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ABSTRACT 

 

Research was conducted at Giant Mall Olympic Garden 

(MOG) in Malang City. Purposes the study was to identify the 

characteristics of the cheese consumers, to determine 

purchasing decision toward cheese products and to the 

influence factors. Method used was 100 consumers were 

selected by accidental and purposive sampling method. Data 

was collected from 11
st
 June to 11

st
 July 2015. Primary data 

were obtained by survey using structured questionnaire. 

Secondary data were provided by the MOG and the related 

institution. Descriptive factors and multiple regressions linier 

were to analyse the data.  

Results that first, consumers were female student aged 

of 21 - 30 years old, senior high school education much as  

600-1 million of income. Second, the purchasing decision was 

indicated by buying 180 gram Kraft cheese size with 

frequency 1-2 times during one month. Third, external factor 

including social class, culture, family, and sales promotion 

were considered as dominant factor in the purchase of cheese. 

It was followed by "Media , Affordability price", "Personal 
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selling , public relations, nutritional information", "Clarity 

prices, Assorted flavours, competitiveness of prices, brands, 

Conformity price, packaging , size, level of prices", 

"Cleanliness, comfort, Location", "Personality, Observations", 

"the concept of self, Showcase, Education". 

Whereas,"motivation", consumers work, and their income 

became less important in purchasing decision toward cheese 

Kraft. 

Keywords:  income, motivation, cheese Kraft, 
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RINGKASAN 

 

Kebutuhan konsumsi pangan akan terus meningkat dari 

tahun ke tahun seiring dengan pesatnya perkembangan 

pembangunan dan pertumbuhan jumlah penduduk, karena 

pada hakekatnya pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. 

Perkembangan teknologi juga mengakibatkan perubahan gaya 

hidup sampai pada pola berpikir masyarakat. Perubahan ini 

akan terus terjadi sejalan dengan dinamika teknologi. 

Kemajuan teknologi juga ikut mempengaruhi sektor agribisnis 

dibidang pengolahan susu. Susu diolah menjadi berbagai 

produk olahan. Kondisi ini secara tak langsung berpengaruh 

terhadap pola konsumsi masyarakat yang lebih menyukai 

produk olahan susu daripada mengkonsumsinya dalam bentuk 

segar. Salah satu diversifikasi bentuk olahan dari susu segar 

adalah produk keju. 

Tujuan dari penelitian  adalah untuk mengidentifikasi 

karakteristik konsumen keju di Kota Malang, mengetahui 

keputusan pembelian keju di Kota Malang dan mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian produk keju di Kota Malang. 
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Pengumpulan data dilaksanakan selama 1 bulan mulai 

tanggal 11 Juni sampai 11 Juli 2015. Pemilihin lokasi 

penelitian dilakukan secara sengaja (puposive) berdasarkan 

pertimbangan bahwa Kota Malang merupakan kota yang 

memiliki nilai konsumtif tinggi terhadap produk pangan. 

Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan 

accidental sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 100 

responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah survey ( survey method) dengan wawancara langsung 

kepada responden dengan menggunakan daftar pertanyaan 

(quistionnaire) dan selanjutnya akan digunakan sebagai data 

primer dan Data sekunder yang diperoleh dari BPS. Data di 

analisis dengan menggunakan analisis deskriptif, analisis 

faktor dan analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa frekuensi 

pembelian keju yang dilakukan dalam satu bulan, melakukan 

pembelian tidak tentu dan jumlah pembelian dalam satu kali 

pembelian hanya 1-2 bungkus. Berdasarkan hasil uji yang 

dilakukan didapat bahwa terdapat 9 faktor yang berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian, meliputi “Kelas sosial, 

Kebudayaan, Keluarga, Gaya hidup, Sales promotion” “Media, 

Keterjangkauan”, “Personal selling, Public relation, Informasi 

gizi” “Kejelasan harga, Aneka rasa, Daya saing harga, Merek, 

Kesesuaian harga, Kemasan, Ukuran, dan tingkat harga” 

“Kebersihan, Kenyamanan, Lokasi” “Kepribadian, 

Pengamatan” “Konsep diri, Area parkir, Etalase, Pendidikan” 

“Pekerjaan” “Motivasi” “Mulut ke mulut” “Pendapatan” 

secara bersama-sama dipertimbangkan oleh konsumen dalam 

menentukan keputusan pembelian tetapi faktor eksternal 

meliputi kelas sosial, kebudayaan, keluarga dan sales 
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promotion yang  paling utama di pertimbangkan oleh 

konsumen.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Karakteristik 

konsumen yang membeli keju di Giant Mal Olympic Garden 

(MOG) Kota Malang didominasi oleh perempuan umur 21-30 

tahun berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA) 

dan saat ini berstatus pelajar/mahasiswa dengan penghasilan 

sebesar Rp 600.000-1 juta. Keputusan pembelian keju di Kota 

Malang dipresentasikan melalui frekuensi pembelian keju 

dengan melakukan pembelian tidak tentu dalam satu bulan dan 

jumlah pembelian dalam satu kali pembelian sebanyak 1-2 

kemasan. Merek keju terbanyak yang dibeli oleh konsumen 

adalah keju Kraft dengan ukuran 180 gram, sedangkan faktor 

utama yang di pertimbangkan oleh konsumen dalam 

melakukan keputusan pembelian produk keju adalah Faktor 

eksternal yaitu “kelas sosial, kebudayaan, keluarga dan sales 

promotion” keemudian faktor keddua yaitu ”Media, 

Keterjangkauan harga”, “Personal selling, Public relation, 

Informasi gizi”, “Kejelasan harga, Aneka rasa, Daya saing 

harga, Merek, Kesesuaian harga, Kemasan, Ukuran, tingkat 

harga”, “Kebersihan, Kenyamanan, Lokasi”, “Kepribadian, 

Pengamatan”, “Konsep diri, Area parkir, Etalase, Pendidikan” 

dan faktor yang ketiga yaitu ”, “motivasi”. 

Diharapkan bagi produsen untuk lebih memperhatikan 

konsumen dari segi pekerjaan dan pendapatan karena faktor ini 

sudah hampir tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian, 

Taraf pekerjaan yang semakin membaik dan pendapatan semakin 

meningkat membuat konsumen secara tidak langsung juga mendorog 

produsen untuk meningkatkan kualitas produk yang sesuai dengan 

yang diharapkan  konsumen. Begitu juga dengan motivasi untuk 

membeli suatu produk motifasi hampir tidak diperhatikan lagi karena 

tidak ada dorongan motivasi yang di berikan produsen kekonsumen 
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akan pentingnya produk bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan 

hidup yang lebih sehat, sehingga lagi-lagi produsen dituntut untuk 

menciptakan produk yang lebih inovatif untuk menarik perhatian 

konsumen dalam menentukan keputusan pembelian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Kebutuhan konsumsi pangan akan terus meningkat dari 

tahun ke tahun seiring dengan pesatnya perkembangan 

pembangunan dan pertumbuhan jumlah penduduk, karena 

pada hakekatnya pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. 

Faktor-faktor yang menyebabkan kebutuhan akan pangan 

meningkat antara lain seperti meningkatnya jumlah 

pendapatan, meningkatnya daya beli masyarakat dan 

kesadaran akan pentingnya nilai gizi suatu pangan yang 

dikonsumsi. Perkembangan teknologi juga mengakibatkan 

perubahan  gaya hidup sampai pada pola berpikir masyarakat. 

Perubahan ini akan terus terjadi sejalan dengan dinamika 

teknologi. Kemajuan teknologi juga ikut mempengaruhi sektor 

agribisnis.  

Sifat barang-barang agribisnis yang mudah rusak 

(perishable) menuntut para pelaku bisnis untuk melakukan 

tindakan pengolahan lebih lanjut terhadap produknya agar 

dapat bertahan lebih lama. Salah satu contohnya adalah produk 

susu segar yang dihasilkan dari sapi atau kambing. Susu segar 

memiliki sifat yang mudah rusak atau basi, oleh karena itu 

susu harus segera diberi perlakuan khusus dengan cara 

dipanaskan setelah diperah agar kuman-kuman yang 

terkandung didalamnya mati serta susu pun tidak mudah basi, 

perlakuan ini juga biasa disebut dengan pasteurisasi. Pengaruh 

perkembangan teknologi pada produk susu segar tak hanya 

terjadi sampai disitu, penerapan teknologi juga digunakan 

untuk membuat diversifikasi produk pangan maupun non 

pangan yang berbahan dasar dari susu segar. 
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Saat ini sebagian besar produksi susu diserap oleh 

Industri Pengolahan Susu untuk selanjutnya diolah menjadi 

berbagai produk olahan susu. Kondisi ini secara tak langsung 

berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat pada 

umumnya yang lebih menyukai produk olahan susu daripada 

mengkonsumsinya dalam bentuk segar.  

Keju merupakan makanan yang sudah tak asing lagi 

bagi masyarakat Indonesia namun produk keju masih belum 

menjadi kebutuhan bagi masyarakat Indonesia sehingga hal ini 

membuat produk keju masih belum banyak dikonsumsi. Kota 

Malang merupakan salah satu kota besar di daerah Jawa 

Timur, kota yang dikenal dengan sebutan Kota Bunga ini 

memiliki temperatur yang dingin sehingga sangat 

membutuhkan makanan yang simpel tetapi dapat memenuhi 

kebutuhan energi untuk aktifitas sehari hari, keju yang 

mempunyai kandungan lemak yang cukup tinggi sehingga 

sangat cocok bila dikonsumsi didaerah seperti Kota Malang 

ini, selain praktis jenis makanan ini sangat cukup untuk 

memenuhi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh. 

Terdapat ratusan jenis keju yang diproduksi di seluruh dunia. 

Keju memiliki gaya dan rasa yang berbeda-beda, tergantung 

susu yang digunakan, jenis bakteri yang dipakai, serta lama 

fermentasi atau penuaan (Prabowo 2000)  

Faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil pengolahan 

susu adalah  jenis makanan yang dikonsumsi oleh mamalia 

penghasil susu dan proses pemanasan susu. Keju dapat dibuat 

dari susu murni, susu rendah lemak, maupun susu tanpa 

lemak, yang telah disterilkan dengan cara Pasteurisas, Jika 

dilihat dari bahan bakunya yaitu susu, tidak heran jika keju 

juga kaya akan zat gizi yang bermanfaat, setara dengan susu 

bahkan lebih lengkap. Kemajuan teknologi mendukung produk 
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agribisnis seperti susu sapi untuk mengalami perubahan dan 

penambahan unsur lain hingga menghasilkan keju yang 

diklaim dapat meningkatkan kualitas kesehatan orang yang 

mengkonsumsinya (Prabowo 2000). 

 

1.2. Rumusan masalah 

Perkembangan dunia usaha pangan saat ini telah 

membawa peran pelaku dunia usaha menuju persaingan yang 

sangat ketat untuk menarik perhatian konsumen. Berbagai 

pendekatan dilakukan produsen untuk mendapatkan simpati 

masyarakat. Persaingan untuk memberikan yang terbaik 

kepada konsumen telah menempatkan konsumen sebagai 

pengambil keputusan. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat 

faktor-faktor yang mempengaruhi bauran pemasaran yang 

meliputi konsumen (produk, harga, tempat dan promosi), 

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang ingin 

diangkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana karakteristik konsumen yang membeli keju 

di Kota Malang? 

2. Bagaimana konsumen dalam menentukan pengambilan 

keputusan pembelian produk keju di Kota Malang? 

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen dalam 

melakukan keputusan pembelian keju di Kota Malang? 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi karakteristik konsumen keju di Kota 

Malang 

2. Mengetahui keputusan pembelian keju di Kota Malang.  
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3. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian produk keju di 

Kota Malang. 

 

1.4.  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan memberikan 

informasi dan masukan bagi beberapa pihak: 

1. Penulis, penelitian ini merupakan pengalaman yang 

berharga dan menembah wawasan sekaligus sebagai 

pengaplikasian teori yang didapat dalam perkuliahan 

terutama mengenai perilaku konsumen. 

2. Peneliti lain, hasil penelitian ini dapat memberikan 

informasi dan referensi yang berkaitan dengan perilaku 

konsumen, untuk digunakan pada penelitian 

selanjutnya. 

3. Produsen, dapat dijadikan informasi atau rekomendasi 

dalam penyusunan strategi pemasaran sebagai upaya 

untuk meningkatkan omset  penjualan produk keju. 

 

1.5. Kerangka konsep penelitian 

Keju merupakan salah satu produk hasil peternakan 

yang sudah dikenal masyarakat umum saat ini, namun masih 

banyak persepsi masyarakat yang menganggap bahwa keju 

hanya digunakan sebagai campuran makanan dalam rumah 

makan besar sehingga jarang sekali yang mengkonsumsi keju 

dalam kehidupan sehari-hari. Nilai yang dimiliki keju dan rasa 

ingin tahu masyarakat pada keju menjadi salah satu alasan 

konsumen menentukan keputusan dalampembelian keju. Di 

pasaran banyak sekali berbagai jenis produk keju dengan 

bermacam merek sehingga konsumen dapat memilih produk 

keju yang sesuai keinginan dan kebutuhannya. Banyaknya 
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produk keju di pasaran dapat meningkatkan minat konsumen 

untuk membeli keju, hal ini akan terus meningkat sehingga 

produsen dituntut untuk lebih inovatif dalam menyusun 

strategi pemasaran dan mampu menganalisis preferensi atau 

perilaku konsumen dalam pembelian produk keju.  

Strategi pemasaran dapat juga di kembangkan dan 

diperbaiki seperti: produk (product), harga (price), tempat 

(place), dan promosi (promotion) atau biasa dikenal dengan 

analisis 4P. Dalam strategi pemasaran pertama yaitu Product 

(produk) dapat dilakukan analisis mengenai hal-hal apa saja 

yang dapat ditemukan pada produk keju, mulai dari merek, 

kemasan, rasa, ukuran, sampai informasi nilai gizi dari produk 

yang ditawarkan. Pada Price (harga) dapat dilakukan analisis 

mengenai kesesuaian harga yang ditawarkan dan yang 

diinginkan oleh konsumen, yaitu dengan membandingkan 

harga, kualitas dan kuantitas dari produk merek lain. Sehingga 

konsumen akan dapat memperoleh produk yang diinginkan 

sebanding dengan harga yang ditawarkan. Place(tempat), 

merupakan tempat dimana produk tersebut dapat diperoleh dan 

dijangkau dengan mudah oleh semua konsumen. Selain tempat 

yang mudah dijangkau, konsumen juga mempertimbangkan 

aspek lain dari sebuah (place) yaitu kebersihan dan 

kenyamanan tempat yang ditawarkan. Terakhir yaitu 

Promotion (promosi) merupakan faktor secara tidak langsung 

dapat sangat mempengaruhi konsumen. Media yang dapat 

dilakukan perusahaan untuk menarik minat konsumen yaitu 

melalui media elektronik maupun media cetak. Tidak hanya 

promosi yang dilakukan oleh perusahaan tetapi konsumen lain 

pun juga mempunyai pengaruh atau biasa dikenal dengan 

promosi mulut ke mulut. Selain promosi yang dilakukan 

diatas, juga dapat dilakukan analisis tentang media promosi 
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yang lain diantaranya public relation, personal selling, dan 

peran seorang sales.  

Selain 4 (empat) faktor yang mempengaruhi dalam 

dalam keputusan pembelian terdapat 3 (tiga) faktor lagi yang 

bisa di tambahkan: 

1. Faktor eksternal adalah faktor yang meliputi  

(kebudayaan, kelas sosial, keluarga)  

2. Faktor intenal yang meliputi (motivasi, pengamatan, 

pendidikan)  

3. Faktor personal yang meliputi (kepribadian, konsep diri, 

dan sikap)  

 

Tujuh strategi tersebut dapat menjadi beberapa acuan 

konsumen untuk menentukan keputusan pembelian sebuah 

produk, Apakah produk tersebut layak untuk dibeli dan 

dikonsumsi. Jika memang produk tersebut layak untuk dibeli 

dan dikonsumsi maka akan mempengaruhi jumlah dan 

frekuensi pembelian. sehingga dapat meningkatkan 

permintaan produk keju. Berikut skema konsep pemikiran 

dalam penelitian seperti disajikan dalam Gambar 1. 
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Gambar 1.  Skema Konsep Penelitian Analisis keputusan 

konsumen terhadap pembelian keju di kota 

malang 

 

 

 



8 

 

1.6. Hipotesis 

Berdasarkan konsep penelitian diatas maka Hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. faktor produk yang melipui (merek, kemasan, aneka 

rasa, informasi nilai gizi) diduga berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian keju. 

2. Faktor tempat yang meliputi (Akses lokasi, Kebersihan, 

Kenyamanan, Tempat parkir,  Etalase tempat produk) 

diduga berpengaruh terhadap keputusan pembelian keju. 

3. Faktor harga yang meliputi (Kesesuaian Harga, Daya 

Saing Harga, Kejelasan Harga, Tingkat harga dan 

Keterjangkauan Harga) diduga berpengaruh terhadap 

keoutusan pembelian keju. 

4. Faktor promosi (Internet, Mulut Kemulut,  Personal 

Selling, Public relation, Salless  Promotion) 

5. Faktor eksternal yang meliputi (. Kebudayaan, Kelas 

Sosial, keluarga) diduga berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian keju. 

6. Faktor internal yang meliputi (Motivasi, Pengamatan, 

Belajar/ pendidikan) diduga berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian keju. 

7. Faktor personal yang meliputi (Kepribadian, Konsep 

diri, Sikap) diduga berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian keju. 

8. Karakteritik konsumen yang meliputi (Usia, Jenis 

kelamin, Pendidikan, Pekerjaan, pendapatan) diduga 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian keju. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Review Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang analisis konsumen terhadap 

pembelian suatu produk telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

dengan tema yang berbeda sehingga dapat mengindikasi 

bahwa analisis konsumen merupakan hal yang penting dalam 

pemasaran, melalui keputusan pembelian yang di lakukan oleh 

konsumen berdasarkan analisis yang dimiliki akan dapat 

meningkatkan nilai penjualan.  

Penelitian yang di lakukan sebelumnya oleh Sari (2011) 

dalam penelitian yang berjudul “Analisis tingkat kepuasan dan 

loyalitsa konsumenproduk keju merek Kraft di Kota Bogor” 

dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyampaian 

informasi melalui media mempengaruhi konsumen dalam 

melakukan pembelian produk keju kraft di Kota Bogor. 

Penyampaian informasi ini berupa iklan media cetak maupun 

elektronik, seperti iklan televisi mengingat sebagian konsumen 

mendapatkan informasi tentang produk keju kraft melalui 

iklan televisi. 

Carlina (2013)  meneliti tentang “Analisa faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli 

ayam goreng fast food lokal di Kota Malang”. Penelitian ini 

menunjukan konsumen yang melakukan pembelian 

menyatakan bahwa harga produk yang di tawarkan, pelayanan 

yang sangat cepat dan ramah, tempat rumah makan yang 

mudah dijangkau merasa puas saat berkunjung dan 

menkonsumsi makanan tersebut. Pada perhitungan analisis 

regresi linier berganda menunjukan bahwa variabel kalitas 

produk, variabel kualitas pelayanan, variabel kualit 
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kemudahan, berpengaruh siknifikan terhadap keputusan 

pembelian kecuali variabel harga, karna tidak berpengaruh 

siknifikan terhadap kepuasan pembelian ayam goreng fast 

food di Kota Malang.  

Mandasari (2011) telah melakukan penelitian mengenai 

“Analisis pengaruh iklan televisi produk susu Dancow balita 

3+ terhadap pengambilan keputusan pembelian orang tua 

murid taman kanak-kanak di kelurahan kali rejo kecamatan 

bangil kabupaten pasuruan” hasil dari penelitian tersebut di 

katahui bahwa variabel isi pesan, struktur pesan, format pesan 

dan sumber pesan yang di pakai sebagai variabel bebas 

mampu menjelaskan variabel terikat yaitu variabel keputusan 

pembeli dan iklan televisi produk susu Dancow 3+ yang 

dominan di pengaruhi keputusan pembelian orang tua murid 

taman kanak-kanak adalah variabel isi pesan.  

Parubak, Armanu dan Agus (2004), melakukan 

penelitian mengenai “faktor-faktor yang dipertimbangkan 

konsumen dalam pembelian kain donggala di kotamadya 

Palu”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan dari tujuh 

faktor yang dipertimbangkan terdapat faktor yang berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen yaitu 

budaya, ekonomi dan psikologis. Faktor eksternal (nilai 

budaya) dan faktor internal (persepsi dan sikap) konsumen 

terhadaap kain donggala berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Chasanah (2010), melakukan penelitian 

berjudul “analisis perilaku konsumen dalam membeli produk 

susu instan di pasar modern kota Surakarta”. Hasil penelitian 

diketahui bahwa keterlibatan konsumen dalam proses 

pengambilan keputusan pembelian susu instan di pasar modern 

kota Surakarta tergolong tinggi, konsumen dominan melihat 

banyak perbedaaan antar merek susu instan sebeleum 
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melakukan pembelian, dan tipe perilaku konsumen susu instan 

di kota Surakarta adalah perilaku pembelian komplek. 

Samuel (2007) dalam penelitian yang berjudul “Perilaku 

dan keputusan pembelian konsumen restoran melalui stimulus 

50% discount di Surabaya” penelitian ini mencoba melihat 

pengaruh stimulus terhadap perilaku pengambilan keputusan 

pembelian konsumen restoran di Surabaya. Perilaku konsumen 

diamati melalui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

tersebut, yaitu faktor sosial, faktor personal, faktor 

psychological, dan faktor kultural, sedangkan keputusan 

pembelian diamati melalui bentuk proses pengambilan 

keputusan pembelian dan digolongkan dalam Fully Planned 

Purchase, Partially Planned Purchase, dan Unplanned 

Purchase. Berdasarkan analisis yang digunakan yaitu analisis 

regresi linear berganda, didapatkan hasil pengujian statistik 

dengan metode uji F menunjukkan tingkat signifikan yang 

diperoleh lebih kecil dari standar signifikan yaitu 5% atau 0,05 

dan perbandingan antara F hitung dan F tabel, apabila F hitung 

lebih besar dari F tabel, secara simultan memiliki pengaruh 

yang signifikan. 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor 

yang dipertimbangkan konsumen didalam melakukan 

pembelian kain donggala di kotamadya Palu dan untuk 

mengetahui apakah faktor-faktor yang dipertimbangkan 

tersebut juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen. Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel 

adalah metode purposive sampling dan accidental sampling. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 

analisis faktor dan analisis regresi linear berganda (Parubak, 

dkk. 2004).  
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2.2.  Landasan  Teori 

2.2.1  Sejarah dan Gambaran produk keju   

Keju sudah diproduksi sejak zaman prasejarah 

meskipun tidak terdapat bukti pasti kapan pembuatan keju 

pertama kali dilakukan. Masyarakat prasejarah mulai 

meninggalkan gaya hidup nomaden dan beralih menjadi 

beternak kambing, domba maupun sapi. Karena kebersihan 

yang kurang, terkena sinar matahari secara langsung atau 

terkena panas dari api maka susu dalam bejana menjadi asam 

dan kental, namun ternyata susu tersebut masih dapat 

dikonsumsi, dan itulah pertama kalinya manusia menemukan 

keju krim asam (sour cream cheese). Cerita lainnya 

mengatakan bahwa keju ditemukan pertama kali di Timur 

Tengah oleh seorang pengembara dari Arab. Pengembara 

tersebut melakukan perjalanan di padang gurun mengendarai 

kuda dengan membawa susu di pelananya. Setelah beberapa 

lama, susu tersebut telah berubah menjadi air yang pucat dan 

gumpalan-gumpalan putih. Hal tersebut dikarenakan pelana 

penyimpan susu yang terbuat dari perut binatang (sapi, 

kambing ataupun domba) yang mengandung rennet, maka 

terbentuklah kombinasi dari rennet, pengaruh cuaca yang 

panas dan guncangan-guncangan ketika mengendarai kuda 

telah mengubah susu menjadi keju dan setelah itu orang-orang 

mulai tahu untuk menggunakan enzim dari perut binatang 

dalam membuat keju (Farkye, 2004). 

