 

menunjukkan hubungan antar faktor dan variabel 

individual, namun dalam faktor-faktor tersebut masih 

saling berkolerasi sehingga sulit untuk diinterprestasikan, 

melalui rotasi faktor matrik ditransformasikan kedalam 

bentuk matrik yang lebih sederhana sehingga mudah 

untuk diinterprestasikan. Rotasi yang dianalisis 

menggunakan model varimax.  

Interprestasi faktor dilakukan dengan 

mengelompokkan variabel dengan nilai loading factor < 

0,4 maka variabel tersebut dikeluarkan karena tidak bisa 

mewakili  faktor yang telah terbentuk. Berikut adalah 

ringkasan hasil matrik faktor setelah dilakukan rotasi. 
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Tabel 10. Hasil Rotasi Factor Varimax Dan Loading 

Faktor di Lesehan Sate Kelinci Batu 

Variabel Faktor 

Loading 

Faktor 

X4.5 (Kemampuan 

berkomunikasi) 
0,853 

Faktor 1 

X4.1 (Kesigapan) 0,808 

X4.2 (Keramahan) 0,783 

X4.4 (Kecepatan) 0,696 

X2.2 (Kesesuaian Harga) 0,904 Faktor 2 

X2.1 (Harga) 0,892 

X2.3 (Harga Terjangkau) 0,841 

X1.1 (Rasa) 0,855 Faktor 3 

X1.2 (Aroma) 0,841 

X1.3 (Kesesuaian porsi) 0,705 

X4.3 (Ketepatan) 0,637 

X3.1 (Kuantitas iklan) 0,961 Faktor 4 

X3.2 (Kualitas iklan) 0,929 

X4.6 (Kebersihan) 0,932 Faktor 5 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua item 

variabel memiliki nilai loading factor ≥ 0,4 sehingga 

dapat diketahui bahwa 14 variabel tersebut merupakan 

variabel yang dipertimbangkan konsumen dalam membeli 

sate kelinci di Lesehan Sate Kelinci Batu. Dari 14 item 

variabel tersebut sudah bisa diwakili oleh ke lima faktor 

yang terbentuk. 

 

4.7.4 Hasil Analisis Faktor 

Analisis faktor menghasilkan lima faktor baru 

yang dapat mewakili ke 14 item variabel di Lesehan Sate 

Kelinci Batu, selanjutnya adalah pemberian nama pada 

faktor baru yang telah terbentuk. Pemberian nama 
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berdasarkan pada perwakilan yang dapat menjelaskan 

variabel-variabel penyusun dalam satu faktor. Suliyanto 

(2005) 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 faktor 

baru. 

Tabel 11. Hasil analisis faktor pengaruh bauran 

pemasaran dan kualitas pelayanan terhadap 

keputusan pembelian sate kelinci di Lesehan 

Sate Kelinci Batu 

 
Keterangan Loading factor 

1 2 3 4 5 

Indeks 1 “kualitas pelayanan”      

X4.5 (Kemampuan 

Berkomunikasi) 
0,853 

    

X4.1 (Kesigapan) 0,808     

X4.2 (Keramahan) 0,783     

X4.4 (Kecepatan) 0,696     

Indeks 2 “kelayakan harga”      

X2.2 (Kesesuaian Harga)  0,904    

X2.1 (Harga Produk)  0,892    

X2.3 (Harga Terjangkau)  0,841    

Indeks 3 “produk dan 

ketepatan” 

     

X1.1 (Rasa)   0,855   

X1.2 (Aroma)   0,841   

X1.3 (Kesesuaian Porsi)   0,705   

X4.3 (Ketepatan)   0,637   

Indeks 4 “media promosi”      

X3.1 (Kuantitas Iklan)    0,961  

X3.2 (Kualitas Iklan)    0,929  

Indeks 5 “kebersihan restoran”      

X4.6 (Kebersihan)     0,932 

Varians % 33,05

9% 

15,97

5% 

11,955

% 

10,32

1% 

7,952% 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 
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Indeks 1 “kualitas pelayanan”  

Variabel yang berpengaruh pada kualitas 

pelayanan antara lain kemampuan berkomunikasi, 

kesigapan, keramahan dan kecepatan penyajian. Kualitas 

pelayanan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan 

perusahaan supaya mampu bertahan dan tetap mendapat 

kepercayaan pelanggan. Di Lesehan Sate Kelinci Batu 

variabel yang paling berpengaruh adalah kemampuan 

berkomunikasi dengan nilai loading faktor 0,853. Proses 

komunikasi pelayan dengan konsumen merupakan proses 

timbal balik karena antara pelayan dan konsumen saling 

mempengaruhi satu sama lain, yang mana keduanya 

saling memberikan informasi, pesan, gagasan, pikiran, 

perasaan, dengan maksud agar orang lain berpartisipasi 

yang pada akhirnya informasi, pesan, gagasan, pikiran 

dan perasaan tersebut menjadi milik bersama antara 

komunikator dan komunikan. Jika pelayan mampu 

berkomunikasi baik dengan konsumen maka konsumen 

akan merasa nyaman dan dihargai. Interaksi pegawai 

dapat terwujud seperti keramahan, sikap hormat, dan 

empati sehingga konsumen akan merasa nyaman dan  

memutuskan untuk melakukan pembelian. 

 

Indeks 2 “kelayakan harga” 

Variabel yang berpengaruh pada variabel harga 

antara lain kesesuaian harga, harga produk dan harga 

terjangkau. Harga merupakan nilai tukar atas produk atau 

jasa. Apabila usahawan mampu menetapkan harga 

dengan tepat maka volume penjualan akan meningkat, 

citra produk dan perusahaan akan membaik dan posisi 

pasar akan lebih menguntungkan. Harga berkorelasi 

dengan produk dan kualitas. Sedangkan persepsi-persepsi 

konsumen tentang kualitas dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti reputasi toko yang menjualnya, 

periklanan dan lain sebagainya. Variabel harga yang 
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paling berpengaruh di Lesehan Sate Kelinci yaitu 

kesesuaian harga produk dengan nilai loading faktor 

sebesar 0,904.  

 

Indeks 3 “produk dan ketepatan” 

Variabel yang berpengaruh pada variabel produk 

antara lain  rasa produk, aroma produk, porsi produk dan 

ketepatan penyajian. Kualitas produk adalah keseluruhan 

corak dan karakteristik barang yang dapat ditawarkan 

kepada para pelanggan dalam memenuhi keinginan 

ataupun kebutuhan para pelanggan. Variabel kualitas 

produk yang paling berpengaruh di Lesehan Sate Kelinci 

Batu yaitu rasa produk dengan nilai loading factor 

sebesar 0,855. Cita rasa merupakan bentuk kerjasama dari 

kelima macam indra manusia yaitu perasa, penciuman, 

perabaan, penglihatan, dan pendengaran. Rasa sendiri 

merupakan hasil kerja pengecap rasa (taste buds) yang 

terletak di lidah, pipi, kerongkongan, atap mulut yang 

merupakan bagian dari cita rasa. Jika rasa sate kelinci di 

Lesehan Sate Kelinci Batu dinilai gurih, lezat dan nikmat 

maka akan menghasilkan keputusan pembelian. 

 

Indeks 4 “media promosi” 

Variabel yang berpengaruh pada variabel promosi 

antara lain kuantitas iklan dan kualitas iklan. Promosi 

adalah suatu komunikasi informasi penjual dan pembeli 

yang bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku 

pembeli yang tadinya tidak mengenal menjadi mengenal 

sehingga menjadi pembeli dan tetap mengingat produk 

tersebut. Pada hakikatnya promosi merupakan suatu 

bentuk komunikasi pemasaran yaitu aktivitas yang 

berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi/membujuk dan atau mengingatkan pasar 

sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli dan loyal pada produk yang 



72 
 

ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Variabel 

promosi yang paling berpengaruh di Lesehan Sate Kelinci 

Batu yaitu kuantitas iklan dengan nilai loading faktor 

sebesar 0,942. Kuantitas iklan yang dimaksudkan yaitu 

seberapa banyak atau seberapa sering konsumen 

mendengar/mengetahui keberadaan rumah makan 

Lesehan Sate Kelinci Batu sebelum memutuskan untuk 

melakukan pembelian. 

 Indeks 5 “kebersihan restoran” 

 Faktor kelima yang paling berpengaruh di 

Lesehan Sate Kelinci yaitu kebersihan restoran dengan 

nilai loading faktor sebesar 0,932. Kebersihan merupakan 

salah satu tanda dari keadaan hygine yang baik. 

Kebersihan restoran merupakan salah satu hal lain yang 

tidak pernah luput dari perhatian karyawan dan pemilik 

Lesehan Sate Kelinci Batu. Kebersihan restoran selalu 

dijaga agar dapat memberikan rasa nyaman kepada 

konsumen sehingga konsumen merasa puas berkunjung di 

Lesehan Sate Kelinci Batu  dan memutuskan untuk 

melakukan pembelian ulang. 

 

4.8 Analisis Regresi Berganda 

4.8.1 Uji Asumsi Klasik 

1. Pengujian Asumsi Normalitas Residual 

 Model regresi dapat dikatakan memenuhi 

asumsi normalitas jika residual yang disebabkan 

oleh model regresi berdistribusi normal. Untuk 

menguji  apakah galat berdistribusi normal maka 

digunakan pengujian Normal P-P Plot (Santoso, 

2003). Dasar pengambilan keputusannya adalah: 

1. Jika titik-titik menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 
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2. Jika titik-titik menyebar jauh dari garis 

diagonal atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Uji normalitas dengan P-Plot asumsi 

regresi 

 Gambar normal P-Plot menunjukkan bahwa 

titik-titik menyebar dan membentuk garis yang 

mengikuti garis diagonal dan dapat dikatakan 

bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi. 

 

2. Pengujian Asumsi Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui 

ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik 

autokorelasi yang terjadi  antara residual pada satu 

pengamatan dengan pengamatan lain pada tabel 

model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi 

adalah tidak adanya autokorelasi dalam model 

regresi. Metode yang sering digunakan adalah 

dengan uji Durbin-Watson (uji DW).  

Tabel 12. Hasil pengujian asumsi autokorelasi 

Nilai DW Keterangan 

1,847 Tidak ada autokorelasi 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 
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Tabel 12 menunjukkan bahwa nilai DW yang 

dihasilkan dari model regresi adalah sebesar 1,847 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

autokorelasi. Sesuai dengan pendapat M. Firdaus 

(2004) menjelaskan bahwa ketentuan tidak ada 

autokorelasi adalah jika nilai Durbin Watson antara 

1,55 dan 2,46. 

3. Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua 

pengamatan pada model regresi. Persyaratan yang 

harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak 

adanya gejala heteroskedastisitas. Dalam 

pengujian, peneliti mengetahui ada tidaknya gejala 

heteroskedastisitas dengan melihat pola grafik 

regresi.  

Dasar pengambilan keputusan yaitu: 

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 

membentuk suatu pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka terjadi heteroskedastisitas. 

- Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah  angka 0 pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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Berikut ini adalah gambar yang 

menggambarkan scatterplot :  
 

 
 

 

 

 

 

Gambar 11. Pengujian asumsi klasik 

heteroskedastisitas 

 Gambar 11 menunjukkan bahwa pada grafik 

scatterplot tidak  ada  pola  yang  jelas  serta  titik-

titik menyebar  diatas  dan  dibawah  angka  0 (nol)  

pada  sumbu  y,  hal  ini  dapat  disimpulkan  

bahwa  tidak  terjadi heteroskedastisitas  pada 

model  regresi. Oleh  karena  itu  dapat  dikatakan  

model regresi penelitian ini sudah baik. 

 

4. Pengujian Asumsi Multikolinieritas 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas dapat dilihat dari Variance 

Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF >10 maka 

menunjukkan adanya multikolinieritas dan apabila 

sebaliknya VIF<10 maka tidak terjadi 

multikolioeritas. Hasil perhitungan pada Tabel 13 

masing-masing variabel bebas menunjukkan nilai 

VIF yang tidak lebih dari nilai 10, maka asumsi 

tidak terjadi multikolinieritas telah terpenuhi. 
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Tabel 13.  Uji asumsi multikolinieritas di Lesehan Sate 

Kelinci Batu 

Variabel Independen VIF Keterangan 

F1“Kualitas pelayanan” 1,163 Non Multikolinier 

F2“Kelayakan harga” 1,292 Non Multikolinier 

F3“produk dan 

ketepatan” 
1,094 Non Multikolinier 

F4“Media promosi” 1,238 Non Multikolinier 

F5“Kebersihan restoran” 1,084 Non Multikolinier 

X5 (Usia) 2,170 Non Multikolinier 

X6 (Jenis kelamin) 1,213 Non Multikolinier 

X7 (Tingkat pendidikan) 2,232 Non Multikolinier 

X8 (Pekerjaan) 1,353 Non Multikolinier 

X9 (Kelompok referensi) 1,298 Non Multikolinier 

X10 (Kelas sosial) 2,593 Non Multikolinier 

X11 (Gaya hidup) 1,140 Non Multikolinier 

X12 (Persepsi) 1,233 Non Multikolinier 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

 

4.8.2 Hasil Analisis Regresi Berganda antara produk, 

harga, promosi dan kualitas pelayanan dengan 

keputusan pembelian di Lesehan Sate Kelinci 

Batu 

 Dalam hal ini adalah keputusan pembelian sebagai 

variabel terikat/dependen yang disimbolkan dengan Y 

terhadap variabel bebas/independen yang terdiri dari 

kualitas produk (X1), harga (X2), promosi (X3) dan kualitas 

pelayanan (X4). Proses pengolahan data dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda, dilakukan 
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beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel 

independen dan dependen. Analisis dilakukan dengan 

bantuan software SPSS 16,00. Setelah mendapat model 

persamaan regresi kemudian dilakukan interpretasi 

terhadap model tersebut yang dilanjutkan dengan 

pengujian statistik yaitu terdiri dari Uji F, Uji T, dan 

koefisien determinasi (R
2
).  

Tabel 14. Hasil analisis regresi berganda antara bauran 

pemasaran dan kualitas pelayanan dengan 

keputusan pembelian di Lesehan Sate Kelinci 

Batu 

 Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

Variabel 
Koefficients 

Beta 

 Sig 

(Constant) 7,934       0,000 

F1 “Kualitas pelayanan”  0,541
   0,000

** 

F2 “Kelayakan harga”  0,213
  0,056

* 

F3 “Kualitas produk”           -0,007       0,943 

F4 “Media promosi” 0,112       0,297 

F5 “Kebersihan restoran”  0,473
  0,000

** 

X5 (Usia) 0,032       0,824 

X6 (Jenis kelamin) 0,136       0,203 

X7 (Tingkat pendidikan)           -0,017       0,905 

X8 (Pekerjaan) 0,172       0,130 

X9 (Kelompok referensi) 0,111  0,316 

X10 (Kelas sosial) 0,101  0,517 

X11 (Gaya hidup)           -0,048        0,643 

X12 (Persepsi) 0,099  0,358 

* Signifikan, P < 0,05 

** Sangat signifikan, P < 0,000 

  

Α = 0,05   

 (RSquare) = 0,626   

F-Hitung = 5,268   

Signifikansi = 0,000   
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Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai R square 

sebesar 0,626, artinya keputusan pembelian di Lesehan 

Sate Kelinci Batu dipengaruhi faktor kualitas pelayanan, 

harga, produk dan ketepatan penyajian, media promosi, 

dan kebersihan restoran menjelaskan sebesar 62,6%, 

sementara sisanya sebesar 34,7% (100%-62,6%) 

dijelaskan diluar faktor-faktor tersebut. 