Ferdinand Cohn menjadi orang pertama yang 

menemukan bahwa proses pematangan keju diarahkan oleh 

mikroorganisme. Setelah itu, semakin banyak pula riset yang 

dilakukan berhubungan dengan keju dan proses 

pembuatannya. Dengan berkembangnya pengetahuan tentang 

keju baik dari segi biologis maupun kimiawi, proses 
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pembuatan keju pun menjadi umum di masyarakat. Hasilnya 

perusahaan-perusahaan kecil maupun peternakan-peternakan 

berlomba-lomba memproduksi keju mereka sendiri. Pabrik 

pertama yang memproduksi keju dibuka pada tahun 1815 di 

Swiss, tetapi di Amerika Serikatlah produksi keju skala besar 

pertama kali sukses. Saat ini, diperkirakan ada lebih dari 400 

jenis keju di dunia. Pada masa Perang Dunia II, keju buatan 

pabrik semakin populer, mengalahkan keju yang dibuat secara 

tradisional. Sejak saat itu, pabrik-pabrik telah menjadi sumber 

penghasil keju terbesar di Amerika dan Eropa (Farkye, 2004). 

Keju (berasal dari bahasa Portugis, queijo) adalah 

sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat 

padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. 

Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri atau 

enzim tertentu yang disebut rennet. Hasil dari proses tersebut 

nantinya akan dikeringkan, diproses, dan diawetkan dengan 

berbagai macam cara. Susu dapat diproduksi dengan berbagai 

variasi t dalam membuproduk keju. Produk-produk keju 

bervariasi ditentukan dari tipe susu, metode pengentalan, 

temperatur, metode pemotongan, pengeringan, pemanasan, 

juga proses pematangan keju dan pengawetan. Pada umumnya, 

hewan yang dijadikan sumber air susu adalah sapi, namun 

dapat pula digunakan air susu unta, kambing, domba, kuda, 

atau kerbau yang biasanya digunakan pada beberapa tipe keju 

khas lokal di beberapa negara. Keju pun kemudian menjadi 

makanan yang dikenal di seluruh dunia, dan kini keju telah 

demikian berkembang dan menjadi makanan yang digemari 

masyarakat (Farkye, 2004). 

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, di 

dunia ini telah beredar sekitar 400 jenis keju dengan 

kekhasannya masing-masing. Selain banyak jenis-jenis keju 
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baru yang muncul, banyak jenis keju yang hilang dari 

peredaran karena perubahan selera pasar. Keju segar tidak 

mengalami proses pemasakan dan pengepresan. Warnanya 

putih dan dimakan seperti mentega dengan cara dioleskan, jika 

dipadatkan ia dikemas dalam air, yang termasuk ke dalam 

jenis keju segar adalah keju mozzarella. Sedangkan keju padat, 

sebaliknya, dibuat dengan pemadatan, pemanasan, 

pengepresan, dan yang paling menentukan, pematangan. Keju 

yang belum lama mengalami pematangan dapat disebut 

sebagai keju muda, semakin lama waktu pematangannya 

menjadi keju tua. Keju padat biasanya kering, untuk diiris atau 

dilelehkan. Terdapat beberapa faktor yang dapat membedakan 

produk keju yaitu : 

1) Asal susu, sebagian besar keju dibuat dari susu sapi. 

Tapi banyak juga yang dibuat dari susu domba 

(misalnya Feta dari Yunani), kambing, kerbau 

(misalnya Mozzarella dari Italia), bahkan susu unta. 

Jenis-jenis keju tertentu mensyaratkan susu dari hewan 

yang diperah pada pagi atau sore hari, hanya makan 

makanan tertentu atau berasal dari daerah tertentu saja.  

2) Kadar lemak, untuk mendapatkan kadar lemak yang 

diinginkan, susu dicampur dengan susu rendah lemak 

(skimmed) sehingga kadar lemaknya turun, atau 

dicampur dengan kepala susu (cream) agar kadar 

lemaknya naik.  

3) Metode penggumpalan atau koagulasi, ada yang dibuat 

dengan menggunakan rennet, ada juga yang 

menggunakan bakteri yang memiliki sifat mengasamkan 

susu, ada juga yang menggunakan keduanya.  

4) Jenis jamur, dapat menggunakan jamur putih, 

kemerahan, dan biru.  
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5) Proses pematangan, untuk mendapatkan rasa, aroma dan 

penampilan yang khas, setiap jenis keju mengalami 

proses pematangan yang berbeda-beda, baik dari sisi 

lamanya proses (bervariasi antara 2 minggu sampai 7 

tahun), suhu di mana bakal keju dimatangkan dan 

bahan-bahan lain yang ditambahkan ke dalam keju. 

Misalnya keju Appenzell dari Swiss direndam dalam 

campuran bumbu dan anggur putih selama beberapa 

saat, keju Leiden dari Belanda ditambahkan sejenis 

jintan (cumin) atau beberapa jenis keju segar yang 

dibubuhi daun bawang atau biji lada hijau. Terdapat 

jenis keju yang selama proses pematangan diolesi air 

garam setiap waktu tertentu, ini membuat kulit keju 

menjadi keras, ada juga keju yang dimatangkan sambil 

dibungkus kain, kayu, lilin dan sebagainya, baik hanya 

selama beberapa hari mauun sepanjang masa 

pematangan. Keju Cheddar yang banyak kita kenal 

dimatangkan dengan dibungkus kain katun selama 

beberapa hari di awal masa pematangan, sementara keju 

Edamer bahan pembuat kue kaasstengels dibungkus 

lilin yang biasanya berwarna merah. Proses pematangan 

tertentu juga membuat keju menjadi berlubang-lubang.  

6) Pemrosesan lebih lanjut, beberapa jenis keju diproses 

lebih lanjut setelah matang, misalnya diasap, dibuat 

menjadi keju lembaran atau dibentuk kotak kecil.  

 

Meski terdapat bermacam-macam jenis keju, pada 

dasarnya proses pembuatan keju tetap sama. Bahan-bahan 

yang diperlukan adalah susu, pengumpal, garam dan mikroba. 

Susu yang digunakan terutama adalah susu sapi atau dapat 

juga susu mamalia lain. Sedangkan penggumpalnya dapat 
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berupa asam, garam dan calf rennet (renet anak sapi) yang 

merupakan sejenis enzim yang diekstra dari lambung anak 

sapi berusia sekitar tiga bulan. Rennet ini disukai karena selain 

cepat menggumpalkan susu juga menghasilkan keju dengan 

mutu yang baik. Namun saat ini, ada banyak alternatif 

pengganti rennet yang berasal dari binatang.  

Beberapa tanaman memiliki enzim yang dibutuhkan 

untuk mengentalkan susu. Tanaman tersebut antara lain adalah 

kulit pohon ara, mallow, dan thistle. Beberapa keju tradisional 

dari Portugal dan Timur Tengah dibuat dengan rennet 

tumbuhan karena faktor agama dan budaya. Rennet juga bisa 

didapat dari enzim yang berasal dari jamur atau bakteri. 

Rennet jenis ini dikembangkan pada akhir 1980an karena 

adanya kelangkaan rennet yang berasal dari binatang. 

Biasanya untuk membuat keju, susu sapi segar dipasteurisasi, 

kemudian ditambah kultur mikroba tertentu jika akan diperam, 

lalu ditambahkan penggumpal. Penggumpal ini berfungsi 

untuk menggumpalkan susu.  

Gumpalan yang terbentuk diiris-iris agar tepisah dari 

whey yang merupakan fraksi protein yang dipisahkan dari 

kasein pada proses pembuatan keju melalui proses 

koagulasi11, kemudian dibuang dan gumpalan yang tertahan 

dipadatkan, ditambah garam dan dipres sekaligus dicetak. 

Inilah yang disebut keju segar. Keju segar ini dapat diproses 

dan diperam, pemeraman akan menimbulkan cita rasa khas 

yang berbeda untuk setiap jenis keju. Semakin lama diperam 

semakin kuat cita rasanya dan tentunya semakin mahal 

harganya. Lama penyimpanan bervariasi dari hanya beberapa 

minggu hingga beberapa tahun (Farkye 2004) 

Keju tentu bukan makanan yang berasal dari negeri kita, 

namun sebagian masyarakat sudah cukup mengenal bahkan 



17 

 

mungkin menjadi sajian wajib menu harian. Keju kini 

kemudian menjadi makanan yang banyak diminati seiring 

dengan perkembangannya, selain rasanya yang gurih, 

keanekaragaman jenisnya menjadikan keju cocok 

dikombinasikan dengan berbagai macam bahan pangan lain 

bahkan campuran minuman. Keju merupakan makanan yang 

mengandung konsentrat nutrisi. Kandungan gizinya sangat 

baik untuk anak-anak yang ada dalam masa pertumbuhan. 

Umumnya, keju dibuat dari susu, baik susu murni, susu rendah 

lemak, maupun susu tanpa lemak, yang telah disterilkan 

dengan cara Pasteurisasi. Jika dilihat dari bahan bakunya 

tersebut, tak heran jika keju juga kaya akan zat gizi yang 

bermanfaat untuk tumbuh kembang balita (Farkye 2004) 

Beberapa zat gizi yang terkandung dalam keju yaitu:  

a. Kalsium (Ca), membantu pertumbuhan dan 

pembentukan tulang serta gigi. 

b. Protein, membantu proses pertumbuhan dan 

perkembangan sel-sel tubuh, serta menguatkan otot-otot 

tubuh.  

c. Asam lemak linoleat dan linolenat, membantu 

perkembangan serabut-serabut sel saraf dan otak.  

d. Kolesterol, membantu pembentukan membran sel dan 

hormon.  

e. Fosfor (P), membantu pertumbuhan tulang dan gigi.  

f. Vitamin A, membantu menjaga fungsi mata.  

g. Magnesium, seng dan selenium, berfungsi sebagai 

antioksidan yang membantu menangkal radikal bebas.  

h. Riboflavin dan folat, membantu proses metabolisma 

aneka jenis zat gizi.  
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Keju juga cocok untuk kaum vegetarian yang tidak 

pantang mengkonsumsi telur, susu dan keju. Keju dapat 

digunakan sebagai pengganti daging karena kandungan 

proteinnya yang tinggi. Sebagai contoh, pada keju keras, 

seperti Chedar, setiap 100 gramnya mensuplai 36 persen 

protein, 80 persen kalsium, 34 persen lemak dari total 

kebutuhan gizi yang direkomendasikan per harinya 

(recommended daily allowance)13. Adapun manfaat lain dari 

mengkonsumsi keju jenis blue cheese yang sudah dipercaya 

mampu mengurangi risiko terjadinya kerapuhan pada gigi. 

Para peneliti dari British Cheese Board juga menyampaikan 

kandungan tryptophan dalam keju mampu membantu 

meredakan stres dan membuat kita dapat tidur lebih 

nyenyak14. Konversi susu menjadi keju memberikan 

keuntungan tersendiri karena sebagian besar lemak dan 

proteinnya telah dicerna oleh enzim dalam proses pembuatan 

keju sehingga lebih mudah diterima oleh sistem pencernaan 

manusia. 

Keju dihasilkan dari curd (bagian susu yang 

tergumpalkan) susu dengan memisahkan whey (bagian susu 

yang berbentuk cairan setelah curd terbentuk dan dipisahkan) 

dan dengan mematangkan curd pada mikroflora tertentu. Keju 

kaya akan asam amino esensial dan sejumlah besar mineral 

dan vitamin. Hal ini seperti ditunjukkan pada  (Tabel 1) 

sebagai berikut: 
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Tabel 1. Kandungan Nutrisi Per 100 Gram Keju 

Komponen Jumlah 

Energi (Kal)  392000 

Protein (g)  23,7 

Kalsium (mg)  870 

Phospor (mg)  610 

Vitamin A (IU)  1740 

Vitamin B (mg)  0,0015 

Riboflavin (mg)  0,50 

Vitamin D (IU)  13 

Sumber : Farkye (2004) 

 

Apapun jenisnya, keju pasti berbahan dasar susu segar. 

Tahap pemadatan dan fermentasi selama proses pembuatan 

semakin meningkatkan nilai gizi keju. Untuk kandungan 

protein misalnya, keju lebih tinggi dibandingkan susu segar. 

Pada 100 gram keju rata-rata mengandung 22,8 gram protein, 

sedangkan susu segar hanya 3,2 gram per 100 gram. Begitu 

juga dengan kandungan kalsium, keju mengandung 777 mg 

dan susu segar hanya sekitar 143 mg setiap 100 gram berat 

bahan. Selain kandungan nutrisi tadi, keju juga tinggi 

karbohidrat, lemak, zat besi, lemak, dan fosfor. Dengan 

mengkonsumsi 100 gram keju, kebutuhan kalsium akan 

tersuplai 20–25 persen dari kebutuhan kalsium sehari 

Nurhidayati, T (2003).. Kandungan beragam mineral yang 

tinggi pada keju sangat baik untuk melindungi gigi dari karies. 

Selain itu, keju juga dapat membantu memelihara dan 
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meningkatkan kinerja sistem kekebalan tubuh pada orang-

orang lanjut usia, keju berperan sebagai pembawa probiotik 

atau bakteri baik yang dapat mengatasi penurunan kinerja 

sistem kekebalan tubuh. Penurunan itu mengakibatkan tubuh 

tak mampu membunuh sel-sel tumor. Penurunan kinerja 

sistem juga mengurangi respons kekebalan terhadap vaksinasi 

dan infeksi (Farkye, 2004). 

 

2.3 .  Perilaku Konsumen 

Kotler (2007) menyatakan bahwa perilaku konsumen 

adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok dan 

organisasi memilih, membeli, menggunakan dan bagaimana 

barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan mereka. Pemasar dapat memahami 

secara penuh teori dan realitas perilaku konsumen. 

Ditambahkan oleh Samuel (2007) terdapat beberapa faktor 

perilaku konsumen yang mempengaruhi proses pengambilan 

keputusan konsumen yaitu faktor kultural, social, personal dan 

psychological. Salah satu dari faktor tersebut dapat 

memberikan pengaruh lebih besar dari faktor yang lain. 

Mengetahui faktor mana saja yang berpengaruh dan bentuk 

pengaruh yang diberikan akan sangat membantu manajemen 

dalam melakukan evaluasi terhadap strategi pemasaran 

terutama strategi promosi yang sudah di jalankan dan dan 

kemudian dapat menyusun strategi pemasaran atau strategi 

promosi yang lebih efektif dari sebelumnya. 
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Gambar 2. Model perilaku konsumen 

 

Hendrayani (2008) menyebutkan bahwa American 

Marketing Association mendefinisikan perilaku konsumen 

sebagai interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, 

perilaku dan kejadian di sekitar kita dimana manusia 

melakukan aspek pertukaran dalam hidup mereka. Paling tidak 

ada tiga ide penting dalam definisi diatas : 

1. Perilaku konsumen adalah dinamis, ini berarti bahwa 

seseorang konsumen, grup konsumen serta masyarakat 

luas selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu. Hal 
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ini memiliki implikasi pada studi perilaku konsumen, 

demikian pula pada pengembangan strategi pemasaran.  

2. Perilaku konsumen melibatkan interaksi antara pengaruh 

dan kognisi, perilaku dan kejadian di sekitar. Ini berarti 

bahwa untuk memahami konsumen dan 

mengembangkan strategi pemasaran yang tepat kita 

harus memahami apa yang mereka pikirkan (kognisi) 

dan mereka rasakan (pengaruh), apa yang mereka 

lakukan (perilaku) dan apa serta dimana (kejadian di 

sekitar) yang mempengaruhi serta dipengaruhi oleh apa 

yang dipikirkan, dirasa dan dilakukan konsumen. 

3. Perilaku konsumen melibatkan pertukaran diantara 

individu. Hal ini membuat definisi perilaku konsumen 

tetap konsisten dengan definisi pemasaran yang sejauh 

ini juga menekankan pertukaran.  

 

Perilaku konsumen dijelaskan oleh Suryana (2007) 

yaitu, perilaku konsumen mencakup proses pengambilan 

keputusan dan kegiatan yang dilakukan konsumen secara fisik 

dalam pengevaluasian, perolehan penggunaan atau 

mendapatkan barang dan jasa. Sehingga dalam menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan 

kegiatan saat pembelian, akan tetapi juga meliputi proses 

pengambilan keputusan yang menyertai pembelian. Mowen 

dan Minor (2001) mengungkapkan analisis konsumen 

harusnya menjadi dasar manajemen pemasaran, dimana 

analisis ini kemudian dapat membantu para manajer untuk 

mendesain bauran pemasaran, mensegmen pasar bisnis, 

memposisikan dan mendiferensiasikan produk, melaksanakan 

analisis lingkungan dan mengembangkan studi riset pasar. 
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Merujuk pada beberapa pengertian mengenai perilaku 

konsumen, maka terlihat bahwa memahami perilaku 

konsumen bukanlah suatu pekerjaan yang mudah karena 

banyaknya variabel yang mempengaruhi dan variabel-variabel 

tersebut saling berinteraksi, sehingga perilaku konsumen 

merupakan proses yang cukup kompleks. 

 

2.4.  Karakteristik Konsumen 

Konsumen (pelanggan) adalah orang yang mampu 

mengakses informasi objektif mengenai merek-merek 

bersaing, termasuk soal biaya, harga, fitur dan mutu, tanpa 

bergantung pada masing-masing usaha manufaktur atau 

pengecer (Kotler, 2002). Konsumen dalam banyak hal akan 

mampu menentukan harga yang ingin mereka bayar dan 

menantikan tanggapan dari penjual yang paling menarik bagi 

mereka untuk memuaskan sebagian dari kebutuhannya. 

Karakteristik konsumen menurut Sumarwan (2002), 

meliputi pengetahuan dan pengalaman konsumen, kepribadian 

konsumen dan karakteristik demografi konsumen. 

Karakteristik demografi meliputi beberapa variabel seperti 

jenis kelamin, umur, tempat tinggal, pendidikan terakhir, 

pekerjaan, status, pendapatan dan lain sebagainya. 

Pengetahuan akan berbagai variabel tersebut akan sangat 

membantu perusahaan dalam memaksimumkan daya tariknya 

melalui produk dan bauran pelayanannya. 

Konsumen yang memiliki pengetahuan dan pengalaman 

yang banyak mengenai produk, mungkin tidak termotivasi 

untuk mencari informasi karena konsumen tersebut sudah 

merasa cukup dengan pengetahuannya untuk mengambil 

keputusan. Konsumen yang mempunyai kepribadian sebagai 

orang yang senang mencari informasi (information seeker) 
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akan meluangkan waktu untuk mencari informasi lebih 

banyak. Pendidikan adalah salah satu karakteristik demografi 

yang penting. Konsumen yang berpendidikan tinggi cenderung 

mencari informasi yang banyak mengenai suatu produk 

sebelum ia memutuskan untuk membelinya. 

Sumarwan (2002) juga menyatakan bahwa semua 

penduduk berapapun usianya adalah konsumen. Oleh sebab itu 

produsen harus memahami distribusi usia penduduk dari suatu 

wilayah yang akan dijadikan target pasarnya. Perbedaan usia 

akan menyebabkan perbedaan selera dan kesukaan terhadap 

produk. Usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

preferensi dan persepsi konsumen dalam proses keputusan 

untuk menerima sesuatu yang baru, baik produk maupun jasa. 

Seseorang yang berumur relatif muda, lebih cepat menerima 

sesuatu yang baru. Preferensi terhadap pangan bersifat plastis 

pada orang yang berusia muda, tetapi permanen bagi mereka 

yang sudah berumur. 

Pendapatan merupakan imbalan yang diterima 

seseorang dari pekerjaan yang dilakukannya. Jumlah 

pendapatan akan menggambarkan besarnya daya beli seorang 

konsumen. Dengan alasan inilah para pemasar perlu 

mengetahui pendapatan konsumen yang menjadi sasarannya 

(Sumarwan, 2002). Besar kecilnya pendapatan yang diterima 

konsumen dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan 

pekerjaannya. Pekerjaan akan berpengaruh terhadap besar 

kecilnya pendapatan yang akan diperoleh. Pendidikan formal 

penting akan membentuk pribadi dengan wawasan berpikir 

yang lebih baik, semakin tinggi pendidikan formal maka 

seseorang akan lebih banyak mendapatkan pengetahuan 

tentang gizi. Hal ini berdampak positif terhadap ragam pangan 

yang akan dikonsumsi (Sumarwan, 2002). 
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2.5.  Kebutuhan Konsumen akan Mutu Produk  

Pengertian konsumen menurut definisi Undang-undang 

(UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(UUPK) adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa 

yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 

sendiri, keluarga, orang lain dan untuk diperdagangkan. 

Konsumen merupakan pembeli dalam jumlah kecil untuk 

penggunaan pribadi, yang berkunjung di tempat perbelanjaan 

untuk membeli produk yang dijual oleh produsen. Dengan kata 

lain bahwa konsumen bukan merupakan pihak yang 

tergantung pada produsen, tetapi produsenlah yang bergantung 

pada konsumen (Rangkuti 2002). 

Setiap orang yang melakukan pembelian memiliki 

harapan tertentu yang akan diperoleh dari suatu produk atau 

jasa yang digunakan dan menghasilkan kepuasan. Kepuasan 

yang diperoleh merupakan hasil evaluasi pasca konsumsi, 

bahwa sesuatu yang dipilih memenuhi atau melebihi 

harapannya. Kebutuhan yang tidak terpuaskan mendorong 

manusia untuk mengendalikannya. Dorongan merupakan 

rangsangan kuat untuk menurunkan kebutuhan, bersifat 

internal yang merupakan alasan dibalik pola perilaku tertentu. 

Pembelian produk merupakan alasan dibalik pola perilaku 

tertentu, dan merupakan hasil dari dorongan untuk memenuhi 

kepuasan terhadap beberapa kebutuhan (Fadhilla, 2008). 

Produsen yang ingin memuaskan konsumen harus 

berusaha memahami apa kebutuhan dan keinginan konsumen, 

sedangkan kebutuhan dan keinginan manusia selalu berubah 

dan tidak pernah ada batasnya. Tetapi harapan konsumen 

mempunyai peranan yang besar dalam menentukan kualitas 

produk (barang atau jasa) dan kepuasan konsumen (Tjiptono, 

2008). Melalui penggunaan produk, konsumen mengetahui 
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persis mengenai mutu maupun kualitas produk, tidak ada yang 

lebih berkualifikasi melebihi konsumen dalam membuat 

keputusan disukai atau tidak disukai terhadap suatu produk. 

Suatu produk dikatakan bermutu bagi konsumen apabila 

produk tersebut dapat memenuhi kebutuhannya, dalam situasi 

kompetisi yang semakin meningkat, maka faktor utama yang 

harus dipahami adalah mutu, baik mutu barang ataupun jasa. 

 

2.6.  Karakteristik dan Atribut Produk  

Menurut Kotler (2002), produk dapat berupa barang dan 

jasa yaitu segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk 

memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan mereka. Produk 

dapat dibedakan menjadi tiga jenis : 

1.  Durable goods, yaitu barang berwujud yang biasanya 

bertahan lama lebih dari satu tahun serta memiliki unsur 

ekonomis.  

2.  Non durable goods, yaitu barang berwujud yang 

biasanya habis dikonsumsi dalam satu kali atau 

beberapa kali pemakaian, dengan kata lain umur 

ekonomisnya kurang dari satu tahun.  

3.  Service, yaitu pelayanan atau jasa aktivitas, manfaat dan 

kepuasan yang ditawarkan untuk dijual.  

 

Produk pada dasarnya merupakan kumpulan atribut-

atribut dan setiap produk, baik barang atau jasa dapat 

didefinisikan dengan menyebutkan atribut-atributnya. 

Keunikan suatu produk dapat dengan mudah menarik 

perhatian konsumen. Keunikan ini terlihat dari atribut yang 

dimiliki oleh suatu produk. Atribut produk terdiri atas tiga 

tipe, (1) ciri-ciri atau rupa (features), dapat berupa ukuran, 

tampilan, harga, service atau jasa, komposisi, nilai estetika, 
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warna dan lain-lain. (2) manfaat (benefit), dapat berupa 

kegunaan atau kesenangan yang berhubungan dengan panca 

indera, dapat juga manfaat yang tak berwujud seperti 

kesehatan dan penghematan waktu. (3) fungsi (function), 

atribut ini jarang digunakan dan lebih sering diperlakukan 

sebagai ciri-ciri atau manfaat. 

Terdapat dua sasaran pengukuran yang penting dalam 

mengevaluasi atribut suatu produk, yaitu ; (1) mengidentifikasi 

kriteria yang mencolok, (2) memperkirakan saliensi relatif dari 

masing-masing atribut produk. Kriteria evaluasi yang 

mencolok ditentukan dengan menentukan atribut yang 

menempati peringkat tertinggi. Sedangkan saliensi biasanya 

diartikan sebagai kepentingan yaitu konsumen diminta untuk 

menilai kepentingan dari berbagai kriteria evaluasi. 

Konsumen biasanya menguraikan suatu produk berupa 

barang atau jasa dengan menggunakan persyaratan beberapa 

dimensi atau karakteristiknya. Kebutuhan pelanggan 

(customer requirement) dapat diartikan sebagai 

karakteristik/atribut barang atau jasa yang mewakili dimensi 

yang oleh pelanggan digunakan sebagai dasar pendapat 

mereka mengenai jenis barang atau jasa. Sangat penting untuk 

mengetahui dimensi mutu, sehingga akan diketahui bagaimana 

pelanggan mendefinisikan mutu barang atau jasa (Supranto  

dan Riza, 2006). 

Menurut Suryana (2007), Kualitas produk (product 

quality) didefinisikan sebagai evaluasi menyeluruh pelanggan 

atas kebaikan kinerja barang atau jasa. Isu utama dalam 

menilai kinerja produk adalah dimensi apa yang digunakan 

konsumen untuk melakukan evaluasinya. Dimensi kualitas 

jasa maupun produk dijelaskan sebagai berikut : 
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a.  Dimensi Kualitas Jasa  

1.  Berwujud : Termasuk fasilitas fisik, peralatan dan 

penampilan perorangan.  

2.  Reliabilitas : Kemampuan personil untuk melaksanakan 

secara bebas dan akurat.  

3.  Tanggapan : Konsumen diberikan pelayanan dengan 

segera.  

4. Jaminan : Pengetahuan dan etika pegawai, serta 

kemampuan mereka untuk membangkitkan kepercayaan 

dan keyakinan pelanggan.  

5.  Empati : Kepedulian akan kemampuan pegawai dan 

perhatian individu.  

b.  Dimensi Kualitas Produk  

1.  Kinerja : Kinerja utama dari karakteristik 

pengoperasian.  

2.  Fitur : Jumlah panggilan dan tanda sebagai karakteristik 

utama tambahan.  

3.  Reliabilitas : Profitabilitas kerusakan atau tidak 

berfungsi.  

4.  Daya tahan : Umur produk.  

5.  Pelayanan : Mudah dan cepat diperbaiki.  

6.  Estetika : Bagaimana mudah dilihat, dirasakan dan 

didengar.  

7.  Sesuai dengan spesifikasi : Setuju akan produk yang 

menunjukkan tanda produksi.  

8.  Kualitas penerimaan : Kategori tempat termasuk 

pengaruh citra merek dan faktor-faktor tidak berwujud 

lainnya yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen 

atas kualitas.  
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Dimensi-dimensi tersebut dapat dirangkum atau 

digabungkan dengan seperangkat dimensi kualitas lain yang 

digunakan oleh para pelanggan untuk mengevaluasi toko-toko 

ritel (Suryana, 2007). Gabungan tiga pendekatan tersebut 

menghasilkan tujuh dimensi dasar dari kualitas, yaitu : 

1.  Kinerja, yaitu tingkat absolut kinerja barang atau jasa 

pada atribut kunci yang diidentifikasi para pelanggan.  

2.  Interaksi pegawai, yaitu mencakup keramahan, sikap 

hormat dan empati yang ditunjukkan pemberi barang 

atau jasa. Kredibilitas menyeluruh para pegawai, 

termasuk kepercayaan konsumen kepada pegawai dan 

persepsi mereka tentang keahlian pegawai merupakan 

indikatornya.  

3.  Reliabilitas, yaitu konsistensi kinerja barang, jasa atau 

toko.  

4.  Daya tahan, yakni tentang kehidupan produk dan 

kekuatan umum.  

5.  Ketepatan waktu dan kenyamanan, meliputi seberapa 

cepat produk diserahkan atau diperbaiki. Kenyamanan 

pembelian dan proses jasa, termasuk penerimaan kartu 

kredit, jam kerja toko dan tempat parkir.  

6.  Estetika, penampilan fisik barang atau toko, daya tarik 

penyajian jasa atau produk yang diterima, serta desain 

produk yang akan diperlihatkan pada masyarakat.  

7.  Kesadaran akan merek, yaitu dampak positif atau 

negatif tambahan atas kualitas yang tampak, yang 

mengenal merek atau nama toko atas evaluasi 

konsumen.  
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Dimensi-dimensi kualitas produk diatas dijadikan 

sebagai pendugaan awal penentuan atribut untuk produk keju. 

Pada penelitian ini dimensi kualitas produk yang dapat 

diaplikasikan adalah kinerja, fitur, reliabilitas, daya tahan, 

estetika dan sesuai dengan spesifikasi. Mengacu pada atribut-

atribut produk Keju yang telah diperoleh dengan menggali dan 

mengkaji informasi yang diperoleh dari hasil wawancara 

dengan pihak-pihak yang cenderung memiliki intesitas tinggi 

dalam memilih dan mengkonsumsi suatu produk keju, seperti 

home industry pembuatan panganan yang menggunakan keju, 

cattering serta UKM (Usaha Kecil Menengah) yang menjual 

produk pangan yang menggunakan keju (Suryana 2007),  

Dimensi kualitas produk yang digunakan yaitu : 

1. Kinerja : Rasa, aroma harga dan 

kepraktisan  

2. Fitur  : Ukuran produk, variasi produk 

dan kandungan gizi  

3. Reliabilitas : Usaha promosi dan 

ketersediaan produk  

4. Daya tahan : Daya simpan  

5. Estetika : Desain kemasan  

6. Sesuai dengan spesifikasi  :  kandungan bahan pengawet, 

tanggal kadaluarsa, label halal 

dan izin BPOM  

 

Berdasarkan dimensi kualitas produk tersebut, berikut 

adalah atribut produk keju yang meliputi 15 atribut yang di 

tunjukan pada  Tabel 2. 
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Tabel 2.Atribut-atribut Produk Keju 

Atribut Produk Keju 

1. Rasa 9. Ketersediaan produk 

2. Aroma 10. Kepraktisan 

3. Ukuran produk 11. Tanggal kadaluarsa 

4. Variasi produk 12. Desain kemasan 

5. Harga 13. Daya simpan 

6. Usaha promosi 14. Label halal 

7. Kandungan gizi 15. Izin BPPOM 

8. Kandungan bahan pengawet  

Sumber : diolah dari berbagai sumber (2011) 

 

2.7.  Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian 

Konsumen 

2.7.1.  Bauran Pemasatan (marketing mix) 

Menurut Kotler dan Amstrong (2001 ) pemasaran 

adalah proses sosial dan manajerial di mana pribadi atau 

organisasi memperoleh yang di butuhkan dan diinginkan 

melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang lain 

Sedangkan menurut Tjiptono (2008 ) pemasaran memiliki 

definisi suatu proses sosial dan manajerial dimana individu 

atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan melalui penciptaan,penawaran, dan pertukaran segala 

sesuatu yang bernilai dengan orang atau kelompok lain. 

mengatakan pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan 

menjalankan konsep, harga, promosi dan distribusi sejumlah 

ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang 

mampu memuaskan tujuan individu dan organisasi. 

Pemasaran untuk segala jenis produk haruslah mengacu 

pada keinginan dan kepuasan konsumen, termasuk di 

antaranya pemasaran produk hasil ternak. Agroindustri hilir 
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dan pemasaran perlu di kembangkan lebih lanjut. Sebagai 

kegiatan ekonomi yang langsung berorientasi pada konsumen. 

Pengembangan agroindustri hilir dan pemasaran ini harus tetap 

mengacu pada perubahan perilaku konsumen yang terus 

berubah dan tidak puas. Bila dimasa lalu konsumen hasil 

ternak lebih menyukai ayam hidup maka dewasa lebih 

menyukai dalam bentuk karkas segar. Siragih, (2000) 

Bauran pemasaran adalah proses penggabungan dalam 

strategi pemasaran yang disesuaikan dengan kondisi masing- 

masing perusahaan yang terstandarisasi dengan produk,harga 

yang rendah, promosi dan saluran distribusi. Variabel Bauran 

Pemasaran Menurut  philip Kotler, (2007 ) dapat dikatakan 

bahwa hampir semua orang baik secara langsung di paki 

perusahaan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen yang di kategorikan sebagai marketing mix. Peran 

fungsi pemasaran adalah mencapai sasaran perusahaan dengan 

menghasilkan penjualan produk/jasa yang menguntungkan di 

pasar sasaran. Strategi fungsional pemasaran harus menjadi 

pedoman para pengambil keputusan (manajer pemasaran) 

dalam menentukan siapa yang akan menjual apa, dimana, 

kepada siapa, berapa banyak. Berdasarkan pengertian tersebut 

dapat dikatakan bahwa kegiatan pemasaran saat ini tidak 

terfokus pada kegiatan jual beli barang atau jasa, tetapi juga 

perusahaan mampu memberikan nilai tambah. Nilai-nilai 

inilah yang akan menciptakan suatu hubungan timbal balik 

yang akan saling menguntungkan kedua belah pihak. Strategi 

ini biasanya meliputi empat komponen yaitu: Produk, harga, 

tempat, dan promosi. Bauran pemasaran pada produk barang 

yang dikenal saat ini, berbeda dengan bauran pemasaran pada 

produk barang yang dikenal selama ini, berbeda dengan 

bauran pemasaran untuk produk jasa dan barang. Bauran 
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pemasaran produk barang mencangkup 4P : product, price, 

place dan promotion. 

Kotler (2007), mendefinisikan bauran pemasaran 

sebagai salah satu proses sosial yang didalamnya individu dan 

kelompok dalam mendapatkan apa yang dibutuhkan dan 

inginkan adalah melalui proses menciptakan, menawarkan dan 

secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan 

pihak lain. Kartajaya (2005), mendefinisikan bauran 

pemasaran yang lebih luas yaitu sebuah disiplin bisnis 

strategis yang mengerahkan proses penciptaan, penawaran dan 

perubahan nilai dari satu penggagas kepada pengikut 

gagasannya. 

 

2.7.2  Produk (Product) 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat di tawarkan ke 

pasar untuk diperhatikan,dimiliki, digunakan atau dikonsumsi 

yang bisa memuaskan kebutuhan atau keinginan. Produk 

mencangkup obyek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi dan 

ide  (Kotler dan Amstrong, 2001). 

Essieger dan Wylie (2003) menyatakan bahwa kualitas 

produk dari makanan adalah dilihat dari rasa  makanan 

tersebut. Tjiptono (2008) menyatakan variabel produk 

makanan dapat dilihat dari kualitas produk. Faktor kualitas 

produk (makanan/minuman) tidak kalah penting karena 

kualitas produk penentu kualitas tingkat kepuasan yang 

diperoleh konsumen setelah melakukan pembelian dan 

pemakaian terhadap suatu produk.  Kualitas produk dibentuk 

oleh beberapa indikator antara lain kemudahan penggunaan, 

daya tahan, kejelasan fungsi, keragaman ukuran produk, dan 

lain-lain (Setiadi, 2003). 
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Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang 

dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar 

pengambilan keputusan pembelian (Tjiptono, 2008). Berikut 

ini adalah atribut yang harus ada dalam suatu produk, yaitu: 

a. Merek adalah semua nama, istilah, tanda, simbol, desain 

atau kombinasi dari semua yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi produk dari satu penjual untuk 

membedakannya dengan produk pesaing. Merek 

bertindak sebagai pembeda antara produk satu dengan 

produk yang lain. Merek yang mendapatkan kesan yang 

berarti bagi konsumen akan mudah mendapatkan 

perhatian khusus dari konsumen tersebut. 

b.  Kemasan adalah pembungkus luar produk yang 

berfungsi untuk melingdugi produk, memudahkan 

konsumen dalam pemakaiannya, menaikkan citra 

produk atau bahkan sekaligus dapat dijadikan alat 

promosi ketika produk yang dilemparkan ke pasaran. 

Menciptakan bentuk kemasan yang menarik disertai 

dengan slogan-slogan yang memiliki ciri khas masing-

masing produk yang berguna untuk meyakinkan 

konsumen tentang keunggulan produk tersebut. 

c.  Kualitas merupakan salah satu atribut produk yang 

paling penting dimata konsumen. Konsumen akan 

berusaha mencari produk yang paling berkualitas tinggi, 

karena menyangkut kepuasan pada konsumen. Oleh 

karena itu suatu perusahaan harus memperhatikan 

kualitas produk yang akan diluncurkan ke pasaran. 

Rachmawati, (2011) menambahkan, kualitas produk 

makanan, dapat ditunjukkan dengan karakteristik 

makanan itu sendiri, misalnya cita rasa aroma ataupun 

tekstur dari produk tersebut. 
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d.  Ukuran suatu produk mempunyai hubungan yang erat 

dengan kebiasaan membeli jumlah kebutuhan 

konsumen. Ini berarti kebutuhan antara konsumen yang 

satu dengan konsumen yang lainnya berbeda-beda, 

sehingga perlu menyediakan produk dengan berbagai 

macam ukuran. Hal ini bertujuan untuk konsumen dapat 

menyesuaikan antara kebutuhan dengan ukuran produk. 

 

2.7.3  Harga (Price) 

Harga adalah apa yang harus di berikan oleh pembeli 

untuk mendapatkan suatuproduk. Kotler and Amstrong (2001) 

mendefinisikan harga adalah sejumlah uang yang di tagihkan 

atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari suatu nilai yang 

di tukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari 

memiliki atau menggunakan suatu produk ataujasa 

Menurut Soemarso (2003) Harga adalah nilai barang 

atau jasa yang diungkapkan dalam satuan rupiah atau satuan 

uang lainnya. Sedangkan harga jual adalah nilai yang 

dibebankan kepada pembeli atau pemakai barang dan jasa. 

Dalam hal ini harga jual merupakan suatu yang digunakan 

untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang dan jasa 

serta pelayanannya. ada tiga bentuk penetapan harga jual, 

yakni :penetapan harga jual oleh pasar (Market Pricing), 

penetapan harga jual oleh pemerintah (Gover nment 

Controlled Pricing) dan penetapan harga jual yang dapat 

dikontrol oleh perusahaan (Administered or Business 

controlled pricing). 

Muhmin (2002), menjelaskan bahwa memandang harga 

bukan hanya merupakan bentuk nominal namun lebih 

cenderung diarahkan pada elemen-elemen program pemasaran 

seperti harga jual produk, diskon, rebate dan sistem 
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pembayaran yang diterapkan kepada pengguna produk. Bagi 

pelanggan dari pasar industri memperoleh keuntungan. 

Harga menurut Kotler dan Amstrong (2001) adalah 

sejumlah uang yang ditukarkan untuk sebuah produk atau jasa. 

Lebih jauh lagi, harga adalah sejumlah nilai yang konsumen 

tukarkan untuk jumlah manfaat dengan memiliki atau 

menggunakan suatu barang atau jasa. Harga merupakan hal 

yang diperhatikan konsumen saat melakukan pembelian. 

Sebagian konsumen bahkan mengidentifikasi harga dengan 

nilai. Menurut Swastha dan Handoko (2000), harga merupakan 

sejumlah uang (ditambah beberapa barang kalau mungkin) 

yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari 

barang beserta pelayananya. Harga seringkali digunakan 

sebagai indikator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan 

dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat harga 

tertentu, bila manfaat yang dirasakan konsumen meningkat, 

maka nilainya akan meningkat pula (Tjiptono, 2008) 

 

2.7.4. Tempat (Place) 

Tempat yang strategis merupakan salah satu kunci 

suskses pemasaran suatu produk. Terkait dengan temapat 

perusahaan harus mamapu memilih lokasi yang mampu 

dijagkau oleh siapa saja. Sehingga pelanggan tidak merasa 

kesulitan untuk menjangkau tempat tersebut. Selain itu sarana 

parkir merupakan fasilitas yang tidak boleh 

ditinggalkan.Bauran distribusi adalah gabungan faktor-faktor 

tentang bagaimana menentukan tempat atau lokasi distribusi 

memenuhi pasar yaitu wilayah yang dijadikan sasaran 

pemasaran. Dalam menentukan saluran pemasaran yang akan 

dipiih, harus mempertimbangkan jenis dan sifat produk, sifat 
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konsumen potenisal, sifat saluran pemasaran yang ada Kotler, 

(2007). 

Menurut Mischiselli (2000), mengklasikan tempat 

menjadi beberapa elemen yang mempengaruhi dan menjadi 

indikator untuk memilih lokasi, dengan tujuan utama 

empengaruhi konsumen dalam membeli produk: 

1. Accesbility 

Elemen ini berhubungan dengan ketersediaan jalan 

lalu lintas yang memudahkan konsumen dalam 

menjangkau rumah makan. 

2. Visibilitybah  

Elemen ini berhubungan dengan rumah makan 

sebaiknya nudah dilihat dan diketahui oleh orang 

banyak 

3. Infrastructure 

Elemen ini berhubungandengan keseluruhan 

bangunan, mulai dari saluran pembangunan, fasilitas 

gedung dan kondisi bangunan 

 

2.7.5.  Promosi (Promotion) 

Hurriyati (2006) menyebutkan promosi adalah suatu 

bentuk komunikasi pemasaran. Yang merupakan aktivitas 

pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi/membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran 

atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, 

membeli, dan loyal pada produk yang di tawarkan perusahaan 

yangbersangkutan. 

Kotler (2007), menjelaskan bahwa promosi merupakan 

kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan manfaat dari produk dan untuk 

meyakinkan pelanggan agar membeli produk tersebut. 
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Promosi dapat dilakukn dengan menggunakan empat alat 

utama yaitu iklan, promosi penjualan, publisitas, dan 

penjualan pribadi. Keputusan dalam bauran promosi 

menyangkut pendistribusian anggaran promosi kepada 

keempat alat promosi yang disebutkan diatas. 

Menurut Hurriyati (2006) tujuan utama dari promosi 

adalah menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk serta 

mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan 

bauran pemasarannya. 

1. Menginformasikan (informing), dapat berupa: 

menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu 

produk baru, memperkenalkan cara pemakaian yang 

baru dari suatu produk, menjelaskan cara kerja suatu 

produk, menginformasikan jasa-jasa yang di sediakan 

oleh perusahaan, meluruskan kesan yang keliru, 

mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli, dan 

membangun citra perusahaan. 

2. Membujuk pelanggan sasaran (persuading) untuk 

membentuk pilihan merek, mengalihkan pilihan ke 

merek tertentu, mengubah persepsi pelanggan terhadap 

atribut produk, mendorong pembeli untuk menerima 

kunjungan wiraniaga (salesman). 

3. Mengingatkan (reminding), dapat terdiri atas: 

mengingatkan pembeli bahwa produk yang 

bersangkutan.Angkutan di butuhkan dalam waktu dekat, 

mengingatkan pembeli bahwa produk yang 

bersangkutan di butuhkan dalam waktu dekat, 

mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang 

menjual produk perusahaan, membuat pembeli tetap 

ingat walaupun tidak ada kampanye iklan, dan menjaga 
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agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk 

perusahaan. 

 

2.7.6  Faktor Eksternal  

Tujuan kegiatan pemasaran adalah mempengaruhi 

konsumen untuk bersedia membeli barang dan jasa perusahaan 

(di samping barang lain) pada saat mereka membutuhkan. 

Perilaku konsumen dalam proses pengambilan keputusan 

pembelian antara lain di pengaruhi oleh faktor budaya yang 

meliputi:  

1. Kulture (Budaya) 

Sciffman dan Kanuk dalam Amirullah 

mendefinisikan budaya sebagai berikut Budaya di 

definisikan sebagai jumlah nilai, kepercayaan dan 

kebiasaan yang digunakan untuk menunjukkan perilaku 

konsumen langsung dari kelompok masyarakat tertentu.. 

Budaya dalam pengertian ini menunjukkan adanya 

sekelompok masyarakat yang memiliki karekteristik 

tertentu yang membatasi mereka untuk bertindak.Secara 

sosial, suatu budaya diamati dari bagaimana masyarakat 

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

pola hidup yang diyakini. Amirullah, (2002). 

2. Sub Kultur (Sub-Budaya) 

Setiap budaya terdiri dari sub budaya yang lebih 

kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi 

anggota yang lebih kecil. Sub budaya mencangkup 

kebangsaan, agama, kelompok ras, dan geografis 

(Amirullah, 2002) 

3. Kelas Sosial 

Stratifikasi sosial (kelas sosial) (Amirullah, 2002) 

merupakan istilah umum yang digunakan untuk 
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menunjukkan tingkatan-tingkatan orang didalam suatu 

masyarakat dengan anggota masyarakat lain. Tingkatan-

tingkatan ini nantinya akan menghasilkan suatu hirarkis 

berupa kelompok status sosial yang tinggi dan rendah. 

(Kotler,2002) menunjukkan beberapa karekteristik 

dalam kelas sosial: 

a. Orang-orang yang berada didalam satu kelas 

sosial cenderung   berperilaku sama. 

b. Posisi seseorang dipandang sesuai kelas 

sosialnya. 

c. Kelas sosial seseorang ditanyakan oleh 

sejumlah variabel, seperti tingkat pendidikan, 

pekerjaan, pendapatan dan orientasi terhadap 

nilai (gaya hidup). 

Kelas sosial ini dapat menunjukkan perbedaan 

pilihan terhadap produk barang atau jasa, sehingga 

penting bagi perusahaan perubahan untuk memahami 

kelas-kelas sosial yang terdapat didalam masyarakat 

sehingga dapat mengetahui madu apa saja yang disukai 

oleh masyarakat. 

4. Keluarga 

Keluarga merupakan kelompok yang terdiri dari 

kelompok yang berhubungan melalui darah, perkawinan 

atau adopsi dan tinggal bersama. Peran keluarga sangat 

berpengaruh didalam pasar konsumen, dimana setiap 

anggota keluarga memiliki selera dan keinginan yang 

berbeda atas suatu produk, namun setiap anggota bisa 

mempengaruhi anggota yang lain dalam keputusan 

pembeliannya. Karena itu perlu dipahami setiap anggota 

bisa mempengaruhi anggota yang lain dalam 

pengambilan keputusan pembeliannya. Oleh karena itu, 
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perlu dipahami setiap anggota keluarga yang bertindak 

sebagai pengambil inisiatif (inisiator), pemberi 

pengaruh (influence), penentu (decider), pembeli 

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

produk yang dibeli (Swastha dan Handoko, 2000). 

 

2.7.7 Faktor internal 

Selain faktor-faktor eksternal faktor psikologis yang 

berasal dari proses internal individu sangat berpengaruh 

terhadap perilaku pembelian konsumen. Teori-teori psikologis 

akan banyak membantu dalam memberikan pengetahuan yang 

sangat penting tentang alasan alasan menyangkut perilaku 

konsumen adalah motivasi, pengamatan, pendidikan/ belajar. 

- Motivasi  

Motivasi merupakan keadan dalam diri seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan 

tertentu guna memenuhi atau mencapai tujuan. Motivasi 

yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu tingkah 

laku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran 

keputusan. 

- Pengamatan. 

Pengamatan dalam suatu lingkungan melalui panca 

indranya individu menerima bermacam-macam hal, getaran 

eter (cahaya dan warna), getaran akustik (suara) bau dan 

rasa, sentuhan, tekanan mekanik, dan sebagainya. Berbagai 

macam hal tersebut mengalami proses fisik, psikologis 

yang menyebabkan hal tersebut diolah menjadi susunan 

yang di pancarkan/diproyeksikan oleh individu menjadi 

penggambaran tertentu tentang lingkungan. Seluruh proses 

akal manusiayang sadar di sebut pengamatan atau sering di 

sebut denganpersepsi. 
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- Belajar/pendidikan. 