Uji simultan atau uji F merupakan uji secara 

bersama-sama untuk menguji pengaruh signifikan yang 

meliputi faktor kualitas produk, faktor kelayakan harga 

dan faktor kebersihan restoran berpengaruh terhadap 

variabel keputusan pembelian di Lesehan Sate Kelinci 

Batu. Pengujian statistik dengan metode uji F, tingkat 

signifikan yang diperoleh lebih kecil yakni sebesar 0,000 

dari standar signifikan yakni 5% atau 0,05 dan 

perbandingan antara F hitung 5,268 > F tabel 1,967, maka 

dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak atau variabel X 

berpengaruh simultan yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian sate kelinci di Lesehan Sate Kelinci Batu. 

Pengujian model regresi secara parsial digunakan 

untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

independen (produk, harga, promosi dan kualitas 

pelayanan) pembentuk model regresi secara individu 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian atau tidak. Untuk menguji hubungan tersebut, 

digunakan uji t, yakni dengan membandingkan nilai |thitung| 

dengan ttabel. Variabel independen pembentuk model 

regresi dikatakan berpengaruh signifikan jika thitung > ttabel 

atau  signifikan < α = 0,05.  

Uji t terhadap faktor 1 “kualitas pelayanan” 

diperoleh thitung = 5,247 > ttabel = 2,021 dan signifikansi 

(0,000) < α (0,005) sehingga diputuskan H0 ditolak, hal ini 

menunjukkan terdapat pengaruh yang sangat signifikan 

antara faktor 1 “kualitas pelayanan” dengan keputusan 

pembelian sate kelinci di Lesehan Sate Kelinci Batu.  
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Uji t terhadap faktor 2 “kelayakan harga” diperoleh thitung = 

1,964  <  ttabel = 2,021 dan signifikansi (0,056) < α (0,05) 

sehingga diputuskan H0 ditolak, hal ini menunjukkan terdapat 

pengaruh yang signifikan antara faktor 2 “kelayakan harga” 

dengan keputusan pembelian sate kelinci di Lesehan Sate 

Kelinci Batu.  

 Uji t terhadap faktor 5 “kebersihan restoran” diperoleh 

thitung = 4,756  >  ttabel = 2,021 dan signifikansi (0,000) < α 

(0,005) sehingga diputuskan H0 ditolak, hal ini menunjukkan 

terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara faktor 5 

“kebersihan restotan” dengan keputusan pembelian sate 

kelinci di Lesehan Sate Kelinci Batu.  

 Model regresi yang didapatkan berdasarkan tabel 14 

adalah sebagai berikut : 

Y = 7,934 + 0,541 F1 + 0,213 F2 + 0,473 F5 

Keterangan : 

Y  : Keputusan pembelian 

a  : Konstanta 

F1  : Kualitas pelayanan 

F2  : Kelayakan harga 

F5  : Kebersihan restoran 

Persamaan regresi diatas memiliki konstanta 7,934 yang 

artinya jika semua variabel bebas yang terdiri dari kualitas 

pelayanan, kelayakan harga dan kebersihan restoran bernilai 0 

(nol) maka keputusan pembelian memiliki nilai sebesar 

7,934.  

“Kualitas Pelayanan” 

Nilai  koefisien “kualitas pelayanan” adalah 0,541 dan 

bertanda positif, ini menunjukkan bahwa faktor kualitas 

pelayanan mempunyai hubungan yang searah dengan 

keputusan pembelian. Hal ini mengandung arti bahwa setiap 

kenaikan variabel kualitas pelayanan satu satuan maka 
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keputusan pembelian akan naik sebesar 0,541 dengan asumsi 

bahwa variabel bebas yang lain adalah konstan. Nilai 

koefisien “kualitas pelayanan“  cukup tinggi yang 

menunjukkan pengaruh faktor kualitas pelayanan yang terdiri 

dari kesigapan pelayan, keramahan, ketepatan penyajian, 

kemampuan berkomunikasi dan kebersihan fasilitas restoran 

berpengaruh cukup besar terhadap keputusan pembelian sate 

kelinci.  

Hasil ini sesuai dengan hipotesis 4 yang menyatakan 

bahwa variabel kualitas pelayanan yang terdiri dari kesigapan 

pelayan, keramahan, ketepatan penyajian, kecepatan 

penyajian, kemampuan berkomunikasi dan kebersihan 

fasilitas restoran secara bersama akan mempengaruhi 

keputusan pembelian sate kelinci di Lesehan Sate Kelinci. 

Kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang cukup tinggi 

terhadap keputusan pembelian karena kualitas pelayanan 

menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan perusahaan 

supaya mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan 

pelanggan. Kualitas pelayanan merupakan sautu tindakan 

yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain 

(pelanggan, tamu, klien, pasien, atau penumpang) yang 

tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang 

melayani dan orang yang dilayani. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Etty Roswita 

(2007) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan dari segi 

keandalan (ketepatan, kecepatan, dan kesigapan) dan empati 

(keramahan dan kemampuan berkomunikasi) berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan konsumen dan keputusan 

pembelian, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk 

meningkatkan kepuasan konsumen dan meingkatkan volume 

penjualan maka pihak restoran harus meningkatkan kualitas 

pelayanannya sehingga konsumen merasa puas dan 

memutuskan untuk melakukan pembelian ulang. Hampir 

setiap bagian dari pengalaman makan tergantung pada 

kualitas pelayanan restoran yang meliputi sambutan, 
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pemesanan, pelayanan dan juga pembayaran. Pada banyak 

kasus, makanan yang enak menjadi tidak berarti karena 

kualitas pelayanan yang buruk. Hal ini yang menyebabkan 

pelayanan merupakan prioritas tertinggi yang harus dilakukan 

oleh perusahaan (restoran). 

“Kelayakan Harga”  
Kelayakan harga memiliki angka koefisien sebesar 0,213 

yang menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan faktor 

“kelayakan harga” sebesar 1 satuan akan mempengaruhi 

keputusan/meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,213. 

Hal tersebut menunjukkan hubungan yang cukup kuat 

terhadap keputusan pembelian karena angka koefisien yang 

semakin mendekati angka 1 maka hubungan linier kedua 

variabel tersebut semakin mendekati hubungan linier 

sempurna. Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis awal yang 

menyatakan kesesuaian harga berpengaruh positif tehadap 

keputusan pembelian.”kelayakan harga” memiliki pengaruh 

yang cukup tinggi dalam keputusan pembelian karena harga 

merupakan nilai tukar atas produk dan jasa, apabila usahawan 

mampu menetapkan harga dengan tepat maka volume 

penjualan akan meningkat.  

Variabel harga yang terdiri dari harga produk, 

kesesuaian harga dan harga terjangkau secara bersama akan 

mempengaruhi keputusan pembelian sate kelinci di Lesehan 

Sate Kelinci Batu. Dengan menetapkan harga yang kompetitif 

dan sesuai dengan keinginan atau kehendak konsumen maka 

perilaku konsumen akan berubah (terpengaruh untuk 

melakukan pembelian), sehingga dapat disimpulkan bahwa 

harga sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam 

melakukan pembelian pada suatu produk. Jika harga yang 

ditetapkan oleh perusahaan tidak sesuai dengan kualitas, 

keunggulan dan manfaat produk maupun fasilitas yang 

disediakan maka hal tersebut dapat menimbulkan citra yang 

kurang baik pada benak konsumen sehingga menimbulkan 

rasa ketidakpuasan pelanggan dan berakibat pada keputusan 
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pembeliannya, apakah bersedia membeli ulang atau tidak 

membeli.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan Penelitian Wijaya 

(2009) menjelaskan bahwa harga mempunyai pengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian ayam goreng di Resto 

Gama Malang. Dalam penelitian tersebut harga mempunyai 

pengaruh paling tinggi diantara faktor bauran pemsaran 

lainnya. Perbedaan hasil kedua penelitian tersebut disebakan 

strategi bauran pemasaran yang diterapkan oleh setiap 

perusahaan berbeda sehingga pengaruh terhadap keputusan 

pembelian juga berbeda.  

 

 “Kebersihan Restoran” 

 Nilai  koefisien “kebersihan restoran” adalah 0,473 dan 

bertanda positif, ini menunjukkan bahwa faktor bekersihan 

restoran mempunyai hubungan yang searah dengan keputusan 

pembelian. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan 

variabel kebersihan restoran satu satuan maka keputusan 

pembelian akan naik sebesar 0,473 dengan asumsi bahwa 

variabel bebas yang lain adalah konstan. Nilai koefisien 

“kebersihan restoran“  cukup tinggi yang menunjukkan 

pengaruh faktor kebersiahn berpengaruh cukup besar terhadap 

keputusan pembelian sate kelinci.  

 Hasil ini sesuai dengan hipotesis 4 yang menyatakan 

bahwa variabel kebersihan fasilitas restoran secara bersama 

akan mempengaruhi keputusan pembelian sate kelinci di 

Lesehan Sate Kelinci. Kebersihan restoran merupakan salah 

satu hal lain yang tidak pernah luput dari perhatian karyawan 

dan pemilik Lesehan Sate Kelinci Batu. Kebersihan restoran 

selalu dijaga agar dapat memberikan rasa nyaman kepada 

konsumen sehingga konsumen merasa puas berkunjung di 

Lesehan Sate Kelinci Batu dan memutuskan untuk melakukan 

pembelian ulang. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Fandi Otta 

Prawira (2013) menyatakan bahwa kebersihan restoran 
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mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen dan 

keputusan pembelian di Waroeng Steak and Shake Kota 

Wisata Batu. Kebersihan fasilitas restoran merupakan salah 

satu pengaruh tangible dalam pengukuran kepuasan pelanggan 

yang akan berdampak pada keputusan pembelian seseorang. 

Pengaruh kebersihan restoran terhadap kepuasan pelanggan 

dan keputusan pembellian adalah semakin tinggi bukti fisik 

yang diterima maka semakin tinggi pula kualitas pelayanan 

yang diterima oleh pelanggan, namun jika persepsi konsumen 

terhadap bukti fisik rendah maka kepuasan konsumen pun 

rendah dan keputusan pembelian akan menurun. 
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4.9 Profil Usaha Warung Sate Kelinci Beji 

 Usaha rumah makan warung sate kelinci didirikan pada 

tahun 2010 oleh Bapak Sujiono dan istrinya Ibu Purwati yang 

berlokasi di Jl. Raya Beji Ir. Soekarno No. 36 Batu. Dari awal 

berdiri sampai dengan sekarang pada tahun 2014, usaha ini 

terus berkembang namun semua aktifitas dan kegiatan di 

warung sate kelinci ini dilakukan oleh keluarga sendiri tanpa 

merekrut tenaga kerja dari luar. Warung sate kelinci buka 

mulai jam 07.00 – 24.00 setiap harinya. Fasilitas yang 

disediakan oleh warung sate kelinci antara lain, area parkir 

yang luas, tempat yang nyaman, wastafel, toilet dan lain 

sebagainya. Rumah makan warung sate kelinci ini 

menyediakan beberapa varian menu lain yaitu antara lain 

kelinci goreng, sate kambing, sate ayam, ayam goreng/bakar, 

sup kelinci, tongseng kelinci, mie ayam pedas, bakso kelinci 

dll. Harga yang ditawarkan juga bervariasi, dimulai dari 

kisaran harga Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 36.000,- untuk 

setiap porsinya.  

 

4.10 Karakteristik Responden Warung Sate Kelinci Beji 

Hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui kuisioner 

yang diberikan kepada konsumen Warung Sate Kelinci di 

Kota Wisata Batu sebagai responden, maka dapat diketahui 

karakteristik setiap konsumen, hal ini dilakukan dengan 

harapan bahwa informasi ini dapat menjadi masukan bagi 

pengelola Warung Sate Kelinci di Kota Wisata Batu dalam 

menyusun strategi pemasaran dan pelayanan yang sesuai 

dengan karakteristik pelanggannya dimasa yang akan datang. 

Karakteristik/identitas responden berdasarkan jenis kelamin, 

umur, pendidikan terakhir, profesi/pekerjaan, tingkat 

pendapatan, frekuensi pembelian dan sumber informasi. 



85 
 

4.10.1 Gambaran Jumlah Pembeli Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

Responden di Warung Sate Kelinci Beji jenis 

kelamin laki-laki lebih dominan yaitu sebanyak 32 orang 

(58%) dan sisanya berjenis kelamin perempuan sebanyak 

23 orang (42%), hal ini disebabkan karena kebanyakan 

pengunjung laki-laki lebih cenderung suka berkumpul 

sambil makan-makan di tempat yang nyaman untuk 

berkumpul dengan teman-temannya dan atau sekedar 

berkumpul bersama untuk istirahat dan membicarakan 

bisnis dengan rekan kerjanya.  

Hasil penyebaran kuisioner diperoleh gambaran 

jumlah pembeli berdasarkan jenis kelamin. Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Gambar dibawah ini. 

 

 

 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

Gambar 12. Diagram responden berdasarkan jenis 

kelamin 

 

4.10.2 Gambaran Responden Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 

Responden di Warung Sate Kelinci Beji sebagian 

besar berpendidikan perguruan tinggi yaitu sebanyak 

64%, dan berpendidikan SLTA sebanyak 31%, hal  ini  

disebabkan pengetahuan  yang  dimiliki  oleh mereka 

cukup  tinggi mengenai  restoran dan kuliner. Seseorang 

yang mempunyai pengetahuan dan tingkat pendidikan 

yang lebih tinggi cenderung akan memilih pangan yang 

58% 

42% 
Laki-laki

Perempuan
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lebih baik kualitasnya dari pada yang berpendidikan 

rendah. Selain melihat dari kualitas pangan yang 

dikonsumsinya, konsumen yang berpendidikan yang lebih 

tinggi juga akan melihat lebih jauh terhadap keburukan 

dan resiko dalam mengkonsumsi pangan, serta cenderung 

berperilaku lebih kritis dalam pembelian dan pemilihan 

suatu produk. 

Deskripsi responden berdasarkan tingkat 

pendidikan adalah pendidikan yang ditempuh masing-

masing responden pelanggan Warung Sate Kelinci di 

Kota Wisata Batu-Malang. Hasil penyebaran kuesioner 

diperoleh gambaran responden menurut tingkat 

pendidikan dapat dilihat pada Gambar 13 dibawah ini. 

 

 

 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

Gambar 13. Diagram responden berdasarkan tingkat 

pendidikan 

 

4.10.3 Gambaran Responden Berdasarkan Umur 

Responden yang banyak ditemui adalah 

responden yang berusia 20 – 40 tahun yaitu sebanyak 

67%, hal ini disebabkan karena pada usia tersebut 

merupakan usia produktif dimana seseorang senang 

berkumpul bersama baik dengan teman maupun keluarga 

dan pada usia tersebut merupakan usia kerja sehingga 

akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan atau daya 

beli terhadap suatu produk.  

Karakteristik responden pelanggan Warung Sate 

Kelinci Beji berdasarkan umur adalah responden yang 

64% 

31% 

5% PT
SLTA
SLTP



87 
 

kebetulan berada pada saat pengambilan data. Data 

responden dapat dilihat pada Gambar 14 dibawah ini. 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

Gambar 14. Diagram data responden berdasarkan 

umur 

 

4.10.4 Gambaran Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Dilihat dari profesi responden, ada berbagai 

macam profesi yang mengkonsumsi Sate Kelinci di 

Warung Sate Kelinci Beji. Profesi responden lebih 

jelasnya bisa dilihat pada Gambar 15 dibawah ini. 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

Gambar 15. Diagram data responden berdasarkan 

pekerjaan 
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Gambar 15, menunjukkan bahwa karakteristik 

responden yang paling dominan di Warung Sate Kelinci 

Beji yaitu bekerja sebagai wiraswasta (36%), 

pelajar/mahasiswa sebanyak 27%, dan PNS sebanyak 

18%, hal ini terkait dengan letak warung sate kelinci yang 

sangat strategis yaitu di batas kota Batu, dekat akses jalan 

raya, dekat area pendidikan dan tempat wisata sehinggaa 

kebanyakan konsumen yang datang yaitu mereka yang 

sedang menempuh pendidikan, bekerja maupun yang 

berwisata. Tingkat profesi atau pekerjaan seseorang 

berpengaruh langsung terhadap pendapatan, sehingga 

pekerjaan seseorang dapat berpengaruh terhadap barang 

dan jasa yang akan dibeli oleh individu tersebut. 