Belajar dapat didefinisikan sebagai perubahan perilaku 

dan akan membentuk hasil akibat adanya pengalaman. 

Perubahan perilaku tersebut bersifat tetap atau permanen 

dan lebih fleksibel. Hasil belajar ini akan memberikan 

tanggapan tertentu yang cocok dengan rangasangan dan 

mempunyai tujuan tertentu. Perilaku ini yang dipelajari 

tidak hanya menyangkut perilaku yang tampak tetapi juga 

menyangkut faktor lain yang mungkin tidak dapat 

ditujukan dengan kegiatan yang tampak. 

 

2.7.8  Faktor Personal  

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh 

karakteristik pribadi secara individu atau biasa disebut dengan 

personal. Karakteristik tersebut meliputi: 

a. Gaya Hidup (Life Style) 

Gaya hidup adalah pola hidup seseorang disususn 

yang diekspresikan dalam aktifitas, dan opininya. Gaya 

hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang yang 

berinteraksi dengan lingkungannya. (Kotler, 2002) 

b. Kepribadian dan Konsep Diri 

Kepribadian dan konsep diri merupakan dua gagasan 

psikologis yang telah digunakan dalam mempelajari 

perilaku konsumen yang diorganisir secara menyeluruh 

dari tindakan konsumen (Kotler, 2002) 

Konsep diri adalah sebagai individu yang dapat 

diterima oleh individu itu sendiri dalam kerangka 

kehidupannya dan masyarakat yang menentukan. 

Konsep diri ini tidak dibatasi oleh keinginan fisik. 
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c. Sikap 

Sikap atau attitude seseorang adalah pre disposisi 

yaitu keadaan yang mudah terpengaruh untuk 

memberikan tanggapan terhadap rangsangan 

lingkungan, yang dapat memulai dan membimbing 

tingkah laku orang tersebut. Sikap tersebut merupakan 

faktor genetik yang akan berhubungan dengan suatu 

objek atau produk. Sikap biasanya memberikan 

penilaian menerima atau menolak terhadap objek atau 

produk yang dihadapinya. 

 

2.8  Pengambilan Keputusan Konsumen 

Menurut Amirullah (2002) pengambilan keputusan 

merupakan suatu proses dan pemilihan dari berbagai alternatif 

sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu dengan 

menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling 

menguntungkan. Tingkat pengambilan keputusan konsumen 

dibagi menjadi tiga yaitu: 

a. Extensive Problem Solving 

Pada tingkatann ini konsumen sangat membutuhkan 

lebih banyak informasi untuk lebih banyak meyakinkan 

keputusan yang akan diambilnya, pengambilan 

keputusan ini melibatkan keputusan multi pilihan dan 

upaya kognitif 

b. Limited Problem Solving 

Pada tingkatan ini konsumen begitu banyak 

memerlukan banyak informasi, akan tetapi konsumen 

tetap perlu mencar-cari informasi untuk lebih 

memberikan keyakinan. Konsumen pada tingkatan ini 

biasanya membanding-bandingkan merek atau barang 

yang sedikit alternatif yang dipertimbangkan. 
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c. Routinized Respone Behaviour 

Karena konsumen telah memiliki banyak 

pengalaman membeli, maka informasi biasanya tidak 

diperlukan lagi atau mungkin hanya untuk 

membandingkan saja. Perilaku pembelian rutin 

membutuhkan sangat sedikit kapasitas kognitif atau 

kontrol dasar. 

 

Proses pengambilan keputusan pembelian menurut 

Kotler (2002) dikonseptualisasikan menjadi lima tahap yaitu: 

1. Menganalisa Keinginan dan Kebutuhan Konsumen 

Menganalisa keinginan dan kebutuhan konsumen 

ditunjukan untuk mengetahui adanya keinginan yang 

terpenuhi dan terpuaskan, jika kebutuhan tersebut 

diketahui maka konsumen akan segera memenuhi atau 

bisa ditunda kebutuhannya. 

2. Menilai Sumber-Sumber dan Pencarian Informasi 

Pencarian informasi akan dilakukan konsumen jika 

konsumen mempunyai dorongan yang kuat dan objek 

yang memuaskan kebutuhan dan keinginan yang ada. 

Pencarian informasi itu dapat berupa eksternal dan 

internal, secara internal tentang sumber-sumber 

pembelian yang berasal dari komunikasi perorangan dan 

pengaruh perorangan terutama dari pengaruh opini. 

Sedangkan eksternal berasal dari media massa dan 

sumber-sumber dari kegiatan perusahaan. 

Menurut Kotler (2002) menyatakan informasi dibagi 

menjadi empat macam, yaitu: 

a. Sumber pribadi (keluarga, kawan, tetangga, 

kenalan) 
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b. Sumber komersial (iklan, kemasan, pameran, 

wiraniaga, penyalur) 

c. Sumber Publik (penanganan, pengamatan dan 

penggunaan produk)   

3. Penilaian Dan Selektif Terhadap Pembelian 

Setelah tujuan penelitian ditetapkan, konsumen perlu 

mengidentifikasi alternative pembeliannya, hal ini tidak 

terpisah dari pengaruh sumber yang dimiiki atau resiko 

kekeliruan dari penelitian, atas dasar tujuan pembelian, 

alternatif pembelian yang telah di identifikasi, dinilai, 

dan diseleksi menjadi alternatif pembelian yang dapat 

memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta 

keinginannya. 

4. Keputusan Membeli 

Keputusan membeli merupakan proses dalam 

pembelian. Setelah tahap-tahap diatas dilakukan maka 

konsumen harus mengambil keputusan, apakah harus 

membeli atau tidak. Seandainya tidak jadi membeli, 

konsumen terpengaruh oleh faktor orang lain maupun 

situasi yang tak terduga. Sejauhmana orang lain akan 

mengubah alternatif pilihan tergantung pada dua hal: 

a. Intensitas sikap negatif orang lain terhadap alternatif 

pilihan. 

b. Motivasi konsumen untuk memenuhi harapan orang 

lain. 

5. Perilaku Sesudah Pembelian 

Setelah membeli suatuproduk konsumen akan 

mengalami tingkat ketidakpuasan. Konsumen juga akan 

melakukan beberapa kegiatan setelah membeli produk. 

Kepuasan setelah pembelian adalah suatu fungsi untuk 

mengukur jauh dekatnya produk menurut harapan 
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konsumen dan pandangan pratise maka konsumen akan 

merasa puas, sebaiknya apabila dibawah tingkat yang 

diharapkan maka konsumen merasa tidak puas (Kotler, 

2002). 

 

2.9 Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler (2007) keputusan pembelian adalah 

preferensi konsumen atas merekmerek yang ada daalam 

kumpulan pilihan dan niat konsumen untuk membeli merek 

yang paling di sukai. Sedangkan Menurut Sumarwan (2002) 

bahwa keputusan pembelian adalah keputusan konsumen 

mengenai apa yang dibeli, apakah membeli atau tidak, kapan 

membeli, dimana membeli, dan bagaimana cara 

pembayarannya. Memahami tingkat keterlibatan konsumen 

terhadap produk atau jasa berarti pemasar berusaha 

mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan seseorang merasa 

harus terlibat atau tidak dalampembelian suatu produk atau 

jasa. 

Keputusan pembelian merupakan hal yang lazim 

dipertimbangkan konsumen dalam proses pemenuhan 

kebutuhan akan barang maupun jasa. Keputusan pembelian 

adalah segala sesuatu yang dikerjakan konsumen untuk 

membeli, membuang, dan menggunakan produk dan jasa. 

Mowen dan Oliver(2001). Dalam keputusan pembelian, 

umumnya ada lima macam peranan yang dapat dilakukan 

seseorang. Kelima peran tersebut meliputi: 

1.  Pemrakarsa (initiator) 

Orang yang pertama kali menyadari adanya keinginan 

atau kebutuhan yang belum terpenuhi dan mengusulkan 

ide untuk membeli suatu barang atau jasa tertentu. 
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2.  Pembeli pengaruh (inflencer) 

Orang yang member pandangan, nasihat, atau pendapat 

sehingga dapat membantu keputusan pembelian. 

3.  Pengambil keputusan (decider) 

Orang yang menentukan keputusan pembelian, apakah 

jadi membeli, apa yang dibeli, bagaimana cara membeli, 

atau dimana membelinya. 

4.  Pembeli (buyer) 

Orang yang melakukan pembelian secara actual. 

5.  Pemakai (User) 

Orang yang mengkonsumsi atau menggunakan barang 

aatu jasa yang telah dibelinya. 

 

Kotler (2007) menjelaskan bahwa, ada lima tahap yang 

dilalui konsumen dalam proses pembelian, yaitu pengenalan 

masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian, dan perilaku pembelian. Setiap konsumen tentu 

melewati kelima tahap ini untuk setiap pembelian. Setiap 

konsumen tentu melewati kelima tahap ini untuk setiap 

pembelian yang dibuat oleh konsumen. Dalam pembelian yang 

rutin, konsumen membalik tahap-tahap tersebut.  

Proses pengambilan keputusan konsumen tidak dapat 

terjadi dengan sendirinya, banyak faktor yang 

mempengaruhinya. Kotler (2007), menyatakan bahwa 

keputusan konsumen dipengaruhi oleh budaya konsumen, 

sosial, pribadi, dan psikologi. Lebih jauh dikatakan bahwa 

budaya, keluarga, pengaruh pribadi dan situasi mempengaruhi 

keputusan konsumen, Dalam pengambilan keputusan 

merupakan suatu proses kegiatan pembelian yang tampak 

hanyalah satu tahap dari keseluruhan proses pembelian 

konsumen. 
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1. Pengenalan kebutuhan 

Proses membeli diawali saat pembeli menyadari 

akan adanya masalah kebutuhan dalam dirinya. Pembeli 

menyadarai terdapat perbedaan antara kondisi 

sesungguhnya dengen kondisi yang diinginkannya. 

Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan dari 

dalam diri pembeli atau kebutuhan normal seseorang 

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

Hal tersebut dapat disebabkan karena adanya 

rangsangan dari luar (eksternal). 

2. Pencarian Informasi 

Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan 

terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. 

Pertama informasi ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu 

yang pertama, keadaan tingkat pencarian informasi yang 

sedang-sedang saja (perhatian yang meningkat), kedua 

pencarian informasi yang aktif dimana seseorang akan 

mencarinya secara aktif seperti mencari bahan-bahan 

bacaan, menelepon temannya, dan melakukan kegiatan-

kegiatan mencari untuk dipelajari yang lain. Informasi 

yang didapat oleh konsumen biasanya didapat melalui 

beberapa sumber antara lain sumber pribadi (keluarga, 

teman, tetangga, dan kenalan), sumber komersil (iklan, 

sales, penyalur, kemasan, dan pameran), sumber umum 

(media massa, dan organisasi konsumen), dan sumber 

pengalaman (pernah menangani, menguji, dan 

menggunakan produk) 

3. Evaluasi Alternatif 

Setelah informasi di dapat konsumen, konsumen 

akan memproses informasi tersebut untuk membuat 

pilihan merek untuk membuat keputusan akhir. 
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Terdapat beberapa proses evaluasi konsumen sekarang 

bersifat kognitif, yaitu mereka memendang konsumen 

sebagai pembentuk penilaian terhadap produk terutama 

berdasarkan pada pertimbangan yang sadar dan rasional. 

Konsumen mungkin mengembangkan seperangkat 

kepercayaan merek tentang dimana setiap merek berada 

pada ciri masing-masing kepercayaan merek 

menimbulkan citra merek. 

4. Keputusan Pembelian 

Pada tahap evaluasi, konsumen membentuk 

preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada 

perangkat pilihan. Konsumen juga membentuk tujuan 

membeli untuk merek yang paling disukai. Meskipun 

demikian, ada dua faktor yang dapat mempengaruhi 

tujuan membeli dan keputusan pembelian konsumen. 

Faktor yang pertama adalah sikap orang lain, faktor ini 

tergantung pada dua hal (1). Intensitassikap negatif 

orang lain tersebut terhadap alternatif pilihan konsumen 

dan (2). motivasi intensitas sikap negatif orang lain 

tersebut akan semakin besar kemungkinan konsumen 

akan menyesuaikan tujuan pembeliannya. Kemudian 

tujuan pembelian juga dipengaruhi oleh faktor-faktor 

keadaan yang tidak terduga. Konsumen membentuk 

tujan pembelian berdasarkan faktor-faktor seperti: 

pendapatan keluarga yang diharapkan, harga yang 

diharapkan dan manfaat produk yang diharapkan. Pada 

saat konsumen ingin bertindak, faktor-faktor keadaan 

yang tidak terduga mungkin timbul dan mengubah tujan 

membeli. 
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5. Perilaku Sesudah Pembelian 

Produk yang dilakukan konsumen akan mengalami 

beberapa tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. 

Konsumen tersebut juga akan terlibat dalam tindakan-

tindakan sesudah pembelian dan penggunaan produk 

yang akan menarik minat pemasar. Pekerjaan pemasar 

tidak akan berakhir pada saat suatu produk dibeli, tetapi 

terus berlangsung hingga periode sesudah pembelian. 

Proses pembelian yang spesifik terdiri dari urutan 

kejadian sebagai berikut: Pengenalan masalah 

kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, 

keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. 

Proses keputusan pembelian bisa di lihat pada gambar di 

bawah ini : 

 

 

 

 

Gambar 3. Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

 

Amirulloh (2002). Menyatakan bahwa pengambilan 

keputusan merupakan suatu proses dan pemilihan dari 

berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan–kepentingan 

tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap 

paling menguntungkan. Tingkatan pengambilan keputusan 

konsumen ada tiga, yaitu: 

a. Extensive problem solving   

Pada tingkatan ini konsumen sangat membutuhkan 

lebih banyak informasi untuk lebih banyak 

menyakinkan keputusan yang akan diambilnya, 

pengambilan keputusan ini melibatkan keputusan multi 
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pilihan dan upaya kognitif serta perilaku yang cukup 

besar. 

b. Limited problem solving 

Pada tingkatan ini konsumen begitu banyak 

memerlukan informasi, akan tetapi konsumen tetap 

perlu mencari–cari informasi untuk lebih memberikan 

keyakinan. Konsumen pada tingkatan ini biasanya 

membanding-bandingkan merek atau barang dan sedikit 

alternatif yang dipertimbangkan. 

c. Routinized Respone Behavior 

Karena konsumen telah memiliki banyak 

pengalaman membeli, maka informasi biasanya tidak 

diperlukan lagi atau mungkin hanya untuk 

membandingkan saja. Perilaku pembelian rutin 

membutuhkan sangat sedikit kapasitas kognitif atau 

kontrol dasar. 

 

2.10 Analisis Faktor 

Dalam studi perilaku dan sosial, peneliti membutuhkan 

pengembangan pengukuran untuk bermacam-macam variabel 

yang tidak dapat diukur secara langsung, seperti tingkah laku, 

pendapat, intelegensi, personality dan lain-lain. Faktor analisis 

adalah metode yang dapat digunakan untuk pengukuran 

semacam itu. (Johnson dan Wichern, 2002). 

Tujuan dari analisis faktor adalah untuk 

menggambarkan hubungan-hubungan kovarian antara 

beberapa variabel yang mendasari tetapi tidak teramati, 

kuantitas random yang disebut faktor (Johnson dan Wichern, 

2002). Vektor random teramati X dengann p komponen, 

memiliki rata-rata μ dan matrik kovarian. Model analisis 

faktor adalah sebagai berikut : 
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1121211111 ....   mmFFFX   
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Atau dapat ditulis dalam notasi matrik sebagai 

berikut : 

           pxlmxlpxmpxlpxl εFLμX  )()()(  

   
  

 dengan 

i rata-rata variabel i 

i faktor spesifik ke – i 

jF common faktor ke- j 

ji loading dari variabel ke – i pada faktor ke-j 

Bagian dari varian variabel ke – i dari mcommon faktor 

disebut komunalitas ke – i yang merupakan jumlah kuadrat 

dari loading variabel  ke – i pada mcommon faktor (Johnson 

dan Wichern, 2002), dengan rumus : 

      
22

2

2

1

2 .... miiiih                       

Tujuan analisis faktor adalah menggunakan matriks 

korelasi hitungan untuk 1.) Mengidentifikasi jumlah terkecil 

dari faktor umum (yaitu model faktor yang paling parsimoni) 

yang mempunyai penjelasan terbaik atau menghubungkan 

korelasi diantara variabel indikator. 2.) Mengidentifikasi, 

melalui faktor rotasi, solusi faktor yang paling masuk akal. 3.) 

Estimasi bentuk dan struktur loading, komunality dan varian 

unik dari indikator. 4.) Intrepretasi dari faktor umum. 5.) Jika 
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perlu, dilakukan estimasi faktor skor. (Johnson dan Wichern, 

2002). 

 

2.11 Uji Kaiser Meyer Oikin (KMO) 

Uji KMO bertujuan untuk mengetahui apakah semua 

data yang telah terambil telah cukup untuk difaktorkan. 

Hipotesis dari KMO adalah sebagai berikut : 

Hipotesis  

Ho  :  Jumlah data cukup untuk difaktorkan  

H1   :  Jumlah data tidak cukup untuk difaktorkan  

 

Statistik uji : 

              KMO = 
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i  =  1, 2, 3, ..., p  dan  j = 1, 2, ..., p 

rij  =  Koefisien korelasi antara variabel i dan j 

aij  =  Koefisien korelasi parsial antara variabel i dan j 

 

Apabila nilai KMO lebih besar dari 0,5 maka terima Ho 

sehingga dapat disimpulkan jumlah data telah cukup 

difaktorkan. 

 

2.12.  Uji Bartlett (Kebebasan Antar Variabel) 

Uji Bartlett bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan antar variabel dalam kasus multivariat. Jika variabel 

X1, X2,…,Xp independent (bersifat saling bebas), maka matriks 

korelasi antar variabel sama dengan matriks identitas. 
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Sehingga untuk menguji kebebasan antar variabel ini, uji 

Bartlett menyatakan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : ρ = I 

H1 : ρ ≠ I 

Statistik Uji : 
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Dengan : 

kr   =  rata-rata elemen diagonal pada kolom atau baris 

ke k dari matrik R (matrik korelasi) 

r    =  rata-rata keseluruhan dari elemen diagonal 

Daerah penolakan : 

tolak H0 jika  
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Maka variabel-variabel saling berkorelasi hal ini berarti 

terdapat hubungan antar variabel. Jika H0 ditolak maka analisis 

multivariat layak untuk digunakan terutama metode analisis 

komponen utama dan analisis faktor.   
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2.13 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis linier regresi merupakan salah satu teknik 

analisis data dalam statistika yang seringkali digunakan untuk 

mengkaji hubungan antara beberapa variabel dan meramal 

suatu variabel (Kutner, Nachtsheim dan Neter, 2004). 

Sarwoko (2007) mengatakan bahwa analis regresi merupakan 

alat analisis untuk menguji hubungan sebab akibat antara dua 

variabel atau lebih, jadi analisis regresi digunakan untuk 

mengetahui perubahan variable terikat (dependent variable) 

akibat perubahan variable bebas (independent variable). Jika 

hanya ada satu variable bebas yang mempengaruhi perubahan 

variable lain disebut regresi sederhana, jika ada dua atau lebih 

variable bebas yang mempengaruhi perubahan variable lain 

disebut Regresi Berganda. Gujarati (2006) menyatakan bahwa 

model regresi berganda adalah model regresi dengan lebih dari 

satu variabel penjelas dan disebut berganda karena banyaknya 

faktor (dalam hal ini, Variabel) yang mungkin mempengaruhi 

variabel tak bebas. Model rumus regresi berganda tersebut 

adalah sebagai berikut: 

Y = β0 + β1 X1 +  β2 X2+ ….+βnXn + e 

Keterangan: 

Y  =  Variabel Dependen 

β0  = Konstanta 

β1, β2 =  Koefisien Regresi 

X1, X2 =  Variabel Bebas  

e  = Standard Error  

Sarjono (2011) menjelaskan bahwa model regresi linier 

dapat disebut sebagai model yang baik jika memenuhi asumsi 

klasik. Oleh karena itu, uji asumsi klasik dapat digunakan 

sebelum melakukan analisis regeresi. Uji asumsi klasik terdiri 
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dari uji normalitas, uji heterokedatisitas, uji multikorelasi, uji 

linearilitas dan uji autokorelasi. 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal 

atau tidaknya suatu ditribusi data. Pada dasarnya, uji 

normalitas adalah membandingkan antara data yang kita 

miliki dan data berditribusi normal yang memiliki mean 

dan standar deviasi yang sama dengan data yang 

diperoleh. Uji normlitas menjadi hal yang penting 

karena salah satu syarat pengujian parametric-test (uji 

paremetik) adalah data harus memiliki distribusi normal 

(atay berdistribusi normal). 

2. Uji Heterokedatisitas 

Uji Heterokedasitas menujukkan  bahwa variasi 

varibel tidak sama untuk semua pengamatan/observasi. 

Jika variasi dari residual suatu pengamatan ke 

pangamatan lain tetap makan disebut homokedasitas. 

Model regresi yang baik adalah terjadi homokedasitas 

dalam model, atau dengan kata lain tidak terjadi 

heterokedatisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya heterokedatisitas yaitu melihat 

scatterplot serta melalui uji gletjer, uji park dan uji 

white. 

3. Uji Multikolinearitas  

Multikolinearitas adalah adanya hubungan linear 

yang sempurna di antara beberapa atau semua variable 

penjelas dalam model regresi (Gujarati, 2006). Dalam 

penetapan suatu model seringkali terdapat kesulitan 

untuk memisahkan pengaruh antara dua atau lebih 

variable bebas dengan variable terikat. Uji multikolerasi 

dilakukan dengan melihat koefisien korelasi antar 
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variable bebas yang terdapat pada matriks korelasi. Jika 

terdapat koefisien korelasi yang lebih besar dari (0.8) 

maka terdapat gejala multikolonearitas.  

Untuk melihat adanya indikasi multikolinearitas 

dilakukan tahap-tahap sebagai berikut;  

a. Tolerance dan Variance Inflation Faktor(VIF). 

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel 

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Dalam pengertian sederhana 

setiap variabel independen menjadi variabel 

dependen dan diregres terhadap variabel 

lainnya.Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Jadi tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena 

VIF=1/tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai 

untuk menunjukkan adanya multikolienaritas adalah 

tolerance<0,10 atau sama dengan VIF>10.  

b. Adanya pair-wise correlation yang tinggi antar 

variabel independen. Jika pair-wise atau zero 

order correlation antar dua variabel independen 

tinggi(>0,80) maka multikolienaritas merupakan 

masalah serius. Hal ini dapat dilihat pada 

matriks korelasi antar variabel. 

 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu (disturbance term-ed) pada periode tdan 

kesalahan penganggu pada periode sebelumnya (t-1). 
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Apabilan terjadi korelasi maka hal tersebut 

menunjukkan adanya problem autokorelasi. Uji 

autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson, 

uji Langrage Multiplier (LM), uji statistik Q dan uji Ran 

Test. 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah 

dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t-1. Untuk mengetahui ada tidaknya 

autokorelasi, maka digunakan metoda Durbin Watson 

(Dw Test). Jika nilai Dw test sudah ada, maka nilai 

tersebut dibandingkan dengan nilai tabel dengan 

menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95%. 

a. Bila dU < dw < (4-dU), maka tidak terjadi 

autokorelasi. 

b.  Bila dw < d1, maka terjadi autokorelasi positif. 

c.  Bila dw > (4-dt), maka terjadi autokorelasi negatif. 

d.  Bila d1 < dw < dU atau (4-dU) < dw < (4-dt), 

maka tidak dapat ditarik kesimpulan mengenai ada 

tidaknya autokorelasi. 

 

5. Uji Korelasi Person 

Sarwono (2006) menyatakan koefisien korelasi 

adalah pengukuran statistik koavarian atau asosiasi antar 

dua variabel. Besarnya koefisien korelasi berkisar antara 

+1 s/d -1. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan 

hubungan linier dan arah hubungan dua variabel acak. 

Jika koefisien korelasi positif, maka kedua variabel 

mempunyai hubungan searah. Artinya jika nilai variabel 

X tinggi maka nilai variabel Y akan tinggi pula. Untuk 

memudahkan melakukan interpretasi mengenai 
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kekuatan hubungan antara dua variabel penulis 

memberikan kriteria sebagai berikut: r : 0 tidak ada 

korelasi, r : > 0 - 0,25 : korelasi sangat lemah, r : >0,25- 

0,5 : korelasi cukup, r: >0,5 – 0,75 : korelasi kuat, r 

>0,75-0,90 : korelasi sangat kuat, r:1 korelasi sempurna. 

 

6. Uji R
2
 

Sahri (2006) menyatakan bahwa koefisien 

determinasi adalah besaran yang dipakai untuk 

menunjukkan seberapa besar variasi dependen 

dijelaskan oleh variabel independen. Kegunaan dari 

koefisien determinasi untuk mengukur ketepatan suatu 

garis regresi yang diterapkan suatu kelompok data 

observasi. Apabila R
2 

semakin besar, maka semakin 

tepat garis regresinya dan sebaliknya jika R
2 

semakin 

kecil maka tidak tepat garis regresinya. Fungsi 

selanjutnya yaitu untuk mengukur seberapa jauh 

variabel independen mampu menerangkan variabel 

dependen. 

 

7. Uji F 

Saleh (2006) yang menyatakan bahwa skala usaha 

(jumlah ternak sapi), motivasi beternak berpengaruh 

berpengaruh meningkatkan pendapatan peternak sapi 

potong. Pendapatan peternak sapi potong secara 

bersama-sama dipengaruhi oleh skala usaha (jumlah 

ternak sapi), umur peternak, tingkat pendidikan, 

pengalaman beternak, jumlah tanggungan keluarga, 

motivasi beternak dan jumlah tenaga kerja.Uji F 

digunakan untuk melihat apakah variabel bebas yang 

digunakan secara bersama-sama berpengaruh nyata 
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pada variabel terikat atau apakah signifikan atau tidak 

model dugaan yang digunakan untuk menduga 

pendapatan peternak. Uji F dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh keseluruhan faktor-faktor bebas terhadap 

pengaruh pendapatan peternak. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Giant Mal Olympic 

Garden (MOG) yang berada di Kota Malang, Jawa Timur. 

Pemilihan tempat dilakukan dengan pertimbangan, Tempat 

yang dilakukan pengambilan responden dapat mewakili setiap 

bagian di Kota Malang (urban, sub urban dan rural). Selain itu, 

Giant Mal Olympic Garden  (MOG) merupakan tempat yang 

banyak dikunjungi kosumen yang ingin berbelanja, banyak 

produk yang dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen. Pengumpulan data lapang dilaksanakan pada 

tanggal 11 Juni sampai 11 Juli 2015. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan kuisioner, dan wawancara. 

Waktu pengambilan data pada pagi jam (09.00-20.00WIB) 

 

3.2  Metode Penelitian 

Metode dasar penelitian yang digunakan adalah metode 

deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan diri 

pada masalah-masalah aktual yang terjadi pada masa sekarang. 

Data yang telah dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, 

kemudian dianalisis. 

Teknik penelitian yang digunakan adalah jenis 

penelitian studi kasus dengan cara survei. Penelitian survei 

adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi 

dengan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan 

data yang utama /primary data. 

Data yang diambil dengan cara wawancara (interview) 

dan memberikan kuisioner yang berisi daftar pertanyaan 

kepada konsumen : 
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a.  Wawancara (interview) dilakukan dengan cara langsung 

kepada konsumen yang membeli produk keju dan 

konsumen tersebut yang menjadi responden dalam 

penelitian ini. 

b.  Daftar pertanyaan (questionnaire) diberikan kepada 

konsumen produk keju di Supermarket Giant MOG 

yang jadi responden dalam penelitian ini. 

 

3.3  Metode Pengambilan Sampel 

Metode penarikan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah, metode accidental sampling (sampel 

tanpa peluang), yaitu populasi yang dipilih sebagai sampel 

tidak memiliki kesempatan yang sama, misalnya karena 

ketersediaan(contoh: orang yang sukarela sebagai responden)  

atau dipilih ecara subyektif oleh peneliti. 

Kriteria yang digunakan sebagai screening sebagai 

berikut :  

1. Memilih konsumen yang bersedia diwawancarai, dengan 

panduan kuisioner yang telah disediakan.  

2. Konsumen yang menjadi responden adalah, konsumen 

yang mengkonsumsi keju setiap bulannya atau paling 

tidak pernah melakukan pembelian atau 

mengkonsumsinya minimal tiga bulan terakhir. Hal ini 

dimaksudkan setidaknya konsumen masih mengingat 

atribut dari produk Keju sehingga konsumen diharapkan 

dapat memberikan data yang akurat.  

3.  Dalam satu keluarga hanya diambil satu orang 

(diutamakan yang lebih sering melakukan kegiatan 

belanja keluarga) yang mewakili untuk menjadi 

responden, agar tidak saling mempengaruhi dalam 

menjawab kuesioner. 
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Identifikasi karekteristik demografi dapat diketahui 

presentase dari responden yang mengkonsumsi produk keju 

sesuai karakteristik demografinya. Adapun definisi 

operasional dari karakteristik tersebut adalah: 

a. Jenis kelamin 

b. Usia, diukur dari masa hidup konsumen terhitung 

dari sejak lahir sampai pada saat ulang tahun 

terakhir 

c. Tingkat pendidikan, merupakan semua bentuk 

pendidikan yang merupakan semua bentuk 

pendididkan yang diberikan secara formal dan 

berjenjang yang dimiliki oleh konsumen. 

d. Pekerjaan, pekerjaan konsumen yang merupakan 

sumber penghasilan/pemasukan. 

e. Tingkat pendapatan (pemasukan tiap bulan), 

merupakan sejumlah uang yang diterima oleh 

konsumen sebagai hasil dari pekerjaannya dimana 

tingkat pendapatan ini biasanya diukur dari 

pendapatan per bulannya. 

 

3.4 Metode Penentuan Jumlah Sampel 

Sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 

konsumen yang membeli keju di lokasi tersebut, Selanjutnya 

digunakan sebagai responden untuk memperoleh data yang 

akan dianalisis. Pemilihan responden diambil secara 

accidental sampling. Parubak (2004), menjelaskan bahwa 

metode accidental sampling adalah metode pengambilan data 

dilakukan secara kebetulan. Respondem yang digunakan 

adalah konsumen keju sebanyak 100 responden.  

Penyebaran questionnaire yang disebarkan sebanyak 

100 buah questionnaire dan selanjutnya diolah untuk 
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kepentingan penelitian. Jumlah questionnaire ditentukan 

berdasarkan populasi penduduk di Kota Malang dari Badan 

Pusat Statistik (2014) diketahui berjumlah 845.973 jiwa.  

 

Keterangan:  

N  =  Ukuran popolasi penduduk 

n = Jumlah sampel 

e  =  Toleransi kesalahan pengambilan sampel, yaitu 

10% (0,1) 

Jumlah tersebut telah memenuhi standart jumlah sampel 

minimal yang disyaratkan berdasarkan perhitungan dengan 

menggunakan rumus Slovin dengan persen kesalahan (e) 0,1. 

Dihasilkan nilai 99,98 sehingga di bulatkan menjadi 100 buah. 

Jumlah tersebut diperoleh dari perhitungan diatas. 

Perhitungan diatas menunjukan jumlah sampel sebesar 

100 Sehingga dianggap sudah mencukupi dan sisanya sebagai 

data tambahan. Jumlah sampel dapat disesuaikan 

dengankebutuh ananalisis yang digunakan serta 

mempertimbangkan biaya, waktu, dan tenaga dalam penelitian 

tersebut (Oesman, 2010). 

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian adalah 

dengan menggunakan Skala Likert. Sugiyono (2007) 

menyatakan bahwa skala likert berinterasi 1-5 dengan pilihan 

jawaban sebagai berikut: 

- Skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju/tidak pernah 

- Skor 2 untuk jawaban tidak setuju/ jarang/ kurang 

- Skor 3 untuk jawaban biasa/cukup 

- Skor 4 untuk jawaban setuju/sering/tinggi 
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- Skor 5 untuk jawaban sangat setuju/sangat sering/sangat 

tinggi 

Poin rendah mencerminkan ekspresi sangat tidak setuju 

dan poin tinggi mencerminkan ekspresi sangat setuju terhadap 

pernyataan yang dikemukakan. Pilihan jawaban pertanyaan 

dibuat mulai dari intensitas yang paling rendah sampai yang 

paling tinggi (Simamora, 2002). 

 

3.5  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel pengamatan dalam penelitian adalah faktor 

bauran pemasaran, faktor eksternal, faktor internal dan faktor 

personal yang mempengaruhi keputusan pembelian. Adapun 

definisi operasional yang di gunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Faktor produk (X1) 

Produk keju merupakan bahan campuran makanan 

yang di pasarkan karena diminati dan di manfaatkan 

oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen.  

- Merek  (X1.1) 

Merek atau brand produk keju merupakan 

identitas produk tersebut untuk menarik perhatian 

konsumen dalam membeli produk keju. Nama, 

istilah, tanda, simbol, desain atau kombinasi dari 

semua merupakan bagian dari merek untuk 

membedakan dengan produk lain. 

1. Tidak ada label seperti nama merek, simbol 

produk sehingga sulit diidentifikasi oleh 

konsumen. 

2. Hanya ada simbol produk. Sehingga konsumen 

sulit untuk mengenali produk 
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3. Hanya ada nama merek atau nama produk.  

4. Terdapat label seperti nama merek dan simbol 

produk. 

5. Terdapat label seperti nama merek, simbol 

produk serta istilah merek dan desain label yang 

khas sehingga mudah diidentifikasi.  

- Kemasan (X1.2) 

Kemasan produk keju bertujuan untuk mengemas 

dan melindungi produk keju agar mutu atau 

kualitasnya terjaga serta dapat membantu promosi. 

1. Kemasan sangat tidak menarik, karna tidak 

menggunakan kemasan. 

2. Kemasan kurang menarik, hanya satu variasi 

kemasan menggunakan plastik. 

3. Kemasan menarik, menggunakan plastik dengan 

dua variasi ukuran. 

4. Kemasan menarik dan ada variasi kemasan 

plastik dengan tiga variasi ukuran. 

5. Kemasan sangat menarik dan variasi kemasan 

lengkap dengan bnayak ukuran 

- Aneka rasa (X1.3) 

Aneka rasa produk keju dapat dilihat dari, 

informasi rasa, dan pelabelan seperti kandungan gizi 

(protein), izin DepKes, logo halal serta kemasan 

yang bersih. 

1. Informasi aneka rasa keju tidak ada. 

2. Informasi aneka rasa keju ada tapi tidak jelas 

3. Informasi aneka rasa keju ada dan, ada izin 

DepKes. 

4. Informasi neka rasa keju ada dan, ada izin 

DepKes,serta ada logo halal. 
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5. Informasi aneka rasa keju ada dan, ada izin 

DepKes,serta ada logo halal dan kemasan bersih 

- Ukuran (X1.4) 

Ukuran produk keju akan disesuaikan dengan 

kemasan produk keju tersebut. Ukuran atau takaran 

produk keju dinyatakan dalam satuan gr dan kg. 

1. Ukuran produk keju tidak ada variasi dalam 

bentuk  (gram/kg). 

2. Ukuran produk keju hanya ada dua variasi 

(gram/kg). 

3. Ukuran produk keju memiliki beberapa variasi 

dalam ukuran  (gram/kg)  dan ada bungkus kertas. 

4. Ukuran produk keju memiliki beberapa variasi 

dalam ukuran  (gram/kg)  dan dibungkus plestik. 

5. Ukuran produk keju memiliki beberapa variasi 

dalam ukuran  (gram/kg) serta dibungkus wadah 

kertas, dan plastik. 

- Informasi nilai Gizi (X1.5) 

Informasi nilai Gizi produk keju di lihat dari label, 

seperti kandungan gizi (protein), izin DepKes, logo 

halal serta kemasan yang bersih. 

1. Informasi nilai gizi keju tidak ada. 

2. Informasi nilai gizi keju ada tapi tidak jelas 

3. Informasi nilai gizi keju ada dan, ada izin DepKes. 

4. Informasi nilai gizi keju ada dan, ada izin 

DepKes,serta ada logo halal. 

5. Informasi nilai gizi keju ada dan, ada izin 

DepKes,serta ada logo halal serta kemasan bersih 

2. Faktor tempat (X2) 

Tempat penjualan produk keju merupakan tempat 

kegiatan jual beli dari pedagang ke konsumen secara 
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langsung dan untuk mempermudah konsumen dalam 

mendapatkan produk keju tersebut. 

- Akses lokasi (X2.1) 

Akses lokasi penjualan atau pembelian produk 

keju dapat memberikan kemudahan dalam 

menjangkau lokasi tersebut. 

1. Lokasi sulit dijangkau dan tidak ada informasi 

arah lokasi. 

2. Lokasi dapat dijangkau oleh angkutan umum saja 

dan tidak ada informasi arah lokasi. 

3. Lokasi dapat dijangkau oleh motor saja dan ada 

informasi arah lokasi. 

4. Lokasi dapat dijangkau oleh motor dan mobil dan 

ada informasi arah lokasi. 

5. Lokasi dapat dijangkau oleh semua jenis 

kendaraan dan ada informasi arah lokasi. 

- Kebersihan (X2.2) 

Kebersihan dalam hal ini berkaitan dengan 

kebersihan tempat. Tempat berdagang dan tempat 

penyimpanan yang terawat dan bersih akan membuat 

pengunjung lebih nyaman. 

1. Tempat penjualan keju sangat kotor dan terdapat 

bau yang menyengat serta jarang dibersihkan. 

2. Tempat penjualan keju cukup kotor karena 

terdapat bekas keju yang tidak dibersihkan dan 

kurang terawat. 

3. Penjualan keju cukup baik, Terawat tetapi 

terdapat bau yang menyengat. 

4. Tempat penjualan keju kategori baik yaitu bersih, 

terawat dan membuat nyaman. 
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5. Tempat penjualan keju sangat baik bersih serta 

tidak terdapat bau ataupun limbah dari proses 

pembuatan keju, serta sangat nyaman bagi 

konsumen  

- Kenyamanan tempat (X2.3) 

Kenyamanan tempat adalah keadaan dan kondisi 

tempat penjualan yang membuat pelanggan merasa 

nyaman. 

1. Tempat penjualan keju yang memiliki kategori  

buruk karena tidak memiliki kelengkapan fasilitas 

dan tidak nyaman 

2. Tempat penjualan keju yang memiliki kategori 

kurang baik karena kelengkapan fasilitas dan  

konsumen kurang merasa nyaman 

3. Tempat penjualan keju yang memiliki kategori 

cukup baik karena kelengkapan fasilitas seperti 

pelayanan penjual ada. 

4. Tempat penjualan keju yang memiliki kategori 

baik karena tingkat kelengkapan yang memadai 

dan terdapat pelayanan yang memuaskan. 

5. Tempat penjualan keju yang memiliki kategori 

sangat baik karena tingkat kelengkapan yang 

sangat memadai terdapat pelayanan yang 

memuaskan dan ramah sehingga pengunjung bisa 

sangat nyaman.  

- Tempat parkir (X2.4) 

Tempat parkir dalam hal ini meliputi luas area 

dan daya tampung kendaraan yang bisa masuk dalam 

area parkir selain itu sisi keamanan juga 

dipertimbangkan. 
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1. Lokasi penjualan keju berkategori sangat buruk 

tidak terdapat tempat parkir kendaraan bermotor 

serta tidak memiliki kemanan di sekitar lokasi 

penjualan 

2. Lokasi penjualan keju berkategori buruk karena 

tidak terdapat tempat untuk parkir namun sempit 

dan tidak memiliki jaminan keamanan untuk 

kendaraan bermotor para pembeli. 

3. Lokasi penjualan keju berkategori cukup baik 

karena terdapat tempat parkir tetapi tidak 

memiliki jaminan aman pada kendaraan para 

pembeli. 

4. Lokasi pejualan keju berkategori baik karena 

terdapat tempat parkir serta mendapatkan 

keamanan untuk kendaraan pembeli 

5. Lokasi pejualan keju berkategori sangat baik 

karena tempat parkir yang luas serta mendapatkan 

keamanan untuk kendaraan pembeli. 

- Etalase tempat produk (X2.5) 

Etalase tempat produk meliputi luas dan daya 

tampung produk yang bisa di jadikan tempat 

pemasaran selain itu mudah di jangkau oleh 

konsunen. 

1. Tempat penjualan keju berkategori sangat buruk 

tidak terdapat etalase tempat produk serta sulit 

untuk di jangkau oleh pembeli  

2. Tempat penjualan keju berkategori buruk karena 

tidak terdapat tempat etalase tempat produk serta 

sulit untuk di jangkau oleh pembeli 
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3. Tempat penjualan keju berkategori cukup baik 

karena terdapat etalasi tempat produk yang kecil 

dan meskipun sulit untuk di jangkau oleh pembeli 

4. Tempat penjualan keju berkategori baik karena 

terdapat etalase tempat produk yang luas serta 

mudah di jangkau oleh pembeli 

5. Tepat penjualan keju berkatagori sangat baik 

karena terdapat etalase tempat produk yang luas 

serta sangat mudah di jangkau oleh pembeli 

3. Faktor harga (X3) 

Harga produk keju yang dimaksud yaitu tanggapan 

konsumen terhadap kesesuaian harga produk keju yang 

berkaitan dengan kualitas dan kuantitas produk keju 

dalam memberikan kepuasan kepada konsumen baik 

kualitas atau kuantitas. 

- Kesesuaian harga (X3.1) 

Kesesuaian harga produk keju berkaitan antara 

jumlah uang yang ditukarkan dengan kualitas dan 

kuantitas produk keju yang ditawarkan. 

1. Harga produk keju dengan ukuran tidak sesuai 

karena harga sangat mahal. 

2. Harga produkkeju dengan ukuran kurang sesuai, 

karena harga cukup mahal. 

3. Harga produk keju cukup sesuai dengan ukuran 

keju, dan harga cukup terjangkau. 

4. Harga produk keju sesuai dengan ukuran keju dan 

harga terjangkau 

5. Harga produk keju sangat sesuai dengan ukuran 

keju dan haraga  sangat terjangkau. 
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- Daya saing harga (X3.2) 

Daya saing harga produk keju di pasar akan 

digunakan oleh konsumen untuk membandingkan 

beberapa produk keju sebelum membeli. 

1. Harga produk keju sangat mahal dibanding 

produk lain di tiga tempat yang berbeda. 

2. Harga produk keju mahal dibanding produk lain 

di dua tempat yang berbeda. 

3. Harga produk keju sebanding dengan produk lain 

di beberapa tempat yang berbeda. 

4. Harga produk keju terjangkau dibanding produk 

lain di satu tempat yang berbeda. 

5. Harga produk keju murah dan terjangkau 

dibanding di dua tempat yang berbeda. 

- Kejelasan harga (X3.3) 

Kejelasan harga produk keju dapat dilihat melalui 

daftar harga yang dicantumkan oleh penjual. 

1. Daftar harga yang di cantumkan tidak sesuai 

dengan harga produk yang di pasarkan.  

2. Daftar harga yang di cantumkan hanya beberapa 

produk sehingga kurang sesuai.  

3. Daftar harga yang di cantumkan sama dan sesuai 

dengan produk. 

4. Daftar harga yang di cantumkan banyak dan 

sesuai dengan produk. 

5. Daftar harga yang di cantumkan sangat banyak  

dan sama sehingga sangat sesuai dengan produk. 

- Tingkat harga (X3.4) 

Tingkat harga produk keju sangat beragam dan 

berbeda beda hal ini di pengaruhi oleh ukuran dan 

jenis keju. 
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1. Tingkat harga produk keju yang di sediakan 

sangat tidak beragam. 

2. Tingkat harga produk keju yang di sediakan tidak 

beragam. 

3. Tingkat harga produk keju yang di tawarkan 

cukup beragam. 

4. Tingkat harga produk keju yang di sediakan 

beragam. 

5. Tingkat harga produk yang di sediakan sangat 

beragam. 

- Keterjangkauan Harga (X3.5) 

Keterjangkauan harga adalah jumlah harga yang 

dapat di beli oleh konsumen sesuai dengan 

kemampuan ekonomi konsumen. 

1. Keterjangkauan Harga produk keju yang 

disediakan sangat tidak terjangkau 

2. Keterjangkauan Harga produk keju yang 

disediakan tidak terjangkau  

3. Keterjangkauan Harga produk keju yang 

disediakan cukup terjangkau. 

4. Keterjangkauan Harga produk keju yang 

disediakan terjangkau. 

5. Keterjangkauan Harga produk keju yang 

disediakan sangat terjangkau.  

4. Faktor promosi (X4) 

Promosi produk keju merupakan kegiatan 

komunikasi antara pedagang kepada konsumen yang 

bertujuan mempengaruhi konsumen untuk membeli 

produk keju tersebut. 
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- Internet (X4.1) 

Promosi di internet dalam kategori ini adalah 

adanya promosi yang dilakukan oleh pihak penjual 

melalui website maupun media social dengan 

intensitas tertentu. 

1. Promosi melalui internet tidak pernah dilakukan 

oleh produsen produk keju. 

2. Promosi melalui internet dilakukan namun tidak 

pernah di update setiap saat oleh produsen 

3. Promosi melalui internet dilakukan nemun masih 

kurang baik web maupun social media dengan 

intensitas update informasi yang cukup sering 

4. Promosi melalui internet dilakukan baik web 

maupun social media dengan intensitas update 

informasi sangat sering 

5. Promosi melalui internet dilakukan baik web 

maupun social media dengan intensitas update 

informasi sangat sering dan juga informasi yang 

ditampilkan sangat akurat 

- Mulut ke mulut (X4.2) 

Promosi melalui mulut ke mulut adalah interaksi 

dari konsumen ke konsumen ataupun orang lain 

(bukan konsumen) dalam frekuensi yang cukup 

sering dan sangat mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk membeli. 

1. Promosi dari mulut ke mulut yang dilakukan 

memiliki kategori buruk jika konsumen pasca 

pembelian produk keju dengan intensitas jarang 

dan informasi yang disampaikan cukup positif. 

2. Promosi dari mulut ke mulut yang dilakukan 

memiliki kategori baik jikakonsumen pasca 



75 

 

pembelian produk keju dengan intensitas cukup 

sering dan informasi yang disampaikan cukup 

positif. 

3. Promosi dari mulut ke mulut yang dilakukan 

memilikki kategori cukup baik jikakonsumen 

pasca pembelian produk keju dengan intensitas 

yang sering dan informasi yang disampaikan 

positif 

4. Promosi dari mulut ke mulut yang dilakukan 

memiliki kategori baik jikakonsumen pasca 

pembelian produk keju namun dengan intensitas 

yang sangat kecil 

5. Promosi dari mulut ke mulut yang dilakukan 

memiliki kategori sangat baik jikakonsumen 

pasca pembelian produk keju dengan intensitas 

sangat sering dan informasi yang disampaikan 

positif dan luas serta mendetail 

- Personal selling (X4.3) 

Personal selling adalah usaha dari penjual untuk 

mempersuasi pembeli agar mau membeli produk  

yang ditawarkan 

1. Usaha dari penjual untuk mempersuasi konsumen 

dalam membeli produk keju tidak ada. 

2. Usaha dari penjualada untuk mempersuasi 

konsumen dalam membeli produk keju namun 

dilakukan dengan intensitas yang rendah 

3. Usaha dari penjual adauntuk mempersuasi 

konsumen dalam membeli produk keju dan 

dilakukan dengan intensitas cukup sering 

4. Usaha dari penjual adauntuk mempersuasi 

konsumen dalam membeli produk keju dilakukan 
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dengan intensitas yang sering dan informasi yang 

diberikan cukup banyak 

5. Usaha dari penjual adauntuk mempersuasi 

konsumen dalam membeli produk keju dilakukan 

dengan intensitas yang sangat sering dan 

informasi yang diberikan cukup banyak dan detail 

- Public relation (X4.4) 

Publik relation adalah hubungan antara 

konsumen yang masih mempunyai hubungan teman 

ataupun saudara yang dapat mempengaruhi calon 

konsumen dalam keputusan untuk membeli tetapi 

tidak langsung. 