 

4.10.5 Gambaran Responden Berdasarkan Tingkat 

Pendapatan 

Responnden di Warung Sate Kelinci sebagian 

besar berpenghasilan sebesar ≥ Rp. 2.000.000,-  yaitu 

sebanyak 51%, Rp. 500.000,- s/d Rp. < 1.000.000,- 

sebanyak 29%, Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 2.000.000,- 

sebanyak 13%, dan konsumen dengan penghasilan Rp. 

1.000.000,- s/d < Rp. 1.500.000,- sebanyak 7%, hal ini 

disebabkan karena pelanggan yang mayoritas adalah 

wiraswasta/PNS sehingga pendapatan tersebut sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan/daya beli seseorang 

terhadap suatu produk. Hal ini berpengaruh pada warung 

sate kelinci Beji kaitannya dengan harga barang yang 

akan dijual ke konsumen. 

Deskripsi responden berdasarkan tingkat 

pendapatan adalah pendapatan yang diperoleh masing-

masing responden pelanggan Warung Sate Kelinci di 

Kota Wisata Batu. Hasil penyebaran kuesioner diperoleh 

gambaran responden menurut tingkat pendapatan dapat 

dilihat pada Gambar  16. 
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Sumber : Data Primer Diolah (2014)  

Gambar 16. Diagram data responden berdasarkan 

tingkat pendapatan 

 

4.10.6 Gambaran Responden Berdasarkan Frekuensi 

Pembelian 

Deskripsi responden berdasarkan frekuensi 

pembelian dapat dilihat pada Gambar 17 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

Gambar 17. Diagram data responden 

berdasarkan frekuensi pembelian 

Gambar 17, menunjukkan bahwa dari 55 

responden di Warung Sate Kelinci Beji, responden yang 
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paling dominan adalah membeli dengan frekuensi 

pembelian ≥ 6 bulan yaitu sebanyak 49%, membeli 

dengan frekuensi 1 – 2 bulan dan untuk pertama kalinya 

masing-masing sebanyak 20%, hal ini menunjukkan 

bahwa frekuensi pembelian sate kelinci di Warung Sate 

Kelinci Beji tidak tetap, hal ini karena pengunjung yang 

melakukan pembelian di rumah makan tersebut yaitu 

pembeli yang kebetulan lewat karena sedang berlibur atau 

sekedar hangout bersama. 

4.10.7 Gambaran Responden Berdasarkan Sumber 

Informasi 

Deskripsi responden berdasarkan sumber 

informasi berdasarkan hasil penyebaran kuisioner 

diperoleh gambaran responden menurut sumber informasi 

mengenai keberadaan Warung Sate Kelinci Beji dapat 

dilihat pada Gambar 18 di bawah ini. 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

Gambar 18. Diagram data responden berdasarkan 

sumber informasi 

Gambar 18, menunjukkan bahwa sumber 

informasi yang diperoleh responden Warung Sate Kelinci 

Beji yang paling dominan yaitu sumber informasi dari 

teman sebanyak 36%, dan sumber informasi yang 

diperoleh dari  kebetulan lewat sebanyak 35%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kelompok referensi (teman) sangat 

berpengaruh terhadap perilaku seseorang dalam 

35% 
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melakukan pembelian, mereka saling berinteraksi 

sehingga seseorang akan mudah terpengaruh oleh orang 

lain untuk membeli sesuatu. Sebagian konsumen yang 

ada di rumah makan ini yaitu sedang berlibur/melakukan 

pekerjaan di daerah Batu sehingga mereka yang datang 

dirumah makan ini yaitu mereka yang kebetulan lewat. 

 

4.11  Hasil Analisis Variabel Bauran Pemasaran di 

Warung Sate Kelinci Beji 

4.11.1 Variabel X1 (Produk) 

Tabel 16. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Item-

Item Pertanyaan Produk Dari 55 Responden di 

Warung Sate Kelinci Beji 

X1 (Produk) 1 2 3 4 5 Rata-

Rata % % % % % 

X1.1 (Rasa 

produk) 
5,454 0,000 18,181 60,000 16,363 

3,818 

X1.2 (Aroma 

produk) 
5,454 

9,090 
34,545 47,272 3,6363 

3,245 

X1.3 

(Kesesuaian 

porsi) 

0,000 0,000 21,818 67,272 10,909 

3,890 

Sumber : Data Primer Diolah (2014)  

(Ket: 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = 

Ragu-Ragu, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju). 

Tabel 16, menunjukkan bahwa penilaian terhadap 

sub variabel (X1.1) menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan setuju bahwa rasa sate kelinci 

gurih dan lezat, hal itu dapat dilihat berdasarkan rata-rata 

dari frekuensi jawaban responden yaitu sebesar 3,818. 

Penilaian terhadap sub variabel (X1.2) menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden menyatakan antara 

setuju dan ragu-ragu, setuju bahwa aroma sate kelinci 

sedap dan menggugah selera makan, ragu-ragu bahwa 

aroma sate kelinci sangat sedap, hal itu dapat dilihat 
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berdasarkan rata-rata dari frekuensi jawaban responden 

yaitu sebesar 3,245. Penilaian terhadap sub variabel (X1.3) 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menyatakan setuju bahwa besar porsi sate kelinci sedang 

dan sudah sesuai porsi makan konsumen, hal itu dapat 

dilihat berdasarkan rata-rata dari frekuensi jawaban 

responden yaitu sebesar 3,890. 

Ketiga item pertanyaan yang diberikan responden 

yang telah berkunjung di Warung Sate Kelinci Beji, 

seluruh item variabel dikatakan setuju/baik oleh 

konsumen, hal itu dapat diketahui berdasarkan jawaban 

responden bahwa variabel rasa (X1.1) sebagian besar 

responden menanggapi rasa sate kelinci gurih, dan lezat, 

variabel produk (X1.2) yang menunjukkan aroma produk 

olahan sate kelinci sedap dan menggugah selera makan, 

Variabel produk (X1..3) yang menunjukkan kesesuaian 

porsi sate kelinci sudah sesuai dengan harapan konsumen 

yaitu porsinya sedang dan sesuai dengan porsi makan 

sehingga disimpulkan bahwa pertimbangan konsumen 

terhadap kualitas produk olahan sate kelinci di Warung 

Sate Kelinci Beji menghasilkan keputusan dalam 

pembelian. 
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4.11.2 Variabel X2 (Harga) 

Tabel 17. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Item-

Item Pertanyaan Harga Dari 55 Responden di 

Warung Sate Kelinci Beji 
X2 (Harga) 1 2 3 4 5 Rata-

Rata % % % % % 

X2.1 (Harga 

produk) 
0,000 1,818 20,000 72,727 5,454 

3,818 

X2.2 Kesesuaian 

harga) 
0,000 0,000 25,454 67,272 7,272 

3,818 

X2.3 (Harga 

terjangkau) 
1,818 5,454 34,545 52,727 5,454 

3,545 

Sumber : Data Primer Diolah (2014)  

(Ket: 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = 

Ragu-Ragu, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju). 

Tabel 17, menunjukkan bahwa penilaian terhadap 

sub variabel (X2.1) menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan setuju bahwa harga sate kelinci 

cukup mahal namun sesui dengan kualitasnya, hal itu 

dapat dilihat berdasarkan nilai rata-rata dari frekuensi 

jawaban responden yaitu sebesar 3,818. Penilaian 

terhadap sub variabel (X2.2) menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden menyatakan setuju bahwa harga sate 

kelinci cukup mahal dan sesuai dengan porsinya, hal itu 

dapat dilihat berdasarkan rata-rata dari frekuensi jawaban 

responden yaitu sebesar 3,818. Penilaian terhadap sub 

variabel (X2.3) menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan antara setuju dan ragu-ragu yaitu 

setuju bahwa harga sate kelinci cukup mahal, sesuai 

dengan porsinya dan memiliki daya saing dengan produk 

sejenisnya, ragu-ragu bahwa harga sate kelinci mahal dan 

memiliki daya saing dengan produk sejenisnya, hal itu 

dapat dilihat berdasarkan nilai rata-rata dari frekuensi 

jawaban responden yaitu sebesar 3,545. 

Ketiga item pertanyaan yang diberikan responden 

yang telah berkunjung di Warung Sate Kelinci Beji, 
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seluruh item variabel dikatakan setuju/baik oleh 

konsumen, sehingga disimpulkan bahwa pertimbangan 

konsumen terhadap harga olahan sate kelinci di Warung 

Sate Kelinci Beji menghasilkan keputusan dalam 

pembelian. 

4.11.3 Variabel X3 (Promosi) 

Tabel 18. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Item-

Item Pertanyaan Promosi Dari 55 Responden 

di Warung Sate Kelinci Beji 

X3 (Promosi) 1 2 3 4 5 Rata-

Rata % % % % % 

X3.1 (Kuantitas 

iklan) 
21,818 16,363 34,545 25,454 1,8181 

2,690 

X3.2 (Kualitas 

iklan) 
23,636 18,181 40,000 16,363 1,8181 

2,545 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

(Ket: 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = 

Ragu-Ragu, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju). 

Tabel 18, menunjukkan bahwa penilaian terhadap 

sub variabel (X3.1) menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan antara tidak setuju dan ragu-ragu, 

tidak setuju bahwa konsumen jarang mendengar maupun 

membaca iklan dimedia internet, ragu-ragu bahwa 

konsumen mendengar promosi dari mulut ke mulut 

dengan nilai rata-rata dari frekuensi jawaban responden 

yaitu sebesar 2,690. Penilaian terhadap sub variabel (X3.2) 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menyatakan antara tidak setuju dan ragu-ragu yaitu tidak 

setuju bahwa iklan dimedia internet biasa-biasa saja, 

ragu-ragu bahwa iklan dimedia internet cukup membuat 

konsumen tertarik dengan nilai rata-rata dari frekuensi 

jawaban responden yaitu sebesar 2,545. 

Kedua item pertanyaan yang diberikan responden 

yang telah berkunjung di Warung Sate Kelinci Beji, 
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seluruh item variabel dikatakan antara ragu-ragu/tidak 

setuju oleh konsumen, sehingga disimpulkan bahwa 

terkait dengan media promosi yang telah dilakukan oleh 

rumah makan tersebut benar-benar menjadi pertimbangan 

bagi konsumen dalam melakukan pembelian. 

 

4.11.4 Variabel X4 (Kualitas Pelayanan) 

Tabel 19. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Item-

Item Pertanyaan Kualitas Pelayanan Dari 55 

Responden di Warung Sate Kelinci Beji 

X4 (Kualitas pelayanan) 1 2 3 4 5 Rata-

Rata % % % % % 

X4.1 (Kesigapan) 5,454 5,454 30,909 49,090 9,090 3,509 

X4.2 (Keramahan) 1,818 1,818 12,727 60,000 23,636 4,018 

X4.3 (Ketepatan) 1,818 1,818 21,818 67,272 7,272 3,763 

X4.4 (Kecepatan) 5,454 20,000 52,727 18,181 3,636 3,763 

X4.5 (Kemampuan 

komnunikasi) 1,818 0,000 30,909 50,909 16,363 

 

3,763 

X4.6 (Kebersihan 

restoran) 0,000 0,000 21,818 61,818 16,363 

 

3,763 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

(Ket: 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = 

Ragu-Ragu, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju). 

Tabel 19, menunjukkan bahwa penilaian terhadap 

sub variabel (X4.1) sebagian besar responden menyatakan 

antara  setuju dan ragu-ragu, setuju bahwa pelayan 

mampu dan terampil memberikan pelayanan, ragu-ragu 

bahwa pelayan hanya terampil dalam melayani konsumen 

dengan nilai rata-rata dari frekuensi jawaban responden 

yaitu sebesar 3,509. Penilaian terhadap sub variabel (X4.2) 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menyatakan setuju bahwa pelayan perhatian dan sopan 

terhadap pelanggan dengan nilai rata-rata dari frekuensi 

jawaban responden yaitu sebesar 4,018. Penilaian 

terhadap sub variabel (X4.3) menunjukkan bahwa sebagian 
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besar responden menyatakan  setuju dan ragu-ragu yaitu 

setuju bahwa konsumen merasa senang terhadap 

ketepatan pelayan dalam melayani pesanan (pelayanan 

yang diberikan memuaskan), ragu-ragu bahwa konsumen 

merasa biasa-biasa saja atas pelayanan yang diberikan 

dengan nilai rata-rata dari frekuensi jawaban responden 

yaitu sebesar 3,763. Penilaian terhadap sub variabel (X4.4) 

berkaitan dengan kecepatan penyajian menunjukkan 

bahwa  responden menyatakan setuju dan ragu-ragu yaitu 

setuju bahwa pelayan cepat dan tanggap dalam penyajian, 

ragu-ragu bahwa pelayan tidak membuat konsumen 

menunggu lama makanannya datang dengan nilai rata-

rata dari frekuensi jawaban responden yaitu sebesar 

3,763. Penilaian terhadap sub variabel (X4.5) 

menunjukkan bahwa responden menyatakan  antara 

setuju dan ragu-ragu yaitu setuju bahwa pelayan bersedia 

menerima saran dan keluhan konsumen, ragu-ragu bahwa 

dalam hal kemampuan berkomunikasi pelayan bersedia 

menerima saran konsumen dengan nilai rata-rata dari 

frekuensi jawaban responden yaitu sebesar 3,763. 

Penilaian terhadap sub variabel (X4.6) menunjukkan 

bahwa responden menyatakan  setuju dan ragu-ragu yaitu 

setuju bahwa fasilitas restoran bersih, rapi dan nyaman, 

ragu-ragu bahwa fasilitas restoran bersih dan rapi tetapi 

tidak lengkaap peralatannya dengan nilai rata-rata dari 

frekuensi jawaban responden yaitu sebesar 3,763. 

Keenam item pertanyaan yang diberikan 

responden yang telah berkunjung di Warung Sate Kelinci 

Beji, berdasarkan persentase jawaban dari konsumen 

menunjukkan bahwa konsumen setuju yaitu pelayan 

mampu, terampil dan tanggap dalam memberikan 

pelayanan, ramah, perhatian dan sopan kepada pelanggan, 

konsumen merasa senang dan puas atas pelayanan yang 

diberikan, pelayanan yang diberikan cepat sehingga tidak 

membuat pelanggan menunggu lama makanannya datang, 
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pelayan mampu berkomunikasi baik dengan pelanggan 

dan fasilitas restoran bersih, rapi, nyaman dan 

peralatannya lengkap, hal ini memungkinkan bagi 

pelanggan untuk kembali melakukan pembelian ulang. 

 

4.11.5 Keputusan Pembelian Sate Kelinci di 

Warung Sate Kelinci Beji 

Tabel 20. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Item-

Item Pertanyaan Keputusan Pembelian Dari 

55 Responden di Warung Sate Kelinci Beji 

Y (Keputusan 

pembelian) 

1 2 3 4 5 Rata-

Rata % % % % % 

Y1.1 (Membeli 

ulang) 
0,000 5,454 23,636 65,454 5,454 

 

3,709 

Y1.2 (Keyakinan 

memilih) 
0,000 1,818 45,454 47,272 5,454 

 

3,563 

Y1.3 

(Merekomendasik

an) 

0,000 1,818 43,636 52,727 1,818 

 

3,545 

Y1.4 (Ketertarikan 

produk) 
1,818 7,272 43,636 45,454 1,818 

 

3,381 

Sumber : Data Primer Diolah (2014)  

(Ket: 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = 

Ragu-Ragu, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju). 