1. Public relationtidakadadankurangnya penjual 

untuk melakukan Public relation 

2. Public relationadanamun dengan intensitas yang 

rendah 

3. Public relation adanamundengan intensitas yang 

cukup tinggi tetapi tidak terlalu efektif 

4. Public relation adanamundengan intensitas yang 

tinggi dan cukup efektif 

5. Public relation adanamundengan intensitas yang 

tinggi dan sangat efektif 

- Sales promotion (X4.5) 

Sales promotion adalah hubungan kepanjangan 

dari tangan produsen untuk mempengaruhi calon 

konsumen dalam keputusan pembelian secara tidak 

langsung maupun secara langsung. 

1. Sales promotion tidak ada dan kurangnya penjual 

untuk melakukan salles promotion 

2. Sales promotion ada namun dengan jumlah yang 

sedikit 
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3. Sales promotion ada dengan jumlah yang banyak 

namun tidak terlalu efektif 

4. Sales promotion ada dengan jumlah yang banyak 

dan efektif 

5. Sales promotion adadengan jumlah yang banyak, 

intensitas yang tinggi dan sangat efektif 

5. Faktor eksternal (X5) 

Faktor eksternal adalah suatu tindakan yang 

dilakukan untuk mempengaruhi konsumen untuk 

bersedia membeli barang atau jasa perusahaan pada saat 

mereka membutuhkan. 

- Kebudayaan (X5.1) 

Kebudayaan merupakan suatu tindakan atau 

kemampuan akal budinya yang telah berkembang 

dengan berbagai sistem perilaku demi hidupnya. Hal 

tersebut berpengaruh dalam faktor penentu yang 

paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang 

sehingga berpengaruh pada keputusan pembelian.  

1. Budaya  tidak ada sehingga tidak berpengaruh 

pada keputusan konsumen 

2. Budaya ada tapi tidak berpengaruh pada 

keputusan konsumen 

3. Budaya ada dan cukup berpengaruh pada 

keputusan  konsumen 

4. Budaya ada dan berpengaruh pada keputusan 

konsumen 

5. Budaya ada dan sangat berpengaruh pada 

keputusan  konsumen.  

- Kelas Sosial (X5.2) 

Kelas sosial adalah pembagian masyarakat yang 

relatif homogen dan permanen yang tersusun secara 
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hirarkis dan yang anggotanya menganut nilai, minat 

dan perilaku yang serupa. 

1. Kelas sosial tidak ada sehingga tidak berpengaruh 

berpengaruh pada konsumen 

2. Kelas sosial ada tapi tidak berpengaruh pada 

konsumen 

3. Kelas sosial ada dan cukup berpengaruh pada 

konsumen 

4. Kelas sosial ada dan berpengaruh pada konsumen 

5. Kelas sosial ada dan sangat berpengaruh pada 

konsumen 

- Keluarga (X5.3) 

Keluarga atau famili adalah hubungan yang 

terbentuk secara sendirinya dan diakui secara 

keberadaanya. Macam keluarga adalah keluarga inti 

dan keluarga besar. 

1. keluarga tidak ada sehingga tidak berpengaruh 

pada keputusan konsuen 

2. keluarga ada tapi tidak berpengaruh pada 

keputusan konsumen 

3. keluarga ada dan cukup berpengaruh pada 

keputusan konsumen 

4. keluarga ada dan berpengaruh pada keputusan 

konsumen 

5. keluarga ada dan sangat berpengaruh pada 

keputusan konsumen 

6. Faktor internal (X6) 

Faktor internal adalah faktor psikologis yang berasal 

dari proses internal individu 

- Motivasi (X6.1) 
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Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang 

yang mendorong keinginan individu untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai 

suatu tujuan. 

1. Motivasi tidak ada sehingga tidak berpengaruh 

pada konsumen 

2. Motivasi ada tapi tidak berpengaruh pada 

konsumen 

3. Motivasi ada dan cukup berpengaruh pada 

konsumen 

4. Motivasi ada dan berpengaruh pada konsumen 

5. Motivasi ada dan sangat berpengaruh pada 

konsumen 

- Pengamatan (X6.2) 

Pengamatan merupakan suatu proses yang di 

lakukan oleh setiap manusia (konsumen) menyadari 

dan menginterpresentasikan aspek lingkungan dan 

keadaan di sekitarnya. 

1. Pengamatan tidak pernah dilakukan sehingga 

tidak berpengaruh pada keputusan konsumen 

2. Pengamatan dilakukan tapi tidak berpengaruh 

pada keputusan konsumen 

3. Pengamatan dilakukan dan cukup berpengaruh 

pada konsumen 

4. Pengamatan dilakukan dan berpengaruh pada 

konsumen 

5. Pengamatan dilakukan dan sangat berpengaruh 

pada konsumen 

- Belajar / pendidikan (X6.3) 
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Proses belajar/pendidikan dapat didefinisikan 

sebagai perubahan perilaku yang terjadisebagai hasil 

akibat adanya pengalaman. 

1. Proses belajar/pendidikan tidak dilakukan 

sehingga tidak berpengaruh pada keputusan 

konsumen. 

2. Proses belajar/pendidikan dilakukan tapai tidak 

berpengaruh pada keputusan konsumen 

3. Proses belajar/pendidikan dilakukan dan cukup 

berpengaruh pada keputusan konsumen 

4. Proses belajar/pendidikan dilakukan dan 

berpengaruh pada keputusan konsumen 

5. Proses belajar/pendidikan dilakukan dan sangat 

berpengaruh pada keputusan konsumen. 

7. Faktor personal (X7) 

Personal adalah organisasi dari faktor-faktor 

boilogis,psikologis dan sosiologis yang ada pada 

individu. 

- kepribadian(X7.1) 

Kepribadian adalah karakteristik psikologis 

seseorang yang berbeda dengan orang lain yang 

menyebabkan adanya pengaruh dalam keputusan 

pembelian produk keju. 

1. Kepribadian ada namun sama sekali tidak 

berpengaruh pada konsumen 

2. Kepribadian ada tapi tidak berpengaruh pada 

konsumen 

3. Kepribadian ada dan cukup berpengaruh pada 

konsumen 

4. Kepribadian ada dan berpengaruh pada konsumen 
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5. Kepribadian ada dan sangat berpengaruh pada 

konsumen 

- Konsep diri (X7.2) 

Konsep diri didefinisikan sebagai individu yang 

diterima oleh individu itu sendiri atau individu lain, 

dalam suatu kerangka kehidupan bermasyarakat. 

1. Konsep diri tidak ada sehingga tidak berpengaruh 

pada keputusan konsumen 

2. Konsep diri ada tapi tidak berpengaruh pada 

keputusan konsumen 

3. Konsep diri ada dan cukup berpengaruh pada 

keputusan konsumen 

4. Konsep diri ada dan berpengaruh pada keputusan 

konsumen 

5. Konsep diri ada dan sangat berpengaruh pada 

keputusan konsumen 

- Sikap  (X7.3) 

Sikap seseorang adalah prediposisi (keadaan 

mudah terpengaruh) untuk memberikan tanggapan 

terhadap rangsangan lingkungan yang dapat memulai 

atau membimbing tingkah laku orang tersebut. 

1. Sikap tidak ada sehingga tidak berpengaruh pada 

keputusan konsumen 

2. Sikap ada tapi tidak berpengaruh pada keputusan 

konsumen 

3. Sikap ada dan cukup berpengaruh pada keputusan 

konsumen 

4. Sikap ada dan berpengaruh pada keputusan 

konsumen 

5. Sikap ada dan sangat berpengaruh pada 

keputusan konsumen  
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8. Keputusan pembelian (Y) 

- Jumlah pembelian dalam bentuk barang(Y.1.1) 

Jumlah barang yang dibeli oleh konsumen untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginannya. 

1. Jumlah pembelian keju yang dipersepsikan 

konsumen ≥ 10 kemasan dalam 1 kali pembelian. 

2. Jumlah pembelian keju yang dipersepsikan 

konsumen 7 – 9 kemasan dalam 1 kali pembelian. 

3. Jumlah pembelian keju yang dipersepsikan 

konsumen 5 – 6 kemasan dalam 1 kali pembelian. 

4. Jumlah pembelian keju yang dipersepsikan 

konsumen 3 – 4 kemasan dalam 1 kali pembelian. 

5. Jumlah pembelian keju yang dipersepsikan 

konsumen ≤ 2 kemasan dalam 1 kali pembelian. 

- Jumlah pembelian dalam bentuk rupiah(Y.1.2) 

Besaran rupiah yang dikeluarkan oleh konsumen 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. 

1. Jumlah pembelian keju yang dipersepsikan 

konsumen ≥ Rp. 100.000 dalam 1 kali pembelian. 

2. Jumlah pembelian keju yang dipersepsikan 

konsumen Rp 70.000 – 90.000  dalam 1 kali 

pembelian. 

3. Jumlah pembelian keju yang dipersepsikan 

konsumen Rp 50.000 – 60.000  dalam 1 kali 

pembelian. 

4. Jumlah pembelian keju yang dipersepsikan 

konsumen Rp 30.000 – 40.000  dalam 1 kali 

pembelian. 

5. Jumlah pembelian keju yang dipersepsikan 

konsumen ≤ Rp 20.000 dalam 1 kali pembelian. 

- Frekuensi pembelian(Y.2) 
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Jangka waktu pembelian pertama dengan 

pembelian selanjutnya yang dilakukan oleh 

konsumen keju. 

1. Jumlah pembelian keju yang dipersepsikan 

konsumen 4 kali dalam 1 bulan. 

2. Jumlah pembelian keju yang dipersepsikan 

konsumen 3 kali dalam 1 bulan. 

3. Jumlah pembelian keju yang dipersepsikan 

konsumen 2 kali dalam 1 bulan. 

4. Jumlah pembelian keju yang dipersepsikan 

konsumen 1 kali dalam 1 bulan. 

5. Jumlah pembelian keju yang dipersepsikan 

konsumen tidak tentu berapa kali dalam 1 bulan. 

 

Identifikasi karakteristik demografi dapat diketahui dari 

responden yang mengkonsumsi produk keju sesuai 

karakteristik demografinya. Adapun definisi operasional dari 

karakterstik tersebut adalah: 

1. Jenis kelamin responden atau konsumen (laki-laki atau 

perempuan). 

- Laki-Laki. 

-  Perempuan. 

2. Usia, diukur dari masa hidup konsumen terhitung sejak 

lahir sampai pada saat ulang tahun terakhir. 

- Usia pembeli keju menurut persepsi konsumen yaitu 

mempunyai usia < 20 tahun. 

- Usia pembeli keju menurut persepsi konsumen yaitu 

mempunyai usia 21 – 30 tahun. 

- Usia pembeli keju menurut persepsi konsumen yaitu 

mempunyai usia 31 – 40  tahun. 
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- Usia pembeli keju menurut persepsi konsumen yaitu 

mempunyai usia 41 – 50 tahun. 

- Usia pembeli keju menurut persepsi konsumen yaitu 

mempunyai usia > 50 tahun. 

3. Pendidikan, merupakan semua bentuk pendidikan yang 

diberikan secara formal dan berjenjang yang dimiliki oleh 

konsumen. 

- Pendidikan pembeli keju menurut persepsi konsumen 

yaitu SD. 

- Pendidikan pembeli keju menurut persepsi konsumen 

yaitu SMP. 

- Pendidikan pembeli keju menurut persepsi konsumen 

yaitu SMA/SMK. 

- Pendidikan pembeli keju menurut persepsi konsumen 

yaitu Sarjana/Diploma. 

- Pendidikan pembeli keju menurut persepsi konsumen 

yaitu Akademi/sederajat. 

4. Pekerjaan, merupakan profesi yang dikerjakan oleh 

konsumen tersebut untuk menghasilkan imbalan dari apa 

yang konsumen tersebut kerjakan. 

- Pekerjaan pembeli keju menurut persepsi konsumen 

yaitu pelajar/mahasiswa. 

- Pekerjaan pembeli keju menurut persepsi konsumen 

yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

- Pekerjaan pembeli keju menurut persepsi konsumen 

yaitu wiraswasta/pengusaha. 

- Pekerjaan pembeli keju menurut persepsi konsumen 

yaitu karyawan swasta. 

- Pekerjaan pembeli keju menurut persepsi konsumen 

yaitu ibu rumah tangga dan lainnya. 
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5. Pendapatan, merupakan sejumlah uang yang diterima oleh 

konsumen sebagai hasil dari pekerjaannya, jika pendapatan 

ini biasanya diukur dari pendapatan per bulan. 

- Pendapatan pembeli menurut persepsi konsumen yaitu < 

Rp. 500.000,00 setiap bulan. 

- Pendapatan pembeli menurut persepsi konsumen yaitu 

Rp. 500.000,00 – Rp. 1.000.000,00 setiap bulan. 

- Pendapatan pembeli menurut persepsi konsumen yaitu 

Rp. 1.000.000,00 – Rp. 1.500.000,00 setiap bulan. 

- Pendapatan pembeli menurut persepsi konsumen yaitu 

Rp. 1.500.000,00 – Rp. 2.000.000,00 setiap bulan. 

- Pendapatan pembeli menurut persepsi konsumen yaitu > 

Rp. 2.000.000,00 setiap bulan. 

 

3.4  Sumber dan Analisis Data 

3.4.1  Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian, yaitu: 

a. Data primer 

Data yang langsung dan sengaja diperoleh dari 

sumber data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus. 

Data primer dalam penelitian adalah data yang 

diperoleh dari responden secara langsung oleh peneliti 

dengan memberikan pertanyaan secara terstruktur pada 

alat bantu kuisioner, wawancara, dan observasi. Data 

yang diambil yaitu mengenai bagaimana konsumen 

dalam menentukan keputusan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

b. Data sekunder 

Data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan 

dilaporkan oleh orang diluar penyelidik sendiri. Data 
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sekunder yang dibutuhkan dari instansi-instansi yang 

terkait dengan penelitian yaitu dari Badan Pusat 

Statistik. 

 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan, antara lain: 

a. Observasi 

Pengamatan dilakukan secara langsung pada lokasi 

penelitian yaitu (Supermarket) Mal Olympic Garden 

(MOG) Malang, pengamatan juga dilakukan pada 

produk keju yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk 

melengkapi yang diperoleh dari wawancara dan 

pencatatan serta untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya di lokasi penelitian. 

b. Wawancara dan kuisioner 

Teknik ini digunakan untuk mencari data mengenai 

alasan dan faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian, dengan cara mengajukan pertanyaan dan 

meminta penjelasan secara sistematis melalui kuisioner. 

c. Pencatatan 

Teknik ini dilakukan untuk membuat catatan yang 

dikumpulkan dari wawancara dengan responden 

ataupun observasi yang dilakukan di lokasi penelitian 

serta pencatatan dari hasil studi pustaka yang bersumber 

dari buku, majalah, brosur dan lainnnya. 

 

3.4.3 Analisis Data 

a. Uji Validitas 

Validitas merupakan alat untuk mengukur data yang 

menjelaskan kesesuaian instrumen yaitu antara alat ukur 

dengan apa yang diukur. Instrument dinyatakan valid 
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apabila mampu mengukur apa yang ingin diukur atau 

dapat mengungkapkan data dan variabel yang diteliti 

secara tepat. Tinggi rendahnya validitas 

instrumentmenunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran variabel 

yang disebutkan (Arikunto, 2002). Langkah- langkah 

mengukur validitas berdasarkan Hasan (1995), yaitu: 

- Mendefinisikan secara operasional suatu konsep 

yang akan diukur. 

- Melakukan uji coba pengukur pada sejumlah 

responden (minimal 30 orang). 

- Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban  

- Menghitung nilai korelasi antara data pada masing-

masing pernyataan dengan skor total memakai rumus 

teknik korelasi Product Moment Person dengan 

rumusan perhitungannya sebagai berikut: 

 
 

Keterangan:  

rxy = Korelasi antar X dan Y  

N = Jumlah responden  

X = Skor masing-masing pertanyaan  

Y = Skor total 

∑X
2
 =Jumlah kuadrat nilai X 

∑Y
2
 =Jumlah kuadrat nilai Y 

 

Nilai korelasi yang diperoleh dibandingkan dengan 

angka kritik Tabel korelasi nilai r, dengan n = 30 orang 

dan taraf signifikansi sebesar <5%. Jika nilai korelasi 
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yang diperoleh lebih dari r-Tabel, maka H0 ditolak dan 

H1 diterima (Arikunto, 2002). 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah suatu indeks yang 

menunjukkan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Suatu kuisioner dinyatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu 

(Ghozali, 2001). Kehandalan yang menyangkut 

kekonsistenan jawaban jika diujikan berulang pada 

sampel yang berbeda. Rumus reliabilitas dalam 

penelitian menggunakan rumus koefisien Alpha 

Cronbach dengan rumus:  

 
Keterangan:    

α = alphacronbach (koefisien reliabilitas) 

n = Jumlah variabel 

h
2 

= Rata-rata komunalitas baru 

 

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat hasil 

perhitungan nilai cronbachalpha (α). Variabel dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai cronbachalpha (α) > 0,6 

yaitu bila dilakukan penelitian ulang dengan waktu dan 

dimensi yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan 

yang sama. Tetapi sebaliknya bila alpha < 0,6 maka 

dianggap kurang handal, artinya bila variabel-variabel 

tersebut dilakukan penelitian ulang dengan waktu dan 

dimensi yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan 

yang berbeda. 
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c. Analisis Faktor 

Analisis faktor adalah analisis yang tepat untuk 

menganalisis data-data masukan yang berupa data yang 

matrik dan terdiri dari variabel-variabel dengan jumlah 

besar. Dua alasan yang mendasari penggunaan analisis 

faktor, pertama yaitu menyederhanakan seperangkat 

data yang melalui reduksi seperangkat variabel 

responden dalam jumlah besar menjadi sejumlah kecil 

faktor yang tetap memiliki sebagian besar informasi 

yang terdapat pada seperangkat data sebelum direduksi 

(data original). Kedua alasan tersebut mengidentifikasi 

struktur pokok yang mendasari data bahwa variabel 

dalam jumlah besar dapat mengukur karakteristik dasar 

dalam jumlah yang kecil pada sampel penelitian (Hasan, 

1995). Model analisis faktor dirumuskan oleh Hasan 

(1995) sebagai berikut : 

 
Keterangan:  

X1 =  variabel bauran pemasaran ke-1 

Aij =  koefisien regresi ganda dari variabel ke-I pada 

faktor umum l 

Fj =  faktor umum(faktor lingkungan) 

Vi =  koefisien regresi ganda dari variabel i pada 

faktor khusus i 

Ui =  faktor khusus bagi variabel i (Rasa, harga jual, 

kebersihan) 

Hasil analisis tersebut diharapkan dapat memberikan 

gambaran tentang faktor-faktor yang dijadikan 

pertimbangan untuk membeli produk tersebut. Sikap 

dan perilaku konsumen tersebut akan memberikan 

X1 = Ai1F1 + Ai2F2 + Ai3F3 +…..+ AijFj + ViUi 
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gambaran dan karakteristik konsumen produk keju 

sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam 

memasarkan produk keju. 

d. Regresi Linear Berganda 

Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui 

dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat, 

yang akan dihitung dengan persamaan (Ghozali, 2001) 

berikut: 

 
Keterangan : 

Y =  Variabel terikat (variabel keputusan pembelian) 

β0 =  Konstanta 

β1,2,5 =  Koefisien regresi 

m =  Kesalahan penganggu 

X1 =  Produk 

X1.1 =  Merek 

X1.2 =  Kemesan 

X1.3 =  Aneka rasa 

X1.4 =  Ukuran 

X1.5  =  Informasi nilai Gizi 

X2 =  Harga 

X2.1 =  Kesesuaian harga 

X2.2 =  Daya saing harga 

X2.3 =  Kejelasanharga 

X2.4 =  Keterjangkauanharga 

X2.5  = Keterjangkauan harga 

X3 =  Tempat 

X3.1 =  Akses lokasi  

X3.2 =  Kebersihan 

X3.3 =  Tempat parkir 

Y= β0+β 1X1+β 2X2+.....β 7X7 + m 
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X3.4 = Kenyamanan 

X3.5  =  Etalase tempat produk 

X4 = Promosi 

X4.1 =  Internet 

X4.2 =  Mulut ke mulut 

X4.3 =  Personal selling 

X4.4 =  Public Relation 

X4.5 =  Salles promotion 

X5 = Faktor eksternal  

X5.1 =  kebudayaan 

X5.2 = Kelas sosial 

X5.3  = keluarga 

X6 = faktor internal 

X6.1 =  Motivasi 

X6.2 =  Pengamatan 

X6.3 = Belajar/pendidikan 

X7  = Faktor personal 

X7.1 = Kepribadian 

X7.2  = Konsep diri 

X7.3 = Sikap 

 

3.4.4 Alat Analisis Data 

a. Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif adalah aktivitas intensif yang 

memerlukan pengertian yang mendalam, kecerdikan, 

kreativitas, kepekaan, konseptual, dan pekerjaan berat. 

b. Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif merupakan metode analisis data 

yang dilakukan dengan cara mengklasifikasi, 

membandingkan, dan menghitung angka-angka dengan 
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rumus-rumus yang relevan. Metode kuantitatif 

menggunakan statistik sebagai alat analisa datanya. 

c. Analisis Deskriptif 

Analisa deskriptif berkaitan dengan kegiatan 

pencatatan dan peringkasan hasil-hasil pengamatan 

terhadap kejadian-kejadian atau karakteristik manusia, 

tempat, dan sebagainya. 

 

3.5  Batasan Istilah 

1. Pengujian asumsi yang digunakan dalam uji adalah uji 

multikolinieritas, normalitas dan autokorelasi. 

2. Giant adalah jaringan toko swalayan yang menjual 

segala kebutuhan sehari-hari. Barang-barang yang dijual 

mulai dari makanan, minuman, dan lainnya. Termasuk 

didalamnya menjual produk keju. 

3. Konsumen adalah orang yang membeli produk atau jasa 

yang diberikan oleh penjual dalam hal ini adalah. Giant 

Mal Olympic Garden (MOG) 

4. Keputusan konsumen adalah suatu tindakan dari 

konsumen dalam menentukan atau mengambil pilihan 

dalam membeli produk atau jasa. 

5. Variabel keputusan pembelian diukur dari faktor jumlah 

pembelian dan frekuensi pembelian. 

6. Kelas sosial adalah lapisan sosial atas dasar pembagian 

kelas yaitu kekayaan, kekuasaan, kehormatan, ilmu 

pengetahuan. 

7. Konsep diri adalah individu yang diterima oleh individu 

itu sendiri  dalam kerangka kehidupannya dalam suatu 

masyarakat yang menentukan. 
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8. Sikap (attitude) adalah predisposisi dimana keadaan 

seseorang mudah terpengaruh untuk memberikan 

tanggapan terhadap rangsangan lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 



95 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kota Malang adalah salah satu kotamadya yang terletak 

di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Malang merupakan 

kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, kota ini 

juga dikenal sebagai kota pendidikan. Kota Malang 

merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan 

Malang Raya bersama dengan Kabupaten Malang dan Kota 

Batu. 

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440-

667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu 

kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan 

iklim yang dimiliki. Kota ini berada di dataran tinggi yang 

cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya. 

Luas wilayah Kota Malang adalah 110,06 km
2
. Letaknya yang 

berada ditengah-tengah wilayah kabupaten Malang secara 

astronomis terletak 112,06
0
-112,07

0 
Bujur Timur dan 7,06

0
-

8,02
0 
Lintang Selatan,  

Kondisi iklim Kota Malang tercatat rata-rata suhu udara 

berkisar antara 23,3
0
C sampai 24,9

0
C. Sedangkan suhu 

maksimum mencapai 30,7
0
C dan suhu minimum 17,2

0
C. Rata-

rata kelembapan udara berkisar 71%-85% dengan kelembapan 

maksimum 100% dan minimum 35%. Hasil Pengamatan 

Stasiun Klimatologi Karangploso curah hujan relatif tinggi 

terjadi pada bulan November-April, sedangkan pada bulan 

Mei-Oktober curah hujan relatif rendah. 