Penilaian terhadap sub variabel (Y1.1) 

menunjukkan bahwa responden menyatakan  antara 

setuju dan ragu-ragu, setuju bahwa konsumen merasa 

senang dan memutuskan untuk membeli ulang, ragu-ragu 

bahwa konsumen merasa senang dan puas dengan nilai 

rata-rata dari frekuensi jawaban responden yaitu sebesar 

3,709. Penilaian terhadap sub variabel (Y1.2) berkaitan 

dengan keyakinan konsumen dalam mengkonsumsi sate 

kelinci menunjukkan bahwa responden menyatakan 

setuju dan ragu-ragu, setuju bahwa sate kelinci masih 

jarang ditemui dan merupakan makanan yang 
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menyehatkan, ragu-ragu bahwa sate kelinci adalah 

makanan yang menyehatkan, hal itu dapat dilihat 

berdasarkan nilai rata-rata dari frekuensi jawaban 

responden yaitu sebesar 3,563. Penilaian terhadap sub 

variabel (Y1.3) berkaitan dengan minat konsumen dalam 

merekomendasikan produk kepada orang lain 

menunjukkan bahwa responden menyatakan  setuju dan 

ragu-ragu yaitu setuju bahwa konsumen memutuskan 

untuk membeli ulang dan merekomendasikan produk 

kepada orang lain, ragu-ragu bahwa konsumen puas dan 

memutuskan untuk membeli ulang. Hal itu dapat dilihat 

berdasarkan nilai rata-rata dari frekuensi jawaban 

responden yaitu sebesar 3,545. Penilaian terhadap sub 

variabel (Y1.4) menunjukkan bahwa responden 

menyatakan  setuju dan ragu-ragu yaitu setuju bahwa 

konsumen tertarik dengan produk karena pelayanan dan 

manfaat daging kelinci, ragu-ragu bahwa konsumen 

tertarik dengan produk karena manfaat daging kelinci, hal 

itu dapat dilihat berdasarkan nilai rata-rata dari frekuensi 

jawaban responden yaitu sebesar 3,381. 

Hasil penelitian diperoleh dari variabel keputusan 

pembelian (Y) dengan keempat sub variabel diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas konsumen menilai 

setuju bahwa konsumen tertarik dengan sate kelinci 

karena harga dan manfaat daging kelinci, sate kelinci 

adalah makanan yang sangat menyehatkan sehingga 

konsumen yakin untuk memilih produk dan 

mengkonsumsinya, konsumen merasa senang dan puas 

sehingga konsumen memutuskan untuk membeli ulang 

dan merekomendasikan produk kepada orang lain. 
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4.12  Hasil Uji Validitas 

Tabel 21. Pengujian Validitas di Warung Sate Kelinci Beji 

Variabel Item R hitung p-value Keterangan 

Produk X1.1 (Rasa) 0,868 0,000 Valid 

X1.2 (Aroma) 0,912 0,000 Valid 

X1.3 (Kesesuaian Porsi) 0,593 0,000 Valid 

Harga X2.1 (Harga) 0,806 0,000 Valid 

X2.2 (Kesesuaian Harga) 0,848 0,000 Valid 

X2.3 (Harga Terjangkau) 0,892 0,000 Valid 

Promosi X3.1 (Kuantitas Iklan) 0,973 0,000 Valid 

X3.2 (Kualitas Iklan) 0,971 0,000 Valid 

Kualitas 

Pelayanan 

X4.1 (Kesigapan) 0,776 0,000 Valid 

X4.2 (Keramahan) 0,785 0,000 Valid 

X4.3 (Ketepatan) 0,798 0,000 Valid 

X4.4 (Kecepatan) 0,637 0,000 Valid 

X4.5 (Kemampuan 

Berkomunikasi) 

0,752 0,000 Valid 

X4.6 (Kebersihan Restoran) 0,650 0,000 Valid 

Keputusan 

Pembelian 

Y1.1 (Membeli Ulang) 0,599 0,000 Valid 

Y1.2 (Keyakinan Memilih) 0,820 0,000 Valid 

Y1.3 (Merekomendasikan 

Produk) 

0,909 0,000 Valid 

Y1.4 (Ketertarikan) 0,819 0,000 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

Keseluruhan item pertanyaan yang ditunjukkan pada 

Tabel 21 memiliki nilai rhitung > rtabel (0,266) dan juga 

probabilitas (p-value) lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat 

dikatakan semua item pertanyaan untuk variabel X dan Y telah 

valid. 

 

4.13  Hasil Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh 

mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat 

diandalkan. Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan 

Alpha Cronbach. Apabila Alpha Cronbach lebih kecil dari 0,5 
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maka dinyatakan tidak reliabel, sedangkan dinyatakan reliabel 

bila nilai Alpha Cronbach lebih besar dari 0,5. Sesuai dengan 

Azwar (2001) yang menyatakan hasil penelitian disebut 

reliable apabila nilai alpha cronbach > 0,5. Hasil pengujian 

reliabilitas terhadap semua variabel ditunjukkan Tabel 22. 

Tabel 22. Uji Reliabilitas Item Pertanyaan Kuesioner di 

Warung Sate Kelinci Beji 
Variabel  Alpha Cronbach Keterangan 

Produk (X1) 0,724 Reliabel 

Harga (X2) 0,795 Reliabel 

Promosi (X3) 0,941 Reliabel 

Kualitas Pelayanan (X4) 0,822 Reliabel 

Keputusan Pembelian (Y) 0,786 Reliabel 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

Item kuesioner yang ditunjukkan pada Tabel 22 

memiliki nilai koefisien Alpha Cronbach lebih besar dari 0,5 

sehingga dapat dikatakan instrumen pertanyaan yang 

digunakan dalam penelitian ini sudah reliabel atau dapat 

dihandalkan. 

 

4.14  Analisis Faktor 

4.14.1 Uji Kelayakan Data Untuk Analisis Faktor 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

seperangkat variabel tersebut memiliki hubungan 

keterkaitan, apabila dalam pengujian ini terdapat salah 

satu item yang memiliki nilai tidak memenuhi/kurang 

memenuhi syarat maka harus dikeluarkan dari analisis. 

Berikut adalah hasil uji kelayakan analisis faktor: 
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1. Nilai Keiser-Meyer-Olkin (KMO) 

Hasil perhitungan KMO menunjukkan nilai KMO 

sebesar 0,595, dari hasil ini dapat dinyatakan bahwa 

pengujian KMO pada uji kelayakan analisis faktor 

merupakan pilihan yang tepat, dan memenuhi syarat 

untuk dilanjutkan analisis faktor karena hasil perhitungan 

diatas 0,5. Sesuai dengan Suliyanto (2005) yang 

menyatakan bahwa nilai KMO yang kecil menunjukkan 

bahwa analisis faktor bukan pilihan yang tepat. Untuk 

dapat dilakukan analisis faktor maka nilai KMO ≥ 0,5. 

2. Uji Bartlett 

Uji Bartlett berfungsi untuk melihat keindependenan 

dari variabel yang ada. Hasil uji Bartlett pada Warung 

Sate Kelinci Beji menunjukkan nilai 414,427 dengan nilai 

signifikan 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada 

penelitian ini terdapat hubungan yang sangat signifikan 

antar variabel. Suliyanto (2005) menyatakan bahwa, 

angka signifikan < 0,05 maka variabel yang diteliti dapat 

dianalisis lebih lanjut. 

3. Measure Of Sampling Adequacy (MSA) 

Nilai MSA digunakan untuk menguji dua buah 

hubungan antar seluruh variabel yang terlibat dalam 

analisis faktor untuk melihat kelayakan. Hasil uji 

menunjukkan bahwa seluruh item memiliki nilai lebih 

dari 0.5 sehingga nilai tersebut dapat memenuhi syarat 

kelayakan untuk uji selanjutnya. 

Matrik kolerasi anti-image menunjukkan bahwa 14 

faktor memiliki nilai MSA > 0,5. Sesuai dengan suliyanto 

(2005) yang menyatak bahwa untuk dilakukan analisis 

faktor nilai MSA dianggap cukup apabila nilai MSA ≥ 

0,5. Jika ada item yang tidak memiliki nilai ≥ 0,05 maka 

item variabel tersebut harus dikeluarkan dari analisis 

faktor secara bertahap satu per satu. 
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4.14.2 Ekstraksi Faktor 

Ekstraksi faktor yang diperoleh di Warung Sate 

Kelinci Beji sebanyak empat faktor. Faktor pertama 

memiliki presentase varians sebesar 31,941% artinya 

terbentuknya faktor pertama dapat menjelaskan sebesar 

31,941% dari 14 variabel awal, faktor ke dua memiliki 

presentasi 16,537% artinya terbentuknya faktor ke dua 

dapat menjelaskan sebesar 16,537% dari 14 variabel 

awal, faktor ke tiga memiliki presentasi 12,889% artinya 

terbentuknya faktor ke tiga dapat menjelaskan sebesar 

12,889% dari 14 variabel awal. Faktor ke empat memiliki 

presentasi 9,855% artinya terbentuknya faktor ke empat 

dapat menjelaskan sebesar 9,855% dari 14 variabel awal.  

Tabel 23. Hasil Ekstraksi Faktor di Warung Sate Kelinci 

Beji 

Factor Eigen 

value 

Presentase 

varian 

Presentase 

komulatif 

1 4,472 31,941 31,941 

2 2,315 16,537 48,478 

3 1,805 12,889 61,367 

4 1,830 9,855 71,222 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

Tabel 23, menunjukkan bahwa dari 14 variabel 

dapat diekstraksi menjadi 4 variabel yang dapat mewakili 

14 variabel. Nilai eigen value dari ke dua rumah makan 

tersebut yaitu memiliki nilai >1, sehingga ke lima dan ke 

empat faktor tersebut bisa dianalisis lebih lanjut sesuai 

dengan Suliyanto (2005) yang menyatakan menentukan 

jumlah faktor yang terbentuk dapat didasarkan pada nilai 

eigen value 1, dianggap sebagai suatu faktor, sebaliknya 

jika nilai eigen value kurang dari 1, tidak dimasukkan 

dalam analisis.  
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4.14.3 Rotasi Faktor 

Hasil ekstraksi faktor pada matrik factor 

menunjukkan hubungan antar faktor dan variabel 

individual, namun dalam faktor-faktor tersebut masih 

saling berkolerasi sehingga sulit untuk diinterprestasikan, 

melalui rotasi faktor matrik ditransformasikan kedalam 

bentuk matrik yang lebih sederhana sehingga mudah 

untuk diinterprestasikan. Rotasi yang dianalisis 

menggunakan model varimax.  

Interpretasi faktor dilakukan dengan 

mengelompokkan variabel dengan factor loading minimal 

0,4 variabel dengan nilai loading faktor kurang dari 0,4 

maka variabel tersebut dikeluarkan karena tidak bisa 

mewakili  faktor yang telah terbentuk. Surrogate 

dilakukan dengan cara menyeleksi nilai faktor loading 

yang terbentuk, dimana dipilih nilai loading faktor tebesar 

agar dapat mewakili dari masing-masing faktor. Berikut 

adalah ringkasan hasil matrik faktor setelah dilakukan 

rotasi. 
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Tabel 24. Hasil Rotasi Factor Varimax Dan Loading 

Faktor di Warung Sate Kelinci Beji 

Variabel Faktor 

Loading 

Faktor 

X4.1 (Kesigapan) 0,782 Faktor 1 

X4.3 (Ketepatan) 0,779 

X4.5 (Kemampuan 

Berkomunikasi) 
0,703 

 

X4.2 (Keramahan) 0,683  

X4.6 (Kebersihan) 0,649  

X4.4 (Kecepatan) 0,624  

X2.2 (Kesesuaian Harga) 0,818 Faktor 2 

X2.3 (Harga Terjangkau) 0,775 

X2.1 (Harga Produk) 0,766 

X1.3 (Kesesuaian Porsi) 0,634 

X3.1 (Kuantitas Iklan) 0,942 Faktor 3 

X3.2 (Kualitas Iklan) 0,925 

X1.2 (Aroma) 0,909 Faktor 4 

X1.1 (Rasa) 0,878 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

Hasil penelitian yang dianalisis terhadap matrik 

faktor, dapat dilihat semua item variabel memiliki nilai ≥ 

0,4 sehingga dapat diketahui bahwa 14 variabel tersebut 

merupakan variabel yang dipertimbangkan konsumen 

dalam membeli olahan sate kelinci di Warung Sate 

Kelinci Beji. Dari 14 item variabel tersebut sudah bisa 

diwakili oleh ke empat faktor yang terbentuk. 

 

4.14.4 Hasil Analisis Faktor 

Analisis faktor menghasilkan empat faktor baru 

yang dapat mewakili ke-14 item variabel di Warung Sate 

Kelinci Beji, selanjutnya adalah pemberian nama pada 

faktor baru yang telah terbentuk. Pemberian nama ini 
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berdasarkan pada perwakilan yang dapat menjelaskan 

variabel-variabel penyusun dalam satu faktor.  

Tabel 25. Hasil analisis faktor pengaruh bauran 

pemasaran dan kualitas pelayanan terhadap 

keputusan pembelian sate kelinci di Warung Sate 

Kelinci Beji 
Keterangan Loading factor 

1 2 3 4 

Indeks 1 “kualitas 

pelayanan” 

    

X4.1 (Kesigapan) 0,782    

X4.3 (Ketepatan) 0,779    

X4.5 (Kemampuan 

Berkomunikasi) 
0,703 

   

X4.2 (Keramahan) 0,683    

X4.6 (Kebersihan) 0,649    

X4.4 (Kecepatan) 0,624    

Indeks 2 “ harga dan 

kesesuaian porsi” 

    

X2.2 (Kesesuaian Harga)  0,818   

X2.3 (Harga Terjangkau)  0,775   

X2.1 (Harga Produk)  0,766   

X1.3 (Kesesuaian Porsi)  0,634   

Indeks 3 “media promosi”     

X3.1 (Kuantitas Iklan)   0,942  

X3.2 (Kualitas Iklan)   0,925  

Indeks 4 “produk”     

X1.2 (Rasa Produk)    0,909 

X1.1 (Aroma Produk)    0,878 

Varians % 31,941 % 16,537 % 12,889 % 9,855 % 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

 

Indeks 1 “kualitas pelayanan” 

Variabel yang berpengaruh pada variabel kualitas 

pelayanan antara lain kesigapan, ketepatan, kemampuan 

berkomunikasi, keramahan, kebersihan restoran dan 

kecepatan penyajian. Kualitas pelayanan menjadi suatu 

keharusan yang harus dilakukan perusahaan supaya 

mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan 
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pelanggan. Di Warung Sate Kelinci Beji variabel yang 

paling berpengaruh adalah kesigapan pelayan dalam 

memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan nilai 

loading faktor 0,782. Kesigapan merupakan kesiapan 

pelayan dalam menanggapi dan memberikan respon 

kepada pelanggan. Jika pelayan tanggap dan sigap dalam 

melayani pelanggan maka volume pembelian di Warung 

Sate Kelinci Beji akan meningkat. 

 

Indeks 2 “harga dan kesesuain porsi” 

Variabel yang berpengaruh pada variabel harga 

antara lain kesesuian harga, harga terjangkau, harga 

produk dan kesesuain porsi. Harga merupakan faktor 

penting yang sangat dipertimbangan oleh konsumen 

sehingga produsen harus berhati-hati dalam menetapkan 

harga suatu produk. Di Warung Sate Kelinci Beji variabel 

yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

yaitu kesesuaian harga dengan nilai loading faktor sebesar 

0,818. Harga yang murah dengan kualitas dan kuantitas 

yang sesuai akan menyebabkan mudahnya konsumen 

dalam pengambilan keputusan pembelian, begitu pula 

sebaliknya. 

 

Indeks 3 “media promosi” 

Variabel yang berpengaruh pada variabel promosi 

antara lain kuantitas iklan dan kualitas iklan. Media 

promosi merupakan sarana yang digunakan untuk 

mengkomunikasikan suatu produk/jasa/image/perusahaan 

ataupun yang lain untuk dapat lebih dikenal masyarakat 

lebih luas dimana dengan promosi ini diharapkan 

seseorang bisa mengetahui, mengakui, memiliki dan 

mengikatkan diri pada suatu 

barang/jasa/produk/image/perusahaan yang menjadi 

sasarannya. Salah satu bagian penting dari promosi yaitu 

menentukan media promosi yang paling tepat. Di Warung 
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Sate Kelinci Beji variabel promosi yang paling 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian yaitu 

kuantitas iklan dengan nilai loading faktor sebesar 0,942.  

 

Indeks 4 “produk” 

Variabel yang berpengaruh pada variabel kualitas 

produk antara lain aroma produk dan rasa produk. Aroma 

dan rasa merupakan komponen yang sangat penting 

dalam membentuk karakteristik produk. Produk yang 

memiliki karakteristik/ciri yang khas akan selalu diminati 

oleh konsumen. Variabel kualitas produk yang paling 

berpengaruh di Warung Sate Kelinci Batu yaitu aroma 

produk dengan nilai loading faktor sebesar 0,909.  

 

4.15 Analisis Regresi Berganda di Warung Sate Kelinci 

Beji 

4.15.1 Uji Asumsi Klasik 

1. Pengujian Asumsi Normalitas Residual 

  Model regresi dapat dikatakan memenuhi 

asumsi normalitas jika residual yang disebabkan oleh 

model regresi berdistribusi normal. Untuk menguji  

apakah galat berdistribusi normal maka digunakan 

pengujian Normal P-P Plot (Santoso, 2003). Dasar 

pengambilan keputusannya adalah: 

1. Jika titik-titik menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

2. Jika titik-titik menyebar jauh dari garis 

diagonal atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 
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 Gambar 19. Uji normalitas dengan P-Plot 

asumsi regresi 

Gambar 19 menunjukkan bahwa titik-titik 

menyebar dan membentuk garis yang mengikuti 

garis diagonal sehingga dapat dikatakan bahwa 

asumsi normalitas telah terpenuhi. 

 

2. Pengujian Asumsi Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui 

ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik 

autokorelasi yang terjadi  antara residual pada satu 

pengamatan dengan pengamatan lain pada tabel 

model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi 

adalah tidak adanya autokorelasi dalam model 

regresi. Metode yang sering digunakan adalah 

dengan uji Durbin-Watson (uji DW). 

Tabel 26. Hasil Pengujian Asumsi Autokorelasi 

Nilai DW Keterangan 

2,286 Tidak ada autokorelasi 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

Tabel 26 menunjukkan bahwa nilai DW 

yang dihasilkan dari model regresi adalah sebesar 

2,286 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

autokorelasi. Sesuai dengan pendapat M. Firdaus 

(2004) menjelaskan bahwa ketentuan tidak ada 
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autokorelasi adalah jika nilai Durbin Watson antara 

1,55 dan 2,46. 

 

3. Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi 

klasik heteroskedastisitas yaitu adanya 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua 

pengamatan pada model regresi. Persyaratan yang 

harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak 

adanya gejala heteroskedastisitas.  

Dasar pengambilan keputusan yaitu: 

 Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang 

ada membentuk suatu pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka terjadi 

heteroskedastisitas. 

 Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-

titik menyebar di atas dan di bawah  angka 0 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Berikut ini adalah gambar yang 

menggambarkan scatterplot  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 20. Pengujian asumsi klasik 

heteroskedastisitas 
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 Gambar scatterplot menunjukkan bahwa tidak  

ada  pola  yang  jelas  serta  titik-titik menyebar  

diatas  dan  dibawah  angka  0 (nol)  pada  sumbu  

y,  hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  

terjadi heteroskedastisitas  pada model  regresi. 

Oleh  karena  itu  dapat  dikatakan  model regresi 

penelitian ini sudah baik. 

 

4. Pengujian Asumsi Multikolinieritas 

  Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas dapat dilihat dari 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 27.  Uji Asumsi Multikolinieritas di Warung 

Sate Kelinci Beji 

Variabel 

Independen 
VIF Keterangan 

“Kualitas 

pelayanan” 
1,142 Non Multikolinier 

“Harga dan 

kesesuain porsi) 
1,144 Non Multikolinier 

“Media promosi” 1,458 Non Multikolinier 

“Kualitas produk” 1,515 Non Multikolinier 

X5 (Usia) 1,379 Non Multikolinier 

X6 (Jenis kelamin) 1,201 Non Multikolinier 

X7 (Tingkat 

pendidikan) 
1,528 Non Multikolinier 

X8 (Pekerjaan) 1,550 Non Multikolinier 

X9 (Kelompok 

referensi) 
1,184 Non Multikolinier 

X10 (Kelas sosial) 1,505 Non Multikolinier 

X11 (Gaya hidup) 1,531 Non Multikolinier 

X12 (Persepsi) 1,186 Non Multikolinier 

Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

Tabel 27, masing-masing variabel bebas 

menunjukkan nilai VIF yang tidak lebih dari nilai 10, 

maka asumsi tidak terjadi multikolinieritas telah 

terpenuhi. 

 

4.15.2 Hasil Analisis Regresi Berganda antara produk, 

harga, promosi dan kualitas pelayanan dengan 

keputusan pembelian di Warung Sate Kelinci 

Beji 

 Keputusan pembelian sebagai variabel 

terikat/dependen yang disimbolkan dengan Y terhadap 
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variabel bebas/independen yang terdiri dari kualitas 

produk (X1), harga (X2), promosi (X3) dan kualitas 

pelayanan (X4). Proses pengolahan data menggunakan 

analisis regresi linier berganda, dilakukan beberapa 

tahapan untuk mencari hubungan antara variabel 

independen dan dependen. Analisis dilakukan dengan 

bantuan software SPSS 16,00. Setelah mendapat model 

persamaan regresi kemudian dilakukan interpretasi 

terhadap model tersebut yang dilanjuttkan dengan 

pengujian statistik yaitu terdiri dari Uji F, Uji T, dan 

koefisien determinasi (R
2
).  

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai R square 

sebesar 0,366, yang artinya keputusan pembelian di 

Warung Sate Kelinci Beji dipengaruhi faktor kualitas 

pelayanan, harga dan kesesuaian porsi, media promosi, 

dan kualitas produk menjelaskan sebesar 36,6%, 

sementara sisanya sebesar 63,4% (100%-63,4%) 

dijelaskan diluar faktor-faktor tersebut. 

 Uji simultan atau uji F merupakan uji secara 

bersama-sama untuk menguji pengaruh signifikan yang 

meliputi faktor kualitas pelayanan, faktor harga dan 

kesesuaian porsi berpengaruh terhadap variabel keputusan 

pembelian di Warung Sate Kelinci Beji. Pengujian statistik 

dengan metode uji F, tingkat signifikan yang diperoleh 

lebih kecil yakni sebesar 0,047 dari standar signifikan 5% 

atau 0,05 dan F hitung 2,019 > F tabel 1,9910 maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak atau variabel X 

berpengaruh secara simultan yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian sate kelinci di Warung Sate Kelinci 

Beji. 
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Tabel 28. Hasil Analisis Regresi Berganda antara bauran 

pemasaran dan kualitas pelayanan dengan 

Keputusan Pembelian di Warung Sate Kelinci 

Beji 

 Sumber : Data Primer Diolah (2014) 

Pengujian model regresi secara parsial digunakan 

untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

independen (produk, harga, promosi dan kualitas 

pelayanan) pembentuk model regresi secara individu 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian atau tidak. Untuk menguji hubungan tersebut, 

digunakan uji t, yakni dengan membandingkan nilai 

|thitung| dengan ttabel. Variabel independen pembentuk 

model regresi dikatakan berpengaruh signifikan jika thitung 

Variabel Koefficients Beta Sig  

(Constant)  6,346 0,000  

F1“Kualitas pelayanan”   0,346  0,012*  

F2“Harga dan kesesuaian porsi”   0,285  0,036*  

F3“Media promosi”           -0,009   0,950  

F4“Kualitas produk” 0,018 0,907  

X5 (Usia) 0,106 0,466  

X6 (Jenis kelamin)          -0,213   0,121  

X7 (Tingkat pendidikan)          -0,195   0,206  

X8 (Pekerjaan)          -0,023   0,883  

X9 (Kelompok referensi)          -0,042   0,756  

X10 (Kelas sosial) 0,015 0,921  

X11 (Gaya hidup) 0,090 0,557  

X12 (Persepsi) 0,150 0,268  

*  Signifikan, P < 0,05 

** Sangat signifikan, P < 0,000 

  

A = 0,05   

Koefisien Determinasi (Rsquare) = 0,366   

F-Hitung = 1,945   

Signifikasnsi  = 0,047   
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> ttabel atau  signifikan < α = 0,05.  

Uji t terhadap faktor 1 “kualitas pelayanan” 

diperoleh thitung  2,632 > ttabel 1,9910 dan signifikansi 

(0,012) < α (0,05) sehingga diputuskan H0 ditolak, hal ini 

menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara 

faktor 1 “kualitas pelayanan” dengan keputusan 

pembelian sate kelinci di Warung Sate Kelinci Beji.  

 Uji t terhadap faktor 2 “harga dan kesesuaian 

porsi” diperoleh thitung  2,169  >  ttabel 1,9910 dan 

signifikansi (0,036) < α (0,05) sehingga diputuskan H0 

ditolak, hal ini menunjukkan terdapat pengaruh yang 

signifikan antara faktor 2 “harga dan kesesuaian porsi” 

dengan keputusan pembelian sate kelinci di Warung Sate 

Kelinci Beji.  

 Model regresi yang didapatkan berdasarkan tabel 

27 adalah sebagai berikut : 

Y = 6,346 + 0,348 F1 + 0,285 F2  

Keterangan : 

Y  : Keputusan pembelian 

a  : Konstanta 

F1  : Kualitas pelayanan 

F2  : Harga dan kesesuaian porsi 

Persamaan regresi memiliki konstanta 6,346 yang 

artinya jika semua variabel bebas yang terdiri dari 

kualitas pelayanan, kelayakan harga dan kebersihan 

restoran bernilai 0 (nol) maka keputusan pembelian 

memiliki nilai sebesar 6,346.  

“Kualitas Pelayanan” 

Nilai  koefisien “kualitas pelayanan” adalah 

0,348 dan bertanda positif, ini menunjukkan bahwa faktor 

kualitas pelayanan mempunyai hubungan yang searah 

dengan keputusan pembelian. Hal ini mengandung arti 

bahwa setiap kenaikan variabel kualitas pelayanan satu 
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satuan maka keputusan pembelian akan naik sebesar 

0,348 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain 

adalah konstan. Nilai koefisien “kualitas pelayanan“  

cukup tinggi yang menunjukkan pengaruh faktor kualitas 

pelayanan yang terdiri dari kesigapan pelayan, 

keramahan, ketepatan penyajian, kemampuan 

berkomunikasi dan kebersihan fasilitas restoran 

berpengaruh cukup besar terhadap keputusan pembelian 

sate kelinci di Warung Sate Kelinci Beji.  

Hasil ini sesuai dengan hipotesis 4 yang 

menyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan yang 

terdiri dari kesigapan pelayan, keramahan, ketepatan 

penyajian, kecepatan penyajian, kemampuan 

berkomunikasi dan kebersihan fasilitas restoran secara 

bersama akan mempengaruhi keputusan pembelian sate 

kelinci di Warung Sate Kelinci Beji. Kualitas pelayanan 

memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap keputusan 

pembelian karena kualitas pelayanan menjadi suatu 

keharusan yang harus dilakukan perusahaan supaya 

mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan 

pelanggan. Kualitas pelayanan merupakan sautu tindakan 

yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain 

(pelanggan, tamu, klien, pasien, atau penumpang) yang 

tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang 

yang melayani dan orang yang dilayani. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Etty 

Roswita (2007) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan 

dari segi keandalan (ketepatan, kecepatan, dan 

kesigapan) dan empati (keramahan dan kemampuan 

berkomunikasi) berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan konsumen, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

untuk meningkatkan kepuasan konsumen dan 

meingkatkan volume penjualan maka pihak restoran 

harus meningkatkan kualitas pelayanannya sehingga 

konsumen merasa puas dan memutuskan untuk 
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melakukan pembelian ulang. Hampir setiap bagian dari 

pengalaman makan tergantung pada kualitas pelayanan 

restoran yang meliputi sambutan, pemesanan, pelayanan 

dan juga pembayaran. Pada banyak kasus, makanan yang 

enak menjadi tidak berarti karena kualitas pelayanan 

yang buruk. Hal ini yang menyebabkan pelayanan 

merupakan prioritas tertinggi yang harus dilakukan oleh 

perusahaan (restoran). 

 

“Harga dan Kesesuaian Porsi” 

Harga dan kesesuaian porsi memiliki angka 

koefisien sebesar 0,285 yang menunjukkan bahwa jika 

terjadi kenaikan faktor “harga dan kesesuaian porsi” 

sebesar 1 satuan akan mempengaruhi 

keputusan/meningkatkan keputusan pembelian sebesar 

0,285. Hal tersebut menunjukkan hubungan yang cukup 

kuat terhadap keputusan pembelian karena angka 

koefisien yang semakin mendekati angka 1 maka 

hubungan linier kedua variabel tersebut semakin 

mendekati hubungan linier sempurna. Hasil penelitian 

sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan 

kesesuaian porsi, kesesuaian harga berpengaruh positif 

tehadap keputusan pembelian.  

Variabel harga yang terdiri dari harga produk, 

kesesuaian harga dan harga terjangkau secara bersama 

akan mempengaruhi keputusan pembelian sate kelinci. 

”Harga dan kesesuaian porsi” memiliki pengaruh yang 

cukup tinggi dalam keputusan pembelian karena harga 

merupakan faktor penting yang sangat dipertimbangkan 

konsumen sehingga produsen selalu berhati-hati dalam 

menetapkan harga suatu produk. Harga yang murah 

dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai akan 

menyebabkan mudahnya konsumen dalam pengambilan 

keputusan pembelian, begitu pula sebaliknya.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan Penelitian 
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Wijaya (2009) bahwa harga mempunyai pengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian ayam goreng di Resto 

Gama Malang. Dalam penelitian tersebut harga 

mempunyai pengaruh paling tinggi diantara faktor bauran 

pemsaran lainnya. Perbedaan hasil kedua penelitian 

tersebut disebakan strategi bauran pemasaran yang 

diterapkan oleh setiap perusahaan berbeda sehingga 

pengaruh terhadap keputusan pembelian juga berbeda. 
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4.16 Profil Usaha Lesehan Sate Kelinci Batu  

Lesehan Sate Kelinci Batu dibangun diatas tanah seluas 

1500m
2
 dengan luas bangunan 150m

2
 dengan kapasitas 

pengunjung 150 orang dengan fasilitas 20 meja dengan tiap 

meja terdiri dari 4 kursi dan 6 meja lesehan, bangunan 

mushola, taman, toilet dan lahan parkir, terletak di Jl. Patimura 

No. 126 Batu. Lokasi Lesehan Sate Kelinci Batu sangat 

strategis karena terletak dekat jalan raya dan mudah dijangkau 

konsumen, dekat dengan Alun-alun Kota Wisata Batu, tempat 

wisata, dan kampus. Lesehan Sate Kelinci Batu melayani para 

konsumen setiap hari mulai pukul 08.00 sampai 21.00 pada 

hari biasa dan buka pada jam 08.00 sampai 22.00 pada 

weekend / hari besar. Sebelum melayani konsumen, para 

karyawan melakukan persiapan berdasarkan pekerjaannya 

masing-masing, seperti set up  meja, membersihkan ruangan, 

mempersiapkan bahan masakan dan lain-lain. Lesehan Sate 

Kelinci menyediakan berbagai menu seperti kelinci goreng, 

sate kelinci, tongseng kelinci, sate kalkun/kambing/ayam, 

gurami asam manis, ayam bakar/goreng, bistik daging sapi dan 

lain-lain. Harga yang ditawarkan juga bervariasi mulai dari 

kisaran harga Rp. 8.000,- sampai dengan Rp. 35.000,- untuk 

setiap porsinya. Lesehan Sate Kelinci Batu memiliki 24 

karyawan dengan latar belakang pendidikan sebagaian besar 

adalah SMA pada semua jabatan pada struktur organisasi. 