Giant Mall Olympic Garden (MOG) cabang Kota 

Malang terletak di jalan kawi, kelurahan bareng kecamatan 

klojen, Kota Malang. Giant Hypermart berdiri di indonesia 
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pada tahun 2002. Giant Hypermart merupakan bisnis utama 

pada tahun PT. Hero Supermarket. Awalnya Hero 

Supermarket didirikan pada tahun 1951 berupa toko kelontong 

“Hero” yang terletak di gang ribal, jakarta. Tahun 1971, Hero 

mini supermarket sebagai swalayan pertama di indonesia di 

buka di JL. Falatehan Kebayoran baru, Jakarta. Tahun 1998 

Hero Mini Supermarket mulai berkembang , sehingga menjadi 

perusahaan retail pertama di indonesia yang turut serta di 

bursa Sfek jakarta. tahun 1988 PT. Hero Supermarket mulai 

berkembang dengan Dairy Farm sekaligus Guardian dan pada 

akirnya tahun 2002 Giant Hypermart mulai didirikan di 

indonesia. 

Tahun 1985 Giant pertama di buka di kelana jaya. Bulan 

februari tahun 1998 dengan melakukan strategi member of 

jardine matheson group dan kemudian menjadi Giant 

Hypermart.  hingga saat ini, Giant Hypermart telah 

berkembang di seluruh pelosok kota besar di indonesia 

sebanyak 11 outlet hypermart dan 10 outlet Giant superstore. 

Giant Hypermart merupakan toko yang serba ada dapat 

melayani penjualan dalam bentuk grosir dan eceran dengan 

slogan “ Lower Prices Everiday” yang berati Giant Hypermart 

menawarkan produk dengan harga yang paling murah setiap 

hari. Giant Hypermart MOG didirikan di Kota Malang karena 

kebutuhan masyarakat. Terjadinya peningkatan upah 

minimum regional di Kota Malang dapat berpengaruh 

terhadap jumlah tingkat konsumsi masyarakat. 

 

4.2  Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah konsumen yang 

membeli keju dengan berbagai merek. Responden yang 

digunakan sebanyak 100 konsumen yang bersedia sebagai 
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responden dalam penelitian. Identitas responden berupa 

karakteristik demografi yang meliputi jenis kelamin, usia, 

pendidikan terakhir, pekerjaan, dan penghasilan responden. 

 

4.2.1  Karakteristik Responden berdasarkan Jenis 

Kelamin 

Hasil survey dari 100 responden didapatkan bahwa 

karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

menunjukkan sebanyak 68% konsumen keju adalah 

perempuan dan sebanyak 32% konsumen keju adalah laki-laki. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa responden dengan 

jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan 

responden laki-laki, hal tersebut karena yang biasa berbelanja 

dan yang memilih makanan untuk kebutuhan sehari-hari 

adalah perempuan, sedangkan laki-laki cenderung lebih 

memilih bekerja daripada berlama-lama di pusat perbelanjaan 

untuk belanja keperluan sehari-hari. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Haliana (2009) bahwa jenis kelamin diduga 

berhubungan dengan persepsi mutu produk dan juga 

pengambilan keputusan dalam mengkonsumsi suatu produk. 

Laki-laki mempunyai kecenderungan untuk mengkonsumsi 

makanan yang mempunyai nilai gizi baik. 
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Gambar 4. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

 

4.2.2  Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Hasil survey dari 100 responden menunjukkan bahwa 

karakteristik responden berdasarkan usia didominasi oleh 

responden berusia 21-30 tahun sebanyak 47 %. Responden 

yang berusia < 20 tahun sebanyak 18% usia tersebut tergolong 

usia muda dan produktif yang memiliki aktivitas dan rutinitas 

yang padat sehingga memerlukan asupan gizi yang harus 

cukup dan seimbang. Hal tersebut sesuai dengan Sumarwan 

(2002) bahwa usia merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi preferensi dan persepsi konsumen dalam 

proses keputusan untuk menerima sesuatu yang baru, baik 

produk maupun jasa. Seseorang yang berumur relatif muda 

lebih cepat menerima sesuatu yang baru. Hasil berikutnya 

responden yang berusia 31-40 tahun 23 %, dan 41-50 tahun 

12%. Preferensi terhadap pangan bersifat elastis pada orang 

yang berusia muda, tetapi permanen bagi konsumen yang 

sudah berusia tua (Sumarwan, 2002). 

 

32% 

68% 

Jenis Kelamin 

Laki-laki

Perempuan
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Gambar 5. Karakteristik responden berdasarkan usia 

 

4.2.3  Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan  

Pendidikan merupakan salah satu yang dapat dijadikan 

acuan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam 

mengintrepretasikan segala informasi yang di terima. Tingkat 

pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemampuan 

konsumen dalam menanggapi suatu produk, semakin tinggi 

pendidikan maka semakin tinggi pula kemampuan dalam 

menanggapi produk. Berdasarkan hasil survey 100 responden, 

karakteristik responden berdasarkan pendidikan didominasi 

oleh jenjang pendidikan akhir Sekolah Menengah Atas (SMA) 

sebanyak 56%, jenjang Sarjana sebanyak 33 %, jenjang 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 9 %, dan jenjang 

Akademi/sederajat sebanyak 2 %. Konsumen dengan 

pendidikan lebih tinggi juga melihat lebih jauh terhadap 

keburukan dan resiko dalam mengkonsumsi produk, serta 

cenderung lebih kritis dalam pemilihan dan pembelian produk. 

Seseorang yang memiliki pengetahuan dan tingkat pendidikan 

lebih tinggi cenderung akan lebih selektif dalam memilih 

18% 

47% 

23% 

12% 

Usia 

< 20 tahun

21 - 30 tahun

31 - 40 tahun

41 - 50 tahun
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produk, baik dilihat dari segi kualitas atau kuantitasnya 

(Nurhasan, 2006). 

 
Gambar 6. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan 

 

4.2.4  Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Hasil survey 100 responden tentang karakteristik 

responden berdasarkan pekerjaan, yang tertinggi sebagai 

pelajar/mahasiswa sebanyak 34% karena Kota Malang dikenal 

sebagai kota pendidikan sehingga konsumen keju didominasi 

oleh kalangan pelajar/mahasiswa. Hal ini juga di dukung dari 

variabel usia responden yaitu < 20 tahun dan usia 21-30 tahun 

masing-masing sebanyak 18% dan 47 %. Yang mendominasi 

terbanyak kedua adalah pegawai swasta sebanyak 18 %, ibu 

rumah tangga sebesar 17 %, wiraswasta sebanyak 17 %, 

karyawan sebanyak 11 %,PNS sebanyak 5%. Kotler (2002) 

menyatakan bahwa profesi seseorang akan berpengaruh pada 

situasi ekonomi yang mempengaruhi pada pemilihan dan 

keputusan pembelian suatu produk/jasa. Haliana (2009) 

menyatakan bahwa pekerjaan atau profesi seseorang akan 

0% 
9% 

56% 

33% 

2% 

Pendidikan 

SD/Sederajat

SMP/Sederajat

SMA/Sederajat

Sarjana

Akademi/Sederajat



101 

berpengaruh langsung dengan pendapatan, sehingga pekerjaan 

seseorang dapat berpengaruh terhadap barang dan jasa yang 

akan dibeli individu tersebut 

 
Gambar 7.  Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan 

 

4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan 

Berdasarkan hasil survei 100 responden tingkat 

penghasilan konsumen keju sebagai responden penelitian 

berkaitan erat dengan daya beli pada produk keju dan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian baik dalam jumlah 

pembelian maupun frekuensi pembelian. Karakteristik 

responden berdasarkan penghasilan digolongkan menjadi lima 

yaitu, penghasilan 100 - 500 ribu, 600 - 1 juta, 1 - 1,5 juta, 1,6 

- 2 juta, > 2 juta 

34% 

17% 15% 

18% 

11% 

5% 

Pekerjaan 

Pelajar/mahasiswa

Ibu rumah tangga

Wiraswasta

Pegawai swasta

Karyawan
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Gambar 8.  Karakteristik responden berdasarkan penghasilan 

tiap bulan 

 

Berdasarkan hasil diatas penghasilan reponden tertinggi 

berada pada 600 - 1 juta sebanyak 27% hal tersebut 

dikarenakan mayoritas responden sebagai pelajar/mahasiswa. 

Penghasilan terendah yaitu 1,6 - 2 juta sebanyak 12%. Haliana 

(2009) menyatakan bahwa seseorang dengan pendapatan yang 

tinggi cenderung untuk mendorong perilaku dalam 

mengkonsumsi suatu produk. Semakin tinggi pendapatan 

seseorang, maka semakin tinggi frekuensi pembelian dan 

jumlah barang yang akan dibeli. 

 

4.3  Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

Keputusan pembelian sering disebut juga sebagai 

keputusan konsumen, adalah sebuah proses yang dilakukan 

konsumen dalam melakukan sebuah pembelian produk atau 

jasa. Istilah keputusan pembelian menggambarkan bagaimana 

sebuah individu secara hati – hati mengevaluasi berbagai 

macam dari atribut produk, merek atau jasa tertentu dan secara 

17% 

27% 

21% 

12% 

23% 

Pendapatan 

100 - 500 ribu

600 - 1 juta

1 - 1,5 juta

1,6 - 2 juta

> 2 juta
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rasional memilih salah satu yang mempunyai biaya terkecil 

dan dapat memenuhi kebutuhannya yang teridentifikasi 

dengan jelas. 

Penelitian ini meneliti bagaimana pengambilan 

keputusan konsumen dalam membeli keju yang berupa 

kegiatan langsung yaitu mengenai jumlah pembelian dan 

frekuensi pembelian keju serta harga atau biaya yang dapat 

dikeluarkan untuk membeli keju di setiap bulannya. 

 

4.3.1  Frekuensi Pembelian Keju 

Hasil penelitian pada Gambar 9 menunjukkan bahwa 

frekuensi pembelian keju sebanyak 57% melakukan pembelian 

tidak tentu dalam satu bulan. Konsumen beralasan bahwa 

pembelian keju dilakukan sebagai bahan tambahan makanan, 

sehingga keju tidak termasuk dalam kebutuhan makanan yang 

harus dipenuhi. Frekuensi pembelian terbesar kedua yaitu 

untuk pembelian 1-2 kali dalam 1 bulan, dengan alasan untuk 

mencukupi gizi sehingga sedikitnya harus membeli keju 1 kali 

per bulan. Pembelian sebanyak lebih dari dua kali dalam 1 

bulan dikarenakan sebagian anggota keluarga memang 

menyukai keju, sehingga keju dianggap bukan sebagai bahan 

tambahan makanan tapi sebagai pelengkap kebutuhan gizi. 
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Gambar 9.  Frekuensi Pembelian Keju (Per Bulan) 

 

4.3.2  Jumlah Pembelian 

Faktor kedua yang mempengaruhi keputusan pembelian 

yaitu jumlah pembelian. Jumlah pembelian adalah banyaknya 

barang yang dibeli dalam 1 kali transaksi/melakukan 

pembelian. Dalam satu kali pembelian keju konsumen 

membeli 1 - 2 kemasan, hal tersebut merupakan jumlah 

pembelian yang paling sering dilakukan oleh konsumen 

dengan persentase sebesar 51 %. Jumlah pembelian keju 

sebanyak 3 - 4 kemasan dalam satu kali pembelian merupakan 

pembelian terbanyak kedua dengan persentase sebesar 41%. 

Pembelian lebih dari 4 kemasan sebesar 6 %. Konsumen 

membeli dalam jumlah sedikit dikarenakan untuk konsumsi 

pribadi ataupun keluarga, sedangkan jumlah pembelian yang 

lebih dari 4 kemasan disebabkan konsumen mempunyai usaha 

kue yang membutuhkan keju lebih banyak. Berikut adalah 

gambar dari persentase jumlah pembelian keju: 

57% 

40% 

2% 1% 0% 

Frekuensi Pembelian 

Tidak tentu

1 - 2 kali

3 - 4 kali

5 - 6 kali

> 6 kali
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Gambar 10.  Jumlah Pembelian Keju dalam 1 Kali Pembelian 

 

4.3.3  Merek Produk Keju Yang Dibeli 

Jumlah pembelian produk keju tidak hanya 

mempengaruhi frekuensi/ukuran saja tetapi juga 

mempengaruhi merek atau keragaman produk keju yang akan 

dibeli. pada hasil penelitian dari 100 responden yang 

melakukan pembelian produk keju berdasarkan merek yang 

sering beli di golongkan menjadi tiga merek yaitu, Prochis, 

Kraft, KEMAL (Keju Malang). 

 

0% 1% 5% 

41% 51% 

Jumlah Pembelian 
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7 - 9 kemasan

5 - 6 kemasan
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Gambar 11. Merek Keju Yang Sering Dibeli Oleh Konsumen 

 

Berdasarkan hasil diatas merek keju yang sering dibeli 

oleh konsumen adalah  merek kraft sebanyak 61% hal tersebut 

dikarenakan Kraft memiliki brand yang lebih dulu dikenal 

oleh konsumen sehingga konsumen tetap memilih produk 

lama di banding produk baru meskipun harga prochis sedikit 

lebih murah. Hal ini jga dipertimbangan oleh sub variabel 

keluarga dari faktor eksternal bahwa yang paling berpengaruh 

adalah faktor keluarga. Pada merek procihis konsumen yang 

membeli sebanyak 35% dan keju asli Malang sebanyak 4 %. 

 

4.3.4  Jenis Produk Keju 

Pembelian keju yangdilakukan oleh konsumen juga di 

pengaruhi oleh jenis keju, karena jenis keju yang berada di 

pasaran memiliki beraneka ragam jenis yang elah disesuaikan 

dengan kebutuhan konsumen serta mempermudah konsumen 

dalam penggunaan/memanfaatkan sebelum di konsumsi. 

35% 

61% 

4% 
Merek Keju 

Prochis

Kraft
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Gambar 12. Jenis keju yang ada di pasaran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan  

ditunjukan pada Gambar 12 bahwa jenis keju yang sering di 

beli oleh konsumen adalah keju cheddar/ keju parut sebanyak 

67% Hal ini dikarenakan keju cheddar memiliki banyak 

kelebihan di bandingkan dengan jenis keju lainnya. Khususnya 

di Indonesia keju chedar bisa digunakan untuk berbagi jenis 

makanan dengan bentuknya yang padat namun mudah di 

gunakan untuk makanan serta keju cheddar memiliki bentuk 

yang sangat praktis. Sedangkan keju slice dan oles masing 

masing mendapat nilai 24% dan 9%. 

 

4.3.5  Ukuran Produk Keju Yang Dibeli 

Jumlah pembelian keju juga dipengaruhi oleh ukuran 

produk keju. Ukuran yang ada di pasaran memiliki berbagai 

macam ukuran yang ditawarkan, hal tersebut di karenakan 

produsen telah menyesuaikan ukuran yang sesuai dengan 

konsumen baik dari ukuran paling kecil dan yang paling besar, 

baik sekali pakek atau bisa di buat sebagai bahan persediaan. 

9% 

67% 

24% 

Jenis Keju 

Keju Oles

Keju Cheddar
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Gambar 13. Ukuran keju yang ada di pasaran 

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dalam pembelian 

produk keju berdasarkan ukuran, sebanyak 39% konsumen 

membeli produk berukuran 180 gram hal ini dikarenakan 

ukuranya yang sangat ekonomis tidak terlalu kecil dan terlalu 

besar begitu juga dengan harganya cukup terjangkau sehingga 

pas bagi konsumen di samping itu ukuran tersebut juga sesuai 

dengan kebutuhan konsumen. Ukuran berikutnya yang di beli 

oleh konsumen adalah 100 gram  yakni sebanyak 24% hasil ini 

hampir sama dengan ukuran 85 gram konsumen yang membeli 

ukuran ini sebesar 23% kemudian diikuti dengan ukuran 165 

gram yaitu sebesar 12%. Dan 2 % sisanya adalah ukuran selain 

yang disebutkan pada kuisioner. 

 

4.4  Hasil Analisis Bauran Pemasaran 

4.4.1  Variabel Produk (X1) 

Variabel produk dengan sub variabel merek (X1.1) 

sebagian besar responden menanggapi bahwa merek keju 

mempengaruhi konsumen dalam membeli produk keju. Hal 

39% 
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2% 
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tersebut ditunjukkan melalui skor pada sub variabel yang 

mempunyai skor rata-rata 4,13 yang berada pada antara 

penilaian yang lebih besar antara setuju dan sangat setuju. 

Tjiptono (2008) menjelaskan bahwa merek adalah semua 

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

yang dimaksudkan, yang menjadi ciri khas suatau produk agar 

dapat dibedakan dengan produk lain. Itu artinya konsumen 

keju sudah mampu membedakan merek keju dengan merek 

produk yang lain yang mungkin lebih sedikit peminatnya 

dikarenakan terdapat ciri khas sehinga mudah diingat oleh 

para konsumen. 

Variabel produk sub variabel kedua (X1.2) yaitu tentang 

kemasan. Skor rata-rata untuk sub variabel kemasan 4.02 yang 

berada pada antara penilaian ragu-ragu dan sangat setuju 

namun lebih mendekati pada penilaian setuju. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap kemasan 

keju sudah cukup baik dan mampu mempengaruhi keputusan 

pembelian. Penilaian tersebut dapat disebabkan karena 

kemasan dianggap menarik dari segi desain/bentuk, label 

bergambar, warna kemasan dan adanya tanggal kadaluarsa 

yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian suatu produk. 

Variabel produk sub variabel ketiga yaitu aneka rasa 

(X1.3). Skor rata-rata pada sub variabel ketiga yaitu 3,87 yang 

berada antara penilaian ragu-ragu dan setuju. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa konsumen setuju dengan aneka macam 

rasa keju dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Aneka 

rasa keju yang ditawarkan dianggap dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian karena konsumen dapat memilih rasa 

yang disukai atau sesuai selera sehingga tidak menimbulkan 

rasa bosan untuk mengkonsumsi/membeli produk keju lagi. 
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Sub variabel yang keempat yaitu ukuran produk (X1.4). 

Skor rata-rata untuk sub variabel keempat yaitu 3,87 yang 

berada antara penilaian ragu-ragu dan setuju. Responden 

menjawab setuju sebanyak 57% yang dapat diartikan 

konsumen setuju bahwa ukuran produk keju dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian. Ukuran produk dinilai 

cukup baik karena mempunyai berbagai macam ukuran mulai 

dari kecil, sedang, sampai besar yang dianggap sesuai dengan 

kebutuhan konsumen., sehingga konsumen tidak merasa ragu 

untuk membeli keju baik dalam ukuran kecil atau 

besar.Berikut adalah tabel rata-rata skor yang diperoleh setiap 

sub variabel dalam variabel produk. 

Tabel 3.  Pertimbangan Konsumen Terhadap Variabel 

Produk Keju 

Variabel Produk 

(X1) 

1 2 3 4 5 Skor 

Rata-rata % % % % % 

X1.1 (Merek) 1 5 4 59 31 4,13 

X1.2 (Kemasan) 1 5 12 55 27 4.02 

X1.3 (Aneka 

rasa) 

3 7 13 53 24 3,87 

X1.4 (Ukuran 

Produk) 

2 3 19 57 18 3,87 

X1.5 (Informasi 

Gizi) 

2 5 10 49 34 4,08 

Rata-rata 3,99 

Ket: 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Ragu-

ragu,4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 

 

Sub variabel yang kelima yaitu adanya informasi nilai 

gizi (X1.5). Skor rata-rata yang diperoleh adalah 4,08 berada 
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pada penilaian antara setuju dan sangat setuju. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa penilaian konsumen terhadap adanya 

informasi nilai gizi dapat mempengaruhi keputusan pembelian. 

Adanya informasi nilai gizi merupakan salah satu faktor yang 

dianggap cukup penting untuk memilih sebuah produk, 

sehingga konsumen merasa lebih yakin akan kebutuhan gizi 

yang harus dipenuhi sehari-hari. Hasil nilai rata-rata dari 

variabel produk sebesar 3,99 nilai ini berada antara penilaian 

ragu-ragu dan mendekati nilai setuju.  

 

4.4.2  Variabel Tempat (X2) 

Penilaian terhadap variabel tempat terdiri dari 5 sub 

variabel. Penilaian terhadap sub variabel yang pertama yaitu 

lokasi yang strategis (X2.1). Penilaian/skor rata-rata dari sub 

variabel lokasi adalah 3,87 berada pada penilaian ragu-ragu 

dan setuju. Responden yang menjawab ragu-ragu sebanyak 

18% dan 46% menjawab setuju bahwa lokasi yang strategis 

yang dekat dengan lokasi konsumen merupakan faktor yang 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian produk keju. 

Lokasi yang strategis tersebut dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian karena akses untuk menuju lokasi mudah dicapai 

baik dengan jalan kaki, naik motor ataupun mobil. 

Sub variabel kedua dari variabel tempat adalah 

kebersihan tempat (X2.2) yang memiliki skor rata-rata sebesar 

4,26 yang berada pada penilaian antara setuju dan sangat 

setuju. Sebanyak 51% responden menjawab setuju dan 39% 

menjawab sangat setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kebersihan tempat merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi kepetusan pembelian. Berikut tabel persepsi 

konsumen terhadap variabel tempat sebagai berikut: 
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Tabel 4. Pertimbangan Konsumen Terhadap Variabel Tempat 

Variabel Tempat 

(X2) 

1 2 3 4 5 Skor 

Rata-rata % % % % % 

X2.1 (Lokasi 

Strategis) 

2 7 18 46 27 3,87 

X2.2 (Kebersihan 

tempat) 

- 2 8 51 39 4,26 

X2.3 

(Kenyamanan) 

- 3 14 53 30 4,10 

X2.4 (Area parkir) 3 13 22 43 20 3.63 

X2.5 (Etalase 

produk) 

2 8 19 49 22 3,80 

Rata-rata 3,93 

Ket: 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Ragu-

ragu,4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 

 

Sub variabel yang ketiga yaitu kenyamana tempat(X2.3) 

sebanyak 53% responden menjawab setuju dan 30% 

menjawab sangat setuju bahwa kenyamanan tempat 

merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian dalam membeli produk keju. Hal tersebut juga 

dapat dilihat dari skor/nilai rata-rata sub variabel ini yaitu 

4,10. Kenyamanan tempat merupakan salah satu faktor 

keputusan pembelian karena jika tempat nyaman maka 

konsumen akan senang dan nyaman pula untuk melakukan 

pembelian produk keju. 

Sub variabel yang keempat yaitu tempat parkir yang 

luas (X2.4). Responden yang menjawab ragu-ragu sebanyak 

22%, yang menjawab setuju 43% dan yang menjawab sangat 

setuju sebanyak 20%. Hal ini dapat diartikan bahwa tempat 
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parkir yang luas dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

produk keju. Nilai rata-rata sub variabel keempat adalah 3,63 

yang berada pada penilaian antara ragu-ragu dan setuju. 

Tempat parkir yang luas dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian karena mampu menampung kendaraan konsumen 

dengan nyaman sehingga konsumen dapat membeli keju 

dengan tenang. 

Sub variabel yang kelima yaitu etalase produk (X2.5). 

Skor/nilai rata-rata dari sub variabel ini 3,80 yang berada pada 

penilaian antara ragu-ragu, setuju dan sangat setuju. 

Responden yang menjawab ragu-ragu sebanyak 19%, 49% 

menjawab setuju, dan 22% menjawab sangat setuju bahwa 

etalase produk dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

keju.  

 

4.4.3  Variabel Harga (X3) 

Harga adalah salah satu elemen yang ada pada bauran 

pemasaran atau marketing mix. Harga adalah faktor yang 

sangat penting karena harga bisa mempengaruhi positioning 

sebuah produk dan jasa di benak konsumen. Faktor harga juga 

sangat mempengaruhi elemen bauran pemasaran lainnya 

karena harga dapat mempengaruhi masa depan suatu produk, 

saluran pemasaran dan promosi. 