Daging kelinci yang digunakan berasal dari suplyer dalam 

bentuk karkas. Bahan baku diperoleh dari Kepanjen yang 

dikirim satu bulan sekali, Blitar dikirim satu bulan dua kali, 

Magetan dikirim satu bulan sekali, dan Kediri dikirim 

seminggu sekali. Pada hari biasa Lesehan Sate Kelinci Batu 

mampu menghabiskan 600 tusuk sate sedangkan pada 

weekand sebanyak 2000 tusuk sate. 

 

4.17 Profil Usaha Warung Sate Kelinci Beji 

Warung Sate Kelinci Beji dibangun diatas tanah 1000m
2
 

dengan kapasitas pengunjung sebanyak 70 orang dengan 
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fasilitas 10 meja dengan tiap meja terdiri dari 4 kursi dan 2 

meja lesehan, toilet, wastafel dan tempat parkir, terletak di Jl. 

Raya Beji Ir. Soekarno No. 36 Batu. Lokasi Warung Sate 

Kelinci Beji sangat strategis karena terletak dipinggir jalan 

sehingga mudah dijangkau konsumen, serta dekat dengan 

kampus dan area wisata di Batu. Warung Sate Kelinci 

melayani para konsumen setiap hari muali pukul 7.00 sampai 

dengan 24.00. Menu yang disajikan berbagai macam dari 

daging kelinci seperti bakso kelinci, sate 

kelinci/ayam/kambing, tongseng kelinci, sop kelinci dan lain-

lain, harga yang ditawarkan juga bervariasi mulai dari Rp. 

10.000,- sampai Rp. 35.000,- untuk setiap porsinya. Warung 

Sate Kelinci Beji tidak merekrut tenaga kerja dari luar 

melainkan seluruh kegiatan di Warung Sate Kelinci Beji 

dikerjakan sendiri dan keluarganya. Daging kelinci yang 

digunakan berasal dari suplyer yang dikirim dari pasuruan dan 

dari Kota Batu. 200 tusuk sate disediakan pada setiap harinya. 

 

4.18 Hasil Analisis Karakteristik Konsumen di Lesehan 

Sate Kelinci Batu dan di Warung Sate Kelinci Beji 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Lesehan Sate 

Kelinci Batu, responden jenis kelamin laki-laki sebanyak 33 

orang responden (60%), dan sisanya berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 22 orang responden (40%), sedangkan 

pada Warung Sate Kelinci Beji untuk responden dengan jenis 

kelamin laki-laki sebanyak 32 orang (58%), dan sisanya 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 23 orang (42%). 

Gambaran responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan 

bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak 

daripada perempuan, hal ini disebabkan karena kebanyakan 

pengunjung laki-laki lebih cenderung suka berkumpul sambil 

makan-makan di tempat yang nyaman untuk berkumpul 

dengan teman-temannya dan atau sekedar berkumpul bersama 

untuk istirahat dan membicarakan bisnis dengan rekan 

kerjanya. Perbedaan persentase antara laki-laki dan perempuan 
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tidak terlalu besar, dengan demikian dapat disimpulakan 

bahwa produk olahan sate kelinci  ini disukai baik laki-laki 

maupun perempuan, dimungkinkan karena mereka memiliki 

kesamaan selera. 

Hasil penelitian berdasarkan tingkat pendidikan, 

menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan Lesehan Sate 

Kelinci Batu dan Warung Sate Kelinci Beji berpendidikan 

Sarjana, hal ini disebabkan bahwa Lesehan Sate Kelinci Batu 

dan Warung Sate Kelinci Beji terletak didekat  kampus, akses 

jalan raya yang sangat mudah ditemukan keberadaanya dan 

dekat tempat wisata sehingga kebanyakan konsumennya 

adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan 

maupun yang sudah lulus ataupun mereka yang sedang 

berwisata atau sedang melakukan pekerjaan. Selain itu, 

sebagian  besar  dari  seluruh  jumlah responden  yang  terpilih  

adalah  lulusan perguruan  tinggi,  hal  ini  disebabkan 

pengetahuan  yang  dimiliki  oleh mereka cukup  tinggi 

mengenai  restoran dan kuliner. Tingkat pendidikan yang 

ditempuh seseorang menunjukkan tingkat pengetahuan dan 

wawasan yang dimiliki, yang akan berpengaruh pada 

kemampuan analistis terhadap suatu permasalahan seperti 

bauran pemasaran dan pelayanan yang diberikan oleh Lesehan 

Sate Kelinci Batu dan Warung Sate Kelinci Beji, selain itu 

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 

pangan yang lebih baik kualitasnya dari pada yang 

berpendidikan rendah. Selain melihat dari kualitas pangan 

yang dikonsumsinya, konsumen yang berpendidikan yang 

lebih tinggi juga akan melihat lebih jauh terhadap keburukan 

dan resiko dalam mengkonsumsi pangan, serta cenderung 

berperilaku lebih kritis dalam pembelian dan pemilihan suatu 

produk, hal ini sesuai dengan pendapat Sumarwan (2004) 

bahwa Pendidikan formal penting dalam membentuk pribadi 
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dengan wawasan berpikir yang lebih baik, semakin tinggi 

pendidikan formal maka seseorang akan lebih banyak 

mendapatkan pengetahuan tentang gizi. Hal ini berdampak 

positif terhadap ragam pangan yang akan dikonsumsi. 

Di Lesehan Sate Kelinci Batu dan di Warung Sate 

Kelinci Beji, responden yang berumur 20 – 40 tahun  paling 

dominan yaitu sebanyak 56% dan sebanyak 67%, hal ini 

disebabkan karena pada usia tersebut merupakan usia kerja 

sehingga sangat berpengaruh terhadap kemampuan atau daya 

beli terhadap suatu produk, selain itu pada usia tersebut 

merupakan usia dimana seseorang memiliki kebiasaan untuk 

berkumpul, baik bersama teman, rekan kerja maupun bersama 

keluarga, sehingga akan memungkinkan untuk mengisi 

waktunya dengan berkunjung atau makan bersama di Lesehan 

Sate Kelinci Batu dan di Warung Sate Kelinci Beji, hal ini 

sesuai dengan pendapat Sumarwan (2004) bahwa semua 

penduduk berapapun usianya adalah konsumen. Perbedaan 

usia akan mengakibatkan perbedaan selera dan kesukaan 

terhadap produk. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik 

responden berdasarkan pekerjaannya yang paling dominan di 

Lesehan Sate Kelinci Batu yaitu wiraswasta sebanyak 16 

orang (29%), dan pelajar/mahasiswa sebanyak 24%, PNS 

sebanyak 20%. Sedangkan di Warung Sate Kelinci Beji yang 

paling dominan yaitu wiraswasta sebanyak 36%, 

pelajar/mahasiswa sebanyak 27%, dan PNS sebanyak 18%, hal 

ini terkait dengan letak lesehan sate kelinci dan warung sate 

kelinci yang sangat strategis yaitu di batas kota Batu, dekat 

akses jalan raya, dekat area pendidikan dan tempat wisata. 

Tingkat profesi atau pekerjaan seseorang berpengaruh 

langsung terhadap pendapatan, sehingga pekerjaan seseorang 

dapat berpengaruh terhadap barang dan jasa yang akan dibeli 

oleh individu tersebut. Keadaan ekonomi seseorang akan 

mempengaruhi pilihan produk sehingga sangat berpengaruh 
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terhadap pemilihan produk dan keputusan pembelian pada 

suatu produk tertentu. 

Hasil penelitian berdasarkan tingkat pendapatan, 

menjelaskan bahwa sebagian besar konsumen Lesehan Sate 

Kelinci Batu dan Warung Sate Kelinci Beji berpenghasilan 

sebesar ≥ Rp. 2.000.000,- sebanyak 30 orang (55%) dan 28 

orang (51%). Hal ini disebabkan karena pelanggan yang 

mayoritas adalah wiraswasta/PNS sehingga pendapatan 

tersebut sangat berpengaruh terhadap kemampuan/daya beli 

seseorang terhadap suatu produk. Rp. 500.000,- s/d   

<Rp.1.000.000,- sebanyak 12 orang (22%) dan 16 orang 

(29%), Rp. 1.500.000,- s/d <Rp. 2.000.000,- sebanyak 8 orang 

(14%) dan 7 orang (13%), dan responden dengan pendapatan   

Rp. 1.000.000,- s/d < Rp. 1.500.000,- sebanyak 5 orang (9%) 

dan 4 orang (7%), hal ini karena sebagian responden adalah 

pelajar/mahasiswa yang mendapatkan penghasilan/uang saku 

dari orang tua dan ibu rumah tangga yang berpenghasilan 

terbatas. Penghasilan pada umumnya diterima dalam bentuk 

uang. Jumlah penghasilan akan menggambarkan daya beli 

seseorang, yang selanjutnya akan mempengaruhi pola 

konsumsinya. 

Hasil penelitian berdasarkan frekuensi pembelian 

menunjukkan bahwa dari 55 responden di Lesehan Sate 

Kelinci Batu, responden yang paling dominan adalah membeli 

dengn frekuensi pembelian kedua kali, lebih dari tiga kali dan 

tidak tetap yaiut sebesar 37%, membeli untuk pertama kalinya 

sebanyak 29%. Sedangkan pada Warung Sate Kelinci Beji, 

responden yang paling dominan yaitu membeli ≥ 6 bulan 

sebanyak 49%, membeli untuk pertama kalinya dan 1-2 bulan 

sebanyak 20%, hal ini menunjukkan bahwa frekuensi 

pembelian sate kelinci di Lesehan Sate Kelinci Batu dan di 

Warung Sate Kelinci Beji tidak tetap, hal ini disebabkan 

karena pengunjung yang melakukan pembelian di kedua 

rumah makan tersebut yaitu pembeli yang kebetulan lewat 
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karena sedang berlibur atau hanya sekedar menghabiskan 

waktu untuk berkumpul bersama. 

Gambaran responden berdasarkan sumber informasi 

diketahui bahwa sumber informasi yang diperoleh responden 

di Lesehan Sate Kelinci Batu dan di Warung Sate Kelinci Beji 

yang paling dominan yaitu sumber informasi dari teman yaitu 

sebanyak 42% dan 36%, sumber informasi yang diperoleh dari 

kebetulan lewat yaitu sebanyak 38% dan 35%, hal ini 

menunjukkan bahwa kelompok referensi (teman) sangat 

berpengaruh terhadap perilaku seseorang dalam melakukan 

pembelian, mereka saling berinteraksi sehingga seseorang 

akan mudah terpengaruh oleh orang lain untuk membeli 

sesuatu. Sedangkan sebagian sumber informasi yang diperoleh 

yaitu karna kebetulan lewat, hal ini disebabkan karena 

pengunjung dirumah makan ini tidak tetap dan kebanyakan 

adalah masyarakat yang bukan berasal dari wilayah malang 

sehingga konsumen yang membeli yaitu mereka yang sedang 

berlibur/bekerja dan lain sebagainya yang memungkinkan 

memutuskan melakukan pembelian karena kebetulan lewat. 

4.19 Hasil Analisa Variabel Bauran Pemasaran di 

Lesehan Sate Kelinci Batu dan di Warung Sate 

Kelinci Beji 

Variabel Produk 

Variabel produk dengan sub variabel rasa (X1.1) di 

Lesehan Sate Kelinci Batu sebagian besar responden 

menanggapi rasa sate kelinci gurih, lezat dan nikmat. Hal ini 

dapat dilihat pada tabel diatas yang menunjukkan nilai 

persentase jawaban untuk item rasa yang paling tinggi sebesar 

58,18% responden menjawab setuju dan 34,55% responden 

menjawab sangat setuju dengan nilai rata-rata sebesar 4,1818. 

Sedangkan di Warung Sate Kelinci Beji sebagian besar 

responden menanggapi rasa sate kelinci gurih dan lezat yaitu 

sebesar 60% menyatakan setuju dan 18,18% responden 

menanggapi bahwa rasa sate kelinci gurih, 16,36% 

menyatakan bahwa rasa sate kelinci gurih, lezat dan nikmat 
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sekali dengan nilai rata-rata sebesar 3,818. Mustafid dan 

Gunawan (2008) menyatakan rasa merupakan tanggapan 

konsumen terhadap ciri khas yang ada didalam suatu produk 

seperti rasa manis, asin, cokelat, keju dan yang lainnya, yang 

dipengaruhi oleh faktor kualitas, keanekaragaman, selera dan 

inovasi rasa yang terdapat pada produk tersebut untuk 

membuat keputusan-keputusan pembelian.  

Penilaian terhadap variabel produk (X1.2) yang 

menunjukkan aroma produk olahan sate kelinci di Lesehan 

Sate Kelinci Batu mayoritas menilai aromanya sedap dan 

menggugah selera makan yaitu sebanyak 69%, aromanya 

sangat sedap sebanyak 16,36% dan konsumen menjawab 

aromanya sangat sedap dan menggugah selera sebanyak 

12,73% dengan nilai rata-rata 9,9090. Sedangkan di Warung 

Sate Kelinci Beji mayoritas responden setuju bahwa Aroma 

sate kelinci sedap dan menggugah selera makan yaitu 

sebanyak 47,27% dan konsumen menjawab aromanya sangat 

sedap dan menggugah selera sebanyak 34,54% dengan nilai 

rata-rata sebesar 3,2450. Hal ini menunjukkan bahwa 

konsumen menganggap bahwa olahan sate kelinci di Lesehan 

Sate Kelinci Batu dan olahan di Warung Sate Kelinci Beji 

tersebut dari segi aroma sate kelinci sudah sangat sedap dan 

menggugah selera makan sehingga konsumen sangat berselera 

mengkonsumsi olahan sate kelinci dan melakukan pembelian. 

Variabel produk (X1..3) yang menunjukkan kesesuaian 

porsi sate kelinci pada kedua rumah makan tersebut, sebagian 

besar responden menanggapi bahwa porsi sate kelinci sedang 

dan sesuai porsi makan sebanyak 67,27% , porsi sate kelinci 

kecil dan sesuai porsi makan sebanyak 20% dan 21,81% dan 

porsi sate kelinci besar dan sesuai porsi makan sebanyak 

10,91% dengan nilai rata-rata sebesar 3,8535 dan 3,8909. Hal 

ini menunjukkan bahwa porsi sate kelinci di Lesehan Sate 

Kelinci Batu dan Warung Sate Kelinci Beji sudah sesuai 

dengan harapan konsumen yaitu porsinya sedang dan sesuai 
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dengan porsi makan sehingga konsumen sangat berselera 

makan dan melakukan pembelian. 

Ketiga item pertanyaan yang diberikan responden yang 

telah berkunjung di Lesehan Sate Kelinci Batu dan di Warung 

Sate Kelinci Beji, seluruh item variabel dikatakan setuju/baik 

oleh konsumen,hal itu dapat diketahui berdasarkan jawaban 

responden bahwa variabel rasa (X1.1) sebagian besar responden 

menanggapi rasa sate kelinci gurih, lezat dan nikmat, variabel 

kualitas produk (X1.2) yang menunjukkan aroma produk 

olahan sate kelinci di Lesehan Sate Kelinci dan Warung Sate 

Kelinci sudah sangat sedap dan menggugah selera makan, 

Variabel kualitas produk (X1.3) yang menunjukkan kesesuaian 

porsi sate kelinci sudah sesuai dengan harapan konsumen yaitu 

porsinya sedang dan sesuai dengan porsi makan sehingga 

disimpulkan bahwa pertimbangan konsumen terhadap kualitas 

produk olahan sate kelinci di Lesehan Sate Kelinci Batu dan 

Warung Sate Kelinci Beji menghasilkan keputusan dalam 

pembelian. 

 

Variabel Harga 

Penilaian terhadap variabel harga (X2.1) yang 

menunjukkan harga sate kelinci pada Lesehan Sate Kelinci 

Batu mayoritas menilai bahwa harga sate kelinci cukup mahal 

dan sesuai dengan kualitasnya yaitu sebanyak 58,18%, 

responden menjawab harga sate kelinci mahal sebanyak 

21,82%, responden menjawab harga sate kelinci terjangkau, 

sesuai dengan kualitas dan porsinya sebanyak 16,36%, dan 

responden menjawab harga sate kelinci sangat mahal sebanyak 

3,636%, dengan nilai rata-rata sebesar 3,8727. Sedangkan 

pada Warung Sate Kelinci Beji, 72,727% responden menjawab 

bahwa harga sate kelinci cukup mahal dan sesuai dengan 

porsinya, 20% menyatakan bahwa harga sate kelinci sangat 

mahal, dengan nilai rata-rata sebesar 3,8180. Hal ini 

menunjukkan bahwa konsumen menganggap bahwa olahan 

sate kelinci tersebut dari segi harga sudah setuju karena 
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konsumen mau dan mampu memutuskan untuk membeli 

olahan sate kelinci. 

Penilaian terhadap variabel harga (X2.2) yang 

menunjukkan harga produk sesuai dengan kuantitas (porsinya) 

pada Lesehan Sate Kelinci Batu dan Warung Sate Kelinci Beji 

mayoritas menilai setuju bahwa harga sate kelinci cukup 

mahal dan sesuai dengan porsinya dengan persentase 60% dan 

67,272%, responden menjawab harga sate kelinci mahal 

sebanyak 25,45%, responden menjawab harga sate kelinci 

terjangkau, sesuai dengan kualitas dan porsinya sebanyak 

10,91% dan 7,27%, dan responden menjawab harga sate 

kelinci sangat mahal sebanyak 3,636%, dengan nilai rata-rata 

sebesar 3,7818 dan 3,8180. Hal ini menunjukkan bahwa 

konsumen menganggap bahwa olahan sate kelinci tersebut dari 

kesesuaian harga sate kelinci dengan kuantitasnya (porsinya) 

sudah setuju karena konsumen mau dan mampu memutuskan 

untuk membeli olahan sate kelinci. 

Penilaian terhadap variabel harga (X2.3) yang 

menunjukkan harga terjangkau dan memiliki daya saing 

dengan produk sejenis, dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden menilai setuju yaitu harga sate kelinci cukup mahal, 

sesuai dengan porsinya dan memiliki daya saing dengan 

produk sejenisnya dengan persentase tertinggi sebesar 52,73%, 

dan persentase sebesar 36,36% dan 34,545% responden 

menjawab harga sate kelinci mahal dan memiliki daya saing 

dengan produk sejenisnya, dengan nilai rata-rata sebesar 

3,6360 dan 3,5450. Hal ini menunjukkan konsumen 

menganggap bahwa harga olahan sate kelinci di Lesehan Sate 

Kelinci Batu dan Warung Sate Kelinci Beji dengan harga 

produk sejenisnya sudah baik / konsumen menjawab setuju, 

karena perbedaan harga tidak terlalu berbeda, bahkan 

menganggap harganya sama.  

Ketiga item pertanyaan yang diberikan responden yang 

telah berkunjung di Lesehan Sate Kelinci Batu dan di Warung 

Sate Kelinci Beji, seluruh item variabel dikatakan setuju/baik 
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oleh konsumen, sehingga disimpulkan bahwa pertimbangan 

konsumen terhadap harga olahan sate kelinci di Lesehan Sate 

Kelinci Batu dan di Warung Sate Kelinci Beji menghasilkan 

keputusan dalam pembelian. 

 

Variabel Promosi 

Penilaian terhadap variabel promosi (X3.1) yang 

menunjukkan kuantitas penayangan iklan di media internet, 

(X3.2) yang menunjukkan kualitas penyampaian pesan dalam 

penayangan iklan melalui media internet, dari 55 responden 

pada Lesehan Sate Kelinci Batu dan pada Warung Sate Kelinci 

Beji mayoritas responden menjawab ragu-ragu. (X3.1) di 

Lesehan Sate Kelinci Batu mayoritas responden menjawab 

konsumen mendengar promosi dari mulut ke mulut yaitu 

sebanyak 41,82% dengan nilai rata-rata sebesar 2,400 

sedangkan pada Warung Sate Kelinci Beji mayoritas 

responden menjawab konsumen mendengar promosi dari 

mulut ke mulut yaitu sebanyak 34,545% dengan nilai rata-rata 

sebesar 2,6909. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan 

menemukan pengenalan produk tidak hanya melalui media 

internet tetapi juga dari mulut ke mulut. (X3.2) di Lesehan Sate 

Kelinci Batu dan di Warung Sate Kelinci Beji mayoritas 

responden menjawab bahwa iklan dimedia internet cukup 

membuat konsumen tertarik yaitu sebanyak 47,27% dan 

sebanyak 40,00%, dengan nilai rata-rata sebesar 2,418 dan 

2,545. Hal ini menunjukkan bahwa pengenalan produk melalui 

internet berdampak positif sehingga konsumen tertarik dan 

merasa lebih mudah dalam mempertimbangkan keputusan 

pembelian pada olahan sate kelinci di Lesehan Sate Kelinci 

Batu dan di Warung Sate Kelinci Beji.  

 

Variabel Kualitas Pelayanan 

Penilaian terhadap variabel kualitas pelayanan (X4.1) 

yang menunjukkan kesigapan pelayan dalam melayani 

konsumen di Lesehan Sate Kelinci Batu dan di Warung Sate 
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Kelinci Beji, mayoritas menilai setuju bahwa pelayan mampu 

dan terampil dalam memberikan pelayanan dengan persentase 

67,27% dan 49,09%, dengan nilai rata-rata 3,818 dan 3,509. 

Hal ini menunjukkan bahwa konsumen menganggap 

palayanan yang diberikan di Lesehan Sate Kelinci Batu dan di 

Warung Sate Kelinci Beji sudah baik karena pelayan mampu 

dan terampil memberikan palayanan serta tanggap terhadap 

pelayanan dan keadaan konsumen. 

Penilaian terhadap variabel kualitas pelayanan (X4.2) 

yang menunjukkan keramahan dan kesopanan pelayan 

terhadap konsumen di Lesehan Sate Kelinci Batu diperoleh 

persentase berdasarkan jawaban konsumen yaitu 50,91% 

menyatakan pelayan ramah dan sopan terhadap pelanggan, 

34,55% menyatakan pelayan perhatian dan sopan terhadap 

pelanggan, 1,818% menyatakan bahwa pelayan tidak ramah, 

perhatian dan terampil dalam memberikan pelayanan, dengan 

nilai rata-rata sebesar 3,5090. Sedangkan pada Warung Sate 

Kelinci Beji 60% responden menyatakan pelayan perhatian 

dan sopan terhadap pelanggan, 23,63% menyatakan pelayan 

ramah, sopan dan perhatian terhadap pelanggan, dengan nilai 

rata-rata sebesar 4,0182. Berdasarkan tanggapan konsumen 

tersebut maka dapat dikatakan bahwa pelayan perhatian dan 

sopan terhadap pelanggan sehingga konsumen merasa nyaman 

dalam melakukan pembelian. 

Variabel keputusan pembelian (X4..3) yang 

menunjukkan ketepatan melayani pesanan (pelayanan yang 

diberikan memuaskan), sebagian besar responden menanggapi 

bahwa konsumen merasa senang sebanyak 58,2%, konsumen 

merasa senang dan puas atas pelayanan yang diberikan 

sebanyak 32,73% dan konsumen merasa biasa-biasa saja atas 

pelayanan yang diberikan sebanyak 9%, dengan nilai rata-rata 

sebesar 4,236. Sedangkan pada Warung Sate Kelinci Beji 

sebagian besar konsumen merasa senang sebanyak 67,272%, 

konsumen merasa biasa-biasa saja atas pelayanan yang 

diberikan sebanyak 21,818% dan konsumen merasa senang 
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dan puas atas pelayanan yang diberikan sebanyak 7,27%, 

dengan nilai rata-rata sebesar 3,7636. Berdasarkan persentase 

jawaban konsumen, hal ini menunjukkan bahwa konsumen 

menjawab setuju terhadap ketepatan melayani pesanan 

(pelayanan yang diberikan memuaskan) di Lesehan Sate 

Kelinci Batu dan di Warung Sate Kelinci Beji sehingga 

konsumen merasa senang dan puas atas pelayanan yang 

diberikan oleh pelayan di Lesehan Sate Kelinci Batu dan 

Warung Sate Kelinci Beji. 

Variabel kualitas pelayanan (X4.4) yang menunjukkan 

kecepatan dalam penyajian, sebagian besar responden 

menanggapi bahwa 56,36% pelayan cepat dan tanggap dalam 

penyajian, 30,91% konsumen menjawab bahwa pelayan tidak 

membuat konsumen menunggu lama makanannya datang, 9% 

menyatakan pelayan cepat dan tanggap dalam penyajian dan 

tidak membuat konsumen menunggu lama, dan 1,818% 

menyatakan bahwa pelayan tidak cepat dan tanggap dalam 

menyajikan pesanan dan membuat konsumen menunggu, 

dengan nilai rata-rata sebesar 4,236. Sedangkan pada Warung 

Sate Kelinci Beji, 52,727% menyatakan pelayan tidak 

membuat konsumen menunggu lama makanannya datang, 

20% menyatakan bahwa pelayan tidak sigap dan konsumen 

menunggu pesanannya cukup lama dan 18,181% menyatakan 

bahwa pelayan cepat dan tanggap dalam penyajian, dengan 

nilai rata-rata sebesar 3,7636. Hal ini menunjukkan bahwa 

mayoritas responden menyatakan bahwa pelayanan yang 

diberikan di Lesehan Sate Kelinci Batu cepat dan tidak 

membuat konsumen menunggu lama makanannya datang 

sedangkan mayoritas responden di Warung Sate Kelinci Beji 

menyatakan bahwa pelayan tidak membuat menunggu lama 

makanannya datang dan pelayan tidak sigap. 

Penilaian terhadap variabel kualitas pelayanan (X4.5) 

yang menunjukkan kemampuan berkomunikasi antara pelayan 

dan konsumen, menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen 

di Lesehan Sate Kelinci Batu dan di Warung Sate Kelinci Beji 
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menanggapi bahwa pelayan mampu menanggapi keluhan dan 

saran yang telah diterima dari konsumen sebesar 38,18% 

50,909%, dengan nilai rata-rata sebesar 4,236 dan 3,7636. Hal 

ini menunjukkan bahwa konsumen menganggap palayanan 

yang diberikan di Lesehan Sate Kelinci Batu dan di Warung 

Sate Kelinci Beji sudah baik/setuju karena pelayan mampu 

menanggapi keluhan dan saran yang telah diterima dari 

konsumen. 

Penilaian terhadap variabel kualitas pelayanan (X4.6) 

yang menunjukkan tempat yang tersedia di Lesehan Sate 

Kelinci Batu bersih dan nyaman, sebagian besar responden 

menyatakan 50,91% fasilitas restoran bersih, rapi dan nyaman, 

45,45% menyatakan fasilitas restoran bersih, rapi, nyaman dan 

peralatannya lengkap, dengan nilai rata-rata sebesar 4,236. 

Sedangkan pada Warung Sate Kelinci Beji sebagian besar 

responden menjawab fasilitas restoran bersih, rapi dan nyaman 

sebesar 61,818% dan 16,363% menyatakan bahwa fasilitas 

restoran bersih, rapi, nyaman dan fasilitasnya lengkap, dengan 

nilai rata-rata sebesar 3,7636. Hal ini menunjukkan bahwa 

konsumen merasa nyaman dan berselera saat makan di 

Lesehan Sate Kelinci Batu dan di Warung Sate Kelinci Beji 

karena fasilitas restoran bersih, rapi, nyaman dan peralatannya 

lengkap sehingga memungkinkan bagi konsumen untuk 

melakukan pembelian ulang. 

Keenam item pertanyaan yang diberikan responden 

yang telah berkunjung di Lesehan Sate Kelinci Batu dan di 

Warung Sate Kelinci Beji, berdasarkan persentase jawaban 

dari konsumen menunjukkan bahwa konsumen setuju yaitu 

pelayan mampu, terampil dan tanggap dalam memberikan 

pelayanan, ramah, perhatian dan sopan kepada pelanggan, 

konsumen merasa senang dan puas atas pelayanan yang 

diberikan, pelayanan yang diberikan cepat sehingga tidak 

membuat pelanggan menunggu lama makanannya datang, 

pelayan mampu berkomunikasi baik dengan pelanggan dan 

fasilitas restoran bersih, rapi, nyaman dan peralatannya 
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lengkap. Hal ini memungkinkan bagi pelanggan untuk kembali 

membeli ulang. 

 

Keputusan Pembelian Sate Kelinci 

Hasil penelitian diperoleh berdasarkan variabel (Y1.1) 

yang menunjukkan bahwa konsumen memutuskan untuk 

membeli ulang di Lesehan Sate Kelinci Batu diperoleh 

persentase sebanyak 72,73% yaitu konsumen setuju, merasa 

senang dan memutuskan untuk membeli ulang, persentase 

sebanyak 21,82% menyatakan sangat setuju yaitu konsumen 

merasa senang, puas dan memutuskan untuk membeli ulang, 

dengan nilai rata-rata sebesar 4,1636. Sedangkan di Warung 

Sate Kelinci Beji, 65,45% menyatakan bahwa konsumen 

merasa senang dan memutuskan untuk melakukan pembelian 

ulang, 43,63% konsumen menyatakan senang dan puas, 

dengan nilai rata-rata sebesar 3,7090. Berdasarkan hasil 

jawaban dari responden di kedua rumah makan tersebut 

menunjukkan bahwa konsumen merasa puas terhadap 

pelayanan yang diberikan, kesesuaian harga dengan kualitas 

masakan dan porsinya, aroma dan rasa sate kelinci, sehingga 

konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian ulang. 

Variabel keputusan pembelian (Y1.2) dengan sub 

variabel konsumen memiliki keyakinan untuk memilih sate 

kelinci, sebagian responden menanggapi bahwa konsumen 

merasa yakin dalam memilih sate kelinci dan 

mengkonsumsinya, hal ini dapat diketahui berdasarkan 

persentase jawaban responden sebanyak 60% dan 47,27% 

menyatakan sate kelinci masih jarang ditemui dan merupakan 

makanan yang menyehatkan, 27,27% dan 45,45% responden 

menyatakan bahwa sate kelinci adalah makanan yang 

menyehatkan, 3,636% dan 1,818% responden menyatakan 

bahwa sate kelinci makanan yang menyehatkan tetapi 

konsumen ragu untuk mengkonsumsinya, dengan nilai rata-

rata sebesar 3,7450 dan 3,5636. Berdasarkan persentase dari 

jawaban responden, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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sebagian besar konsumen setuju memilih produk olahan sate 

kelinci di Lesehan Sate Kelinci Batu dan di Warung Sate 

Kelinci Beji karena sate kelinci adalah makanan yang 

menyehatkan sehingga konsumen yakin untuk 

mengkonsumsinya dan melakukan pembelian. 

Penilaian terhadap sub variabel (Y1.3) yang 

menunjukkan bahwa konsumen berminat untuk 

merekomendasikan produk kepada orang lain di Lesehan Sate 

Kelinci Batu dan di Warung Sate Kelinci Beji, mayoritas 

menilai setuju dengan persentase 65,45% dan 52,72%, 12,73% 

dan 1,818% menyatakan bahwa konsumen puas, memutuskan 

membeli ulang dan mengajak orang lain, 20% dan 43,63% 

menyatakan bahwa konsumen puas dan memutuskan untuk 

membeli ulang, dengan nilai rata-rata sebesar 3,8909 dan 

3,5454. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen merasa puas, 

memutuskan untuk melakukan pembelian ulang dan 

merekomendasikan sate kelinci kepada orang lain. 

Penilaian terhadap sub variabel (Y1.4) yang 

menunjukkan bahwa konsumen tertarik terhadap produk (sate 

kelinci) di Lesehan Sate Kelinci Batu dan di Warung Sate 

Kelinci Beji, mayoritas menilai setuju dengan persentase 

65,45% dan 45,45% menyatakan bahwa konsumen tertarik 

terhadap sate kelinci karena pelayanan dan manfaat daging 

kelinci, 23,64% dan 43,63% menyatakan bahwa konsumen 

tertarik karena manfaat dari daging kelinci, 9% dan 1,818% 

menyatakan bahwa konsumen sangat setuju, dengan nilai rata-

rata sebesar 3,7818 dan 3,3818. Hal ini menunjukkan bahwa 

konsumen tertarik dengan sate kelinci karena harga, pelayanan 

dan manfaat daging kelinci sehingga konsumen memutuskan 

untuk melakukan pembelian ulang. 

Hasil penelitian diperoleh dari variabel keputusan 

pembelian (Y) dengan keempat sub variabel diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas konsumen menilai setuju bahwa 

konsumen tertarik dengan sate kelinci karena harga dan 

manfaat daging kelinci, sate kelinci adalah makanan yang 
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sangat menyehatkan sehingga konsumen yakin untuk memilih 

produk dan mengkonsumsinya, konsumen merasa senang dan 

puas sehingga konsumen memutuskan untuk membeli ulang 

dan merekomendasikan produk kepada orang lain. 

 

4.20 Hasil Analisis Faktor di Lesehan Sate Kelinci Batu 

dan di Warung Sate Kelinci Beji 

Analisis faktor menghasilkan 5 faktor baru yang dapat 

mewakili ke-14 item variabel di Lesehan Sate Kelinci Batu 

yaitu kualitas pelayanan, kelayakan harga, produk dan 

ketepatan, media promosi dan kebersihan restoran, sedangkan 

di Warung Sate Kelinci Beji analisis faktor menghasilkan 4 

faktor baru yang dapat mewakili ke-14 item variabel yaitu 

kualitas pelayanan, harga dan kesesuaian porsi, media promosi 

dan kualitas produk. 

Variabel Produk : Rasa Produk dan Aroma Produk 

Variabel produk yang paling berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian sate kelinci di Lesehan Sate Kelinci Batu 

yaitu rasa produk dengan nilai loading faktor sebesar 0,855. 

Sedangkan di Warung Sate Kelinci Beji variabel produk yang 

paling berpengaruh yaitu aroma produk dengan nilai loading 

faktor sebesar 0,909. Cita rasa merupakan bentuk kerjasama 

dari kelima macam indra manusia yaitu perasa, penciuman, 

perabaan, penglihatan, dan pendengaran. Rasa sendiri 

merupakan hasil kerja pengecap rasa (taste buds) yang terletak 

di lidah, pipi, kerongkongan, atap mulut yang merupakan 

bagian dari cita rasa. Rasa merupakan hal yang sangat 

dipertimbangkan konsumen terutama dalam mengonsumsi 

produk olahan daging kelinci. Rasa, tekstur, dan warna daging 

kelinci mirip dengan daging ayam. Secara umum, daging 

kelinci tersusun  dari serat-serat halus yang membuatnya lezat. 

Rasa daging pun lebih kenyal dibanding daging ayam yang 

terasa lebih empuk. Kandungan airnya sebanyak 67,6% yang 

juga lebih tinggi daripada daging ayam. Lemak pada daging 
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kelinci sebanyak 75 gram per kilogram dan lemak ini 

didominasi oleh lemak tak jenuh yang sangat baik bagi tubuh. 

Keunggulan lainnya dari daging kelinci adalah kandungan 

protein yang jumlahnya lebih tinggi dibandingkan daging 

ayam dan daging merah lainnya. Kolesterol pada daging 

kelinci sebesar 1,39 mg/kg dan natrium sebesar 399 mg/kg. 

Selain itu, rasa sate kelinci yang gurih, nikmat dan lezat juga 

dipengaruhi oleh bumbu rempah-rempah yang digunakan oleh 

Lesehan Sate Kelinci Batu dan Warung Sate Kelinci Beji 

sehingga aroma dan rasa yang dikeluarkan dari masakan sate 

kelinci tersebut sangat menggugah selera makan. 

Variabel Harga : Kesesuaian Harga 

Harga yang paling berpengaruh dalam keputusan 

pembelian sate kelinci di Lesehan Sate Kelinci Batu dan di 

Warung Sate Kelinci Beji adalah kesesuaian harga dengan 

porsinya dengan nilai faktor loading 0904 dan 0,818. Harga 

merupakan variabel yang paling sensitif terhadap keputusan 

pembelian. Harga yang murah dengan kualitas dan kuantitas 

(porsi) yang baik menyebabkan mudahnya pengambilan 

keputusan terhadap pembelian produk, begitupun sebaliknya 

oleh karena itu, setiap konsumen senantiasa mencari informasi 

tentang harga tidak hanya pada satu tempat, mereka cenderung 

membandingkan antara harga ditempat satu dengan harga 

ditempat lainnya misalnya untuk produk olahan sate kelinci di 

Lesehan Sate Kelinci Batu dibandingkan dengan Warung Sate 

Kelinci yang lainnya. Dengan harapan mereka mendapatkan 

produk yang kualitas dan kuantitasnya (porsi) sama tetapi 

mendapatkan harga yang sesuai. 

 

Variabel Promosi : Kuantitas Iklan  

Variabel yang paling berpengaruh pada variabel 

promosi adalah variabel kuantitas iklan dengan nilai loading 

faktor 0,961 pada Lesehan Sate Kelinci Batu, sedangkan di 

Warung Sate Kelinci Beji memiliki nilai loading faktor 0,942. 

Pada hakikatnya promosi merupakan suatu bentuk komunikasi 
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pemasaran yaitu aktivitas yang berusaha menyebarkan 

informasi, mempengaruhi/membujuk dan atau mengingatkan 

pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan 

perusahaan yang bersangkutan. Kuantitas iklan yang 

dimaksudkan yaitu seberapa banyak atau seberapa sering 

konsumen mendengar/mengetahui keberadaan rumah makan 

Lesehan Sate Kelinci Batu dan Warung Sate Kelinci Beji 

sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian.  

Media promosi merupakan sarana yang digunakan 

untuk mengkomunikasikan suatu 

produk/jasa/image/perusahaan ataupun yang lain untuk dapat 

lebih dikenal masyarakat lebih luas dimana dengan promosi 

ini diharapkan seseorang bisa mengetahui, mengakui, 

memiliki dan mengikatkan diri pada suatu 

barang/jasa/produk/image/perusahaan yang menjadi 

sasarannya. Salah satu bagian penting dari promosi yaitu 

menentukan media promosi yang paling tepat. 

Variabel Kualitas Pelayanan : Kemampuan komunikasi, 

kebersihan restoran, dan Kesigapan pelayan 

Variabel yang paling berpengaruh pada variabel kualitas 

pelayanan adalah variabel kemampuan berkomunikasi dan 

kebersihan fasilitas restoran dengan nilai loading faktor 0,853 

dan 0,932 pada Lesehan Sate Kelinci Batu, sedangkan variabel 

yang paling berpengaruh pada variabel kualitas pelayanan di 

Warung Sate Kelinci Beji yaitu variabel kesigapan palayan 

dalam melayani pelanggan dengan nilai loading faktor 0,782. 

Proses komunikasi pelayan dengan konsumen merupakan 

proses timbal balik karena antara pelayan dan konsumen 

saling mempengaruhi satu sama lain, yang mana keduanya 

saling memberikan informasi, pesan, gagasan, pikiran, 

perasaan, dengan maksud agar orang lain berpartisipasi yang 

pada akhirnya informasi, pesan, gagasan, pikiran dan perasaan 

tersebut menjadi milik bersama antara komunikator dan 

komunikan. Jika pelayan mampu berkomunikasi baik dengan 
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konsumen maka konsumen akan merasa nyaman dan dihargai. 

Interaksi pegawai dapat terwujud seperti keramahan, sikap 

hormat, dan empati sehingga konsumen akan merasa nyaman 

dan  memutuskan untuk melakukan pembelian. Sedangkan 

kebersihan merupakan salah satu tanda dari keadaan hygine 

yang baik. Kesigapan merupakan kesiapan pelayan dalam 

menanggapi dan memberikan respon kepada pelanggan. Jika 

pelayan tanggap dan sigap dalam melayani pelanggan maka 

volume pembelian akan meningkat. 

 

4.21 Hasil Analisis Regresi Berganda di Lesehan Sate 

Kelinci Batu dan di Warung Sate Kelinci Beji 

Nilai R square di Lesehan Sate Kelinci Batu sebesar 

0,626, yang artinya keputusan pembelian dipengaruhi faktor 

kualitas pelayanan, harga, produk dan ketepatan penyajian, 

media promosi, dan kebersihan restoran menjelaskan sebesar 

62,6%, sementara sisanya sebesar 34,7% (100%-62,6%) 

dijelaskan diluar faktor-faktor tersebut. Sedangkan Nilai R 

square di Warung Sate Kelinci Beji sebesar 0,366, yang 

artinya keputusan pembelian dipengaruhi faktor kualitas 

pelayanan, harga dan kesesuaian porsi, media promosi, dan 

kualitas produk menjelaskan sebesar 36,6%, sementara sisanya 

sebesar 63,4% (100%-36,6%) dijelaskan diluar faktor-faktor 

tersebut. 

Hasil pengujian statistik dengan metode uji F, tingkat 

signifikan yang diperoleh 0,000 < 0,05 dan perbandingan 

antara F hitung 5,268 > F tabel 1,967, maka dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak atau variabel X (kualitas pelayanan, 

kelayakan harga dan kebersihan restoran) terdapat pengaruh 

simultan yang signifikan terhadap keputusan pembelian sate 

kelinci di Lesehan Sate Kelinci Batu. Sedangkan di Warung 

Sate Kelinci Beji berdasarkan pengujian statistik dengan 

metode uji F, tingkat signifikan yang diperoleh 0,047 < 0,05 

dan F hitung 2,019 > F tabel 1,9910, maka dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak. 
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 Persamaan regresi linier berganda di Lesehan Sate 

Kelinci Batu adalah sebagai berikut : 

Y = 7,934 + 0,541 F1 + 0,213 F2 + 0,473 F5 

Uji t terhadap faktor 1 “kualitas pelayanan” diperoleh 

thitung = 5,247 > ttabel = 2,021 dan signifikansi (0,000) < α 

(0,005) sehingga diputuskan H0 ditolak. Persamaan regresi 

faktor 1 “kualitas pelayanan” memiliki nilai  0,541 artinya jika 

kualitas pelayanan lesehan sate kelinci ditingkatkan 100% 

maka keputusan pembelian akan meningkat sebesar 5,41%. 

Jika kualitas pelayanan Lesehan Sate Kelinci Batu diturunkan 

100% maka keputusan pembelian konsumen akan turun 

sebesar 5,41%. Uji t terhadap faktor 2 “kelayakan harga” 

diperoleh thitung = 1,964  <  ttabel = 2,021 dan signifikansi (0,056) 

< α (0,05) sehingga diputuskan H0 ditolak. Persamaan regresi 

variabel harga memiliki nilai  0,213 artinya jika perbandingan 

harga dilesehan sate kelinci dengan rumah makan lain 

ditingkatkan 100% artinya harganya lebih dimurahkan dari 

produk rumah makan yang lain saja, maka keputusan 

konsumen akan meningkat sebesar 2,13%. Jika perbandingan 

harga di Lesehan Sate Kelinci Batu dibandingkan dengan 

rumah makan lain diturunkan 100% artinya harga dimahalkan 

dari rumah makan yang lain, maka keputusan konsumen akan 

turun sebesar 2,13%. Uji t terhadap faktor 5 “kebersihan 

restoran” diperoleh thitung = 4,576  >  ttabel = 2,021 dan 

signifikansi (0,000) < α (0,005) sehingga diputuskan H0 

ditolak. Persamaan regresi variabel kebersihan restoran 

memiliki nilai  0,473 artinya jika perbandingan kebersihan 

restoran dilesehan sate kelinci dengan rumah makan lain 

ditingkatkan 100%, maka keputusan konsumen akan 

meningkat sebesar 4,73%. Jika perbandingan kebersihan 

restoran di Lesehan Sate Kelinci Batu dibandingkan dengan 

rumah makan lain diturunkan 100%, maka keputusan 

konsumen akan turun sebesar 4,73%. 
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Persamaan regresi linier berganda di Warung Sate 

Kelinci Beji adalah sebagai berikut :  

Y = 6,346 + 0,348 F1 + 0,285 F2  

Uji t terhadap faktor 1 “kualitas pelayanan” diperoleh 

thitung = 2,632 > ttabel = 1,991 dan signifikansi (0,012) < α (0,05) 

sehingga diputuskan H0 ditolak. Persamaan regresi faktor 1 

“kualitas pelayanan” memiliki nilai  0,348 artinya jika kualitas 

pelayanan Warung Sate Kelinci Beji ditingkatkan 100% maka 

keputusan pembelian akan meningkat sebesar 3,48%. Jika 

kualitas pelayanan Warung Sate Kelinci Beji diturunkan 100% 

maka keputusan pembelian konsumen akan turun sebesar 

3,48%. Uji t terhadap faktor 2 “harga dan ksesuaian porsi” 

diperoleh thitung = 2,169  <  ttabel = 1,9910 dan signifikansi 

(0,036) < α (0,05) sehingga diputuskan H0 ditolak. Persamaan 

regresi variabel harga memiliki nilai  0,285 artinya jika 

perbandingan harga di warung sate kelinci Beji dengan rumah 

makan lain ditingkatkan 100% artinya harganya lebih 

dimurahkan dan porsinya sesuai dari produk rumah makan 

yang lain saja, maka keputusan konsumen akan meningkat 

sebesar 2,85%. Jika perbandingan harga dan kesesuaian porsi 

di warung sate kelinci Beji dibandingkan dengan rumah 

makan lain diturunkan 100% artinya harga dimahalkan dan 

porsinya tidak sesuai dari rumah makan yang lain, maka 

keputusan konsumen akan turun sebesar 2,85%. 

 

 

 

 

 