Penetapan harga berdasarkan nilai memiliki pengertian 

menetapkan harga berdasarkan persepsi pembeli atas nilai, 

bukannya atas biaya yang ditanggung oleh penjual.Penilaian 

harga terhadap suatu produk makanan dapat dinilai dari 

kejelasan harga, kesesuaian harga dengan kualitas dan 

perbandingan harga dengan tempat lain. 

Sub variabel harga yang pertama adalah kesesuaian 

harga dengan kualitas produk (X3.1). Skor rata-rata dari sub 
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variabel kesesuaian harga 4,20 berada antara penilaian setuju 

dan sangat setuju. Responden yang menjawab setuju dan 

sangat setuju masing-masing adalah 49% dan 39%. Sebagian 

besar responden meyakini bahwa harga keju sesuai dengan 

kualitas produk yang dapat dilihat dari rasa, warna, dan 

kriteria lainnya. 

Sub variabel harga yang kedua yaitu daya saing harga 

jual dari sebuah produk (X3.2) menunjukkan nilai rata-rata 

4,08 yang berada pada penilaian antara setuju dan sangat 

setuju. Responden menjawab setuju lebih dari 50% yaitu 

sebanyak 54% dan 30% sangat setuju yang dapat diartikan 

bahwa daya saing/ perbandingan harga jual dari sebuah produk  

merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian. Hal ini dapat dilihat bahwa konsumen memilih 

produk keju yang memiliki harga lebih terjangkau dari yang 

tempat lainnya. 

Sub variabel harga yang ketiga yaitu kejelasan harga 

yang dicantumkan oleh perusahaan (X3.3). Kejelasan harga 

yang dimaksud dalam penelitian adalah mengenai daftar harga 

yang tercantum pada etalase produk keju. Skor/nilai rata-rata 

dari sub variabel ketiga ini adalah 4,02 yang berada pada 

penilaian antara setuju dan sangat setuju. Daftar harga menjadi 

suatu pertimbangan bagi konsumen dalam memutuskan untuk 

melakukan pembelian atau tidak. Konsumen menjawab setuju 

yaitu sebesar 48% karena meyakini bahwa kejelasan harga 

yang dicantumkan dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

terhadap produk keju. Berikut adalah tabel penilaian 

responden terhadap variabel harga yang dijelaskan pada tabel 

berikut ini:  
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Tabel 5.  Pettimbangan Konsumen Terhadap Variabel Harga 

Keju 

Variabel 

Harga (X3) 

 1 2 3 4 5 Skor 

Rata-rata % % % % % 

X3.1 (Kesesuaian 

harga) 

1 3 8 49 39 4,20 

X3.2 (Daya Saing 

harga) 

1 4 11 54 30 4,08 

X3.3 (Kejelasan 

harga) 

1 4 17 48 30 4,02 

X3.4 (Tingkat 

harga) 

- 3 20 45 32 4,06 

X3.5 

(Keterjangkauan 

harga) 

- 1 11 55 33 4,20 

Rata-rata 4,11 

Ket: 1= Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Ragu-ragu, 

4 = Setuju, 5 = Sangat setuju 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 

 

Sub variabel harga yang keempat adalah tingkat harga 

yang lebih rendah dari pesaing (X3.4). Skor/nilai rata-rata dari 

sub variabel ini adalah 4.06 berada pada penilaian antara ragu-

ragu, setuju dan sangat setuju. Responden menjawab sebanyak 

20% untuk ragu-ragu, 45% untuk setuju dan 32% sangat 

setuju. Dari prosentase tersebut dapat dilihat bahwa konsumen 

setuju tingkat harga yang lebih rendah dari pesaing dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian. Hal ini dapat dilihat 

bahwa dari satu tempat yang menjual produk keju dengan 

berbagai macam harga maka harga yang memiliki 
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kecenderungan dipilih lebih banyak adalah harga yang paling 

terjangkau. 

Sub variabel harga yang terakhir dalam penelitian 

ini(kelima) adalah keterjangkauan harga produk (X3.5) yang 

memiliki skor rata-rata yang cukup tinggi yaitu 4,20 berada 

pada penilaian antara setuju dan sangat setuju. Penilaian 

responden sebanyak 55% menilai setuju bahwa 

keterjangkauan harga merupakan salah satu faktor yang 

diyakini dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Penilaian 

ini disebabkan konsumen lebih memilih produk keju yang 

terjangkau berdasarkan kualitas dari suatu produk tersebut. 

Hasil penilaian/skor rata-rata dari variabel harga sebesar 4,11 

nilai ini termasuk dalam kategori cukup tinggi yaitu antara 

penilaian setuju dan sangat setuju. 

 

4.4.4  Variabel Promosi (X4) 

Promosi merupakan kegiatan komunikasi antara 

pedagang kepada konsumen yang bertujuan mempengaruhi 

konsumen untuk membeli produk. Variabel promosi 

mempunyai 5 sub variabel. Sub variabel yang pertama dari 

variabel promosi adalah promosi melalui media (X4.1). Media 

yang digunakan dalam promosi terdiri dari dua, yaitu media 

elektronik dan media cetak. Skor/nilai rata-rata pada sub 

variabel ini merupakan skor tertinggi diantara sub variabel 

yang lainnya yaitu 4,16 yang berada pada penilaian antara 

setuju dan sangat setuju. Responden menjawab setuju 

sebanyak 58% dan 30% menjawab sangat setuju bahwa 

promosi melalui media dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian keju. 

Sub variabel yang kedua dari variabel promosi yaitu 

promosi melalui informasi mulut ke mulut (X4.2). Skor/nilai 
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rata-rata dari sub variabel ini adalah 3,90 berada pada 

penilaian antara ragu-ragu dan setuju. Sebanyak 49% 

responden menjawab setuju bahwa informasi melalui mulut ke 

mulut dapat mempengaruhi keputusan pembelian. 

Sub variabel yang ketiga yaitu personal selling (X4.3) 

yang memiliki skor rata-rata 3,82 berada pada penilaian antara 

ragu-ragu dan setuju. Responden menjawab ragu-ragu dan 

sangat setuju sebanyak 19 % sedangkan 55% menjawab setuju 

promosi melalui personal selling dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian karena konsumen cenderung 

mempercayai apa yang disarankan oleh teman atau orang yang 

dikenal. 

Sub variabel yang keempat adalah public relation 

(X4.4). Responden menjawab ragu-ragu sebanyak 25% dan 

51% menjawab setuju. Hal ini diyakini bahwa hubungan antar 

teman kerja, keluarga dan orang-orang terdekat dapat 

mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai rata-rata yang diperoleh yaitu sebesar 

3,54 berada pada penilaian antara ragu-ragu dan setuju. 

Sub variabel sales promotion merupakan yang kelima 

dari variabel promosi (X4.5). Berdasarkan dari nilai rata-rata 

yang didapat yaitu 3,62 berada pada penilaian antara ragu-ragu 

dan setuju. Responden sebanyak 50% menjawab setuju jika 

sales promotion merupakan salah satu faktor yang diyakini 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian produk keju. 

Berikut tabel persepsi konsumen terhadap variabel promosi:  
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Tabel 6. Pertimbangan Konsumen Terhadap Variabel Promosi 

Variabel Promosi 1 2 3 4 5 Skor 

Rata-rata (X4) % % % % % 

X4.1 (Melalui 

media) 

- 2 9 58 30 4,16 

X4.2 (Mulut ke 

mulut) 

1 4 22 49 24 3,90 

X4.3 (Personal 

selling) 

3 4 19 55 19 3,82 

X4.4 (Public 

relation) 

4 9 25 51 11 3,54 

X4.5 (Sales 

Promotion) 

3 8 25 50 14 3,62 

Rata-rata 3,81 

Ket: 1= Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Ragu-ragu, 

4 = Setuju, 5 = Sangat setuju 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 

 

4.4.5  Variabel Faktor Eksternal (X5) 

Faktor eksternal merupakan faktor luar yang meliputi 

kebudayaan, kelas sosial dan keluarga. Kebudayaan 

merupakan suatu kegiatan yang dapat memperkenalkan 

produk atau jasa pada tabel 5 variabel X5.1 Diketahui bahwa 

konsumen keju di Kota Malang diperoleh nilai 3,34 nilai 

tersebut termasuk antara ragu-ragu dan setuju hal ini 

dikarenakan kebudayan di Kota Malangjuga ikut berkembang 

sesusai dengan kemajuan Kota Malang. 

Penelitian terhadap sub variabel selanjutnya yaitu kelas 

sosial dari hasil tabel variabel X5.2 di dapatkan nilai 3,43 yang 

berada pada penilaian ragu-ragu dan setuju. Sebanyak 22% 

responden menjawab ragu-ragu dan 43% menjawab setuju 
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bahwa kelas sosial dapat mempengaruhi keputusan pembelian. 

Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan kelas sosial di 

Kota Malang sehingga variabel tersebut berpengaruh pada 

keputusan pembelian. 

Penelitian untuk sub variabel selanjutnya yaitu keluarga 

dari hasil tabel pada variabel X5.3 didapatkan hasil 3,58 yang 

berada pada penilaian antara ragu-ragu dan setuju. Responden 

menjawab ragu-ragu sebanyak 22% dan 49% menjawab setuju 

bahwa variabel tersebut berpengaruh dalam keputusan 

pembelian. Berikut tabel persepsi konsumen terhadap variabel 

faktor eksternal: 

Tabel 7.  Pertimbangan konsumen terhadap variabel faktor 

eksternal. 

Variabel Faktor 

Eksternal 

(X5) 

1 2 3 4 5 Skor 

Rata-rata % % % % % 

X5.1 

(Kebudayaan) 

5 18 24 43 10 3,34 

X5.2 (Kelas 

sosial) 

4 18 22 43 13 3,43 

X5.3 (Keluarga) 4 11 22 49 14 3,58 

Rata-rata 3,45 

Ket: 1= Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Ragu-ragu, 

4 = Setuju, 5 = Sangat setuju 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 

 

4.4.6  Variabel Faktor Internal (X6) 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari 

dalam diri meliputi motivasi, pengamatan dan pendidikan. 

Motivasi merupakan suatu dorongan sebuah keinginan dari 

dalam diri pada tabel 6, Sub variabel motivasi mendapatkan 
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skor rata-rata 3,75 nilai tersebut berada pada penilaian antara 

ragu-ragu dan setuju. Sebanyak 14% responden menjawab 

ragu-ragu dan 55% responden menjawab setuju bahwa 

motivasi diri dapat mempengaruhi keputusan pembelian, hal 

tersebut dikarenakan adanya dorongan dari dalam diri untuk 

meningkatkan gizi yang lebih baik, sehingga adanya motivasi 

dari dalam diri sangat berpengaruhterhadap pengambilan 

keputusan dalam pembelian. 

Sub variabel selanjutnya yaitu pengamatan hasil skor 

rata-rata yang di dapat yaitu 3,47 nilai tersebut termasuk 

antara ragu-ragu dan setuju hal ini dikarenakan setiap 

konsumen yang akan melakukan sebuah pengambilan 

keputusan konsumen selalu melakukan sebuah pengamatan 

terlebih dahulu. 

Sub variabel ketiga yaitu pendidikan pada X6.3 

didapatkan hasil 3,41 nilai tersebut termasuk antara ragu-ragu 

dan setuju. Sebanyak 19% responden menjawab ragu-ragu dan 

47% menjawab setuju bahwa pendidikan dapatmempengaruhi 

dalam keputusan pembelian. Hal tersebut dikarenakan rata rata 

responden memiliki taraf pendidikan tinggi, sehingga variabel 

pendidikan berpengaruh dalam pengambilan keputusan 

pembelian. Berikut tabel persepsi konsumen terhadap faktor 

internal: 
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Tabel 8. Pertimbangan Konsumen Terhadap Faktor Internal 

Variabel Faktor 

Internal 

(X6) 

1 2 3 4 5 Skor 

Rata-rata % % % % % 

X6.1 (Motivasi) 4 9 14 55 18 3,75 

X6.2 

(pengamatan) 

4 16 21 47 12 3,47 

X6.3 (pendidikan) 7 15 19 47 12 3,41 

Rata-rata 3,54 

Ket: 1= Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Ragu-ragu, 

4 = Setuju, 5 = Sangat setuju 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 

 

4.4.7  Faktor personal (X7) 

Karakteristik konsumen menurut Sumarwan (2002), 

meliputi pengetahuan dan pengalaman konsumen, kepribadian 

konsumen dan karakteristik demografi konsumen. 

Berdasarkan tabel 7 yang termasuk dalam karakteristik 

konsumen ada 3 hal, yaitu Kepribadian, Konsep Diri, dan 

Sikap. Kepribadian dan konsep diri merupakan dua gagasan 

psikologis yang telah digunakan dalam mempelajari perilaku 

konsumen yang diorganisir secara menyeluruh dari tindakan 

konsumen (Kotler, 2002). 

Sub variabel pertama yaitu kepribadian yang 

mempunyai skor rata-rata tertinggi dari kedua sub variabel 

yang lainnya yaitu sebesar 3,69 yang berada antara penilaian 

ragu-ragu dan setuju. Sebanyak 56% responden menjawab 

setuju dan 16 % responden menjawab ragu-ragu bahwa 

kepribadian dapat mempengaruhi keputusan dalam pembelian 

suatu produk 
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Sub variabel kedua yaitu konsep diri  yang mempunyai 

skor rata-rata lebih tinggi dari sub variabel ketiga yaitu sebesar 

3,45 yang berada pada penilaian antara ragu-ragu dan setuju. 

Responden menjawab ragu-ragu sebanyak 21%, dan 51% 

menjawab setuju bahwa konsep diri dapat mempengaruhi 

dalam keputusan pembelian. 

Sub variabel yang ketiga yaitu sikap yang mempunyai 

skor rata-rata 3,43 yang berada pada penilaian ragu-ragu dan 

setuju. Sebanyak 19% responden menjawab ragu-ragu dan 

51% menjawab setuju bahwa sikap konsumen dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian suatu produk. Berikut 

tabel persepsi konsumen terhadap karakteristik konsumen: 

Tabel 9. Pertimbangan Konsumen Terhadap Faktor 

Personal 

Variabel Faktor 

Personal 

(X7) 

1 2 3 4 5 Skor 

Rata-rata % % % % % 

X7.1 

(kepribadian)  

2 12 16 56 14 3,69 

X7.2 (konsep 

diri) 

2 18 21 51 8 3.45 

X7.3 (sikap) 5 16 19 51 9 3,43 

Rata-rata 3,52 

Ket: 1= Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Ragu-ragu, 

4 = Setuju, 5 = Sangat setuju 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 

 

4.5  Analisis Data 

4.5.1  Hasil Uji Validitas Instrumen 

Validitas digunakan sebagai alat pengukur valid 

tidaknya suatu item instrumen dengan membandingkan indeks 
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korelasi product moment pearson dengan level signifikansi 5 

% dengan nilai kritisnya. Korelasi dinyatakan valid jika hasil 

r-hitung > dari r-tabel  (0,05), dan dinyatakan tidak valid jika 

hasil r-hitung < dari r-tabel. Uji validitas dilakukan pada setiap 

butir (item) pertanyaan pada kuisioner yang diisi oleh 

responden. Perhitungan uji validitas instrumen dengan 

menggunakan komputer melalui program SPSS versi 16.0 for 

windows. Hasil pengolahan data tersebut dilihat dari nilai t-

hitung. 

Hasil uji validitas dengan menggunakan SPSS versi 16.0 

for windows  menunjukkan bahwa koefisien korelasi antar 

skor item (X) dengan skor total (Xtotal) dari tiap-tiap variabel 

mempunyai taraf signifikansi lebih dari 1% dapat nyatakan 

bahwa semua item pertanyaan dalam penelitian adalah valid, 

sehingga instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

variabel yang ditetapkan. Berikut tabel dari hasil uji validitas 

instrumen : 
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Tabel 10. Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Item Koefisien Korelasi Signifikan Keterangan 

Produk (X1) 

X1.1 0, 699 0,000 Valid 

X1.2 0, 771 0,000 Valid 

X1.3 0,792 0,000 Valid 

X1.4 0,786 0,000 Valid 

X1.5 0,672 0,000 Valid 

Tempat (X2) 

X2.1 0,652 0,000 Valid 

X2.2 0,501 0,000 Valid 

X2.3 0,752 0,000 Valid 

X2.4 0,655 0,000 Valid 

X2.5 0,718 0,000 Valid 

Harga (X3) 

X3.1 0,737 0,000 Valid 

X3.2 0,796 0,000 Valid 

X3.3 0,769 0,000 Valid 

X3.4 0,713 0,000 Valid 

X3.5 0,592 0,000 Valid 

Promosi (X4) 

X4.1 0,506 0,000 Valid 

X4.2 0,658 0,000 Valid 

X4.3 0,752 0,000 Valid 

X4.4 0,778 0,000 Valid 

X4.5 0,648 0,000 Valid 

Kebudayaan 

(X5) 

X5.1 0,826 0,000 Valid 

X5.2 0,835 0,000 Valid 

X5.3 0,833 0,000 Valid 

Sosial (X6) 

X6.1 0,760 0,000 Valid 

X6.2 0,853 0,000 Valid 

X6.3 0,785 0,000 Valid 

Kepribadian 

(X7) 

X7.1 0,796 0,000 Valid 

X7.2 0,846 0,000 Valid 

X7.3 0,867 0,000 Valid 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Y1 0,835 0,000 Valid 

Y2 0,888 0,000 Valid 

Keterangan: Data Primer Diolah (2015) 
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Untuk menentukan valid atau tidaknya suatu instrumen 

dilakukan dengan melihat besarnya koefisien korelasi (r) 

dengan nilai minimum 0,5. Suatu instrumen dinyatakan valid 

apabila nilai koefisien ditemukan sama dengan atau lebih dari 

0,5 dengan demikian semua item yang memiliki nilai kurang 

dari 0,5 disisihkan dan item-item yang dimasukkan dalam alat 

tes adalah item-item yang memiliki nilai diatas 0,5 dengan 

pengertian semakin tinggi nilai koefisien korelasi (r) sampai 

mendekati angka 1,00 maka semakin baik pula konsistensi 

validitasnya (Ghozali, 2001). Berdasarkan tabel 8 diatas 

menunjukkan bahwa koefisien korelasi item pertanyaan 

mempunyai nilai lebih dari 0,05 yang berarti tiap-tiap item 

variabel adalah valid dan dapat digunakan untuk penelitian. 

Hasil r hitung > r tabel (0,05) sehingga variabel dapat 

dikatakan valid dari total n = 96 dan  = 0,05. Item dikatakan 

tidak valid apabila hasil r hitung < r tabel. Hal ini sama dengan 

Arikunto (2002) menyatakan bahwa validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu 

instrumen. Suatu instrumen yang valid berarti mempunyai 

validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid 

berarti mempunyai validitas rendah. 

 

4.5.2  Hasil Uji Reliabiltas Instrumen  

Uji reliabilitas instrumen adalah indeks yang 

menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat 

dipercaya atau dapat diandalkan. Uji reliabilitas yang 

digunakan adalah Alpha Cronbach dengan penentuan 

instrumen dikatakan handal (reliable) jika nilai koefisien lebih 

besar dari 0,5 dan dikatakan tidak reliable jika koefisien lebih 

kecil dari 0,5. Pengujian reliabilitas instrumen menggunakan 

SPSS (Specific Program for Social Science) 16 . 
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Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui bahwa semua item 

variabel  X yang digunakan dalam penelitian dikatakan 

reliable dikarenakan nilai koefisien alpha> 0,5, sehingga 

instrumen dapat digunakan untuk mengukur variabel-variabel 

dalam penelitian. Teknik pengujian yang digunakan untuk 

menguji reliabilitas adalah alphacronbach dengan penentuan 

suatu instrumen dikatakan handal (reliable) apabila memiliki 

koefisien nilai kehandalan reliabilitas (nilai alpha-cronbach)  

sebesar 0,5 atau lebih (Ghozali, 2001).Hasil penelitian disebut 

reliable apabila nilai alpha cronbach > 0,5 (Azwar, 2001). 

Berikut tabel hasil uji reliabilitas instrumen: 
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Tabel 11.  Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel Item 
Coefficient 

Cronbach’s Alpha 
Keterangan 

Produk (X1) 

X1.1 0,769 Reliable 

X1.2 0,737 Reliable 

X1.3 0,735 Reliable 

X1.4 0,727 Reliable 

X1.5 0,789 Reliable 

Tempat (X2) 

X2.1 0,613 Reliable 

X2.2 0,678 Reliable 

X2.3 0,544 Reliable 

X2.4 0,668 Reliable 

X2.5 0,591 Reliable 

Harga (X3) 

X3.1 0,726 Reliable 

X3.2 0,696 Reliable 

X3.3 0,716 Reliable 

X3.4 0,739 Reliable 

X3.5 0,773 Reliable 

Promosi (X4) 

X4.1 0,715 Reliable 

X4.2 0,632 Reliable 

X4.3 0,575 Reliable 

X4.4 0,567 Reliable 

X4.5 0,650 Reliable 

Faktor eksternal 

(X5) 

X5.1 0,738 Reliable 

X5.2 0,729 Reliable 

X5.3 0,698 Reliable 

Faktor internal 

(X6) 

X6.1 0,677 Reliable 

X6.2 0,695 Reliable 

X6.3 0,689 Reliable 

Faktor personal 

(X7) 

X7.1 0,779 Reliable 

X7.2 0,679 Reliable 

X7.3 0,664 Reliable 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Y1 0,889 Reliable 

Y2 0,816 Reliable 

Keterangan: Data Primer Diolah 
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4.6  Hasil Analisis Faktor 

Analisis faktor digunakan untuk mengidentifikasi 

sejumlah faktor yang relatif kecil yang dapat digunakan untuk 

menjelaskan sejumlah besar variabel yang saling berhubungan. 

4.6.1 Hasil Uji Ekstraksi Faktor 

Analisis selanjutnya yaitu ekstraksi faktor. Ekstraksi 

faktor adalah suatu metode yang digunakan untuk mereduksi 

data dari beberapa indikator untuk menghasilkan faktor yang 

lebih sedikit yang mampu menjelaskan korelasi antara 

indikator yang diobservasi. Eigen value merupakan nilai yang 

menunjukkan kepentingan relatif masing-masing faktor dalam 

menghitung variansi ke 29 variabel awal yang dianalisis. 

Syarat eigen value adalah memiliki nilai eige value > 1. 

Apabila kurang dari 1 maka tidak digunakan dalam 

menghitung angka jumlah faktor yang terbentuk. Hasil analisis 

data menunjukkan eigen value lebih besar dari 1 ada 9, 

sehingga faktor yang terbentuk adalah 9. 

Ekstraksi faktor yang diperoleh sebanyak 9 faktor. 

Faktor pertama memiliki presentase varians sebesar 25,8% 

yang berarti terbentuknya faktor pertama dapat menjelaskan 

sebesar 25,8% dari 29 variabel awal, faktor kedua memiliki 

presentase 11,392% yang berarti terbentuknya faktor kedua 

dapat menjelaskan sebesar 11,392% dari 29 variabel, dan 

seterusnya. Faktor terakhir yaitu faktor kesembilan memiliki 

presentase varians sebesar 3,475%, terbentuknya faktor 

kesembilan dapat menjelaskan 3,475% dari 29 variabel awal. 

Presentase kumulatif sebesar 69,088%, yang berarti bahwa 

dari 9 faktor yang terbentuk mampu mewakili 69,088% dari 

29 variabel awal. 
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Tabel 12. Hasil Uji Ekstraksi Faktor 

Component 

Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance 
Cumulative 

% 

1. 7.496 25,850 25,850 

2. 3,304 11,392 37,241 

3. 1,728 5,958 43,199 

4. 1,634 5,634 48,834 

5. 1,326 4,571 53,405 

6. 1,240 4,277 57,681 

7. 1,230 4,241 61,923 

8. 1,070 3,690 65,612 

9. 1,008 3,475 69,088 

Keterangan: Data Primer Diolah (2015) 

 

Berdasarkan tabel 12 diatas diketahui bahwa dari 29 

variabel yang dilakukan analisis faktor terdapat 9 faktor yang 

terbentuk dengan memiliki eigenvalues diatas 1 dan atau ≥ 1, 

dan memiliki nilai kumulatif sebesar 69,088%. Faktor yang 

terbentuk adalah faktor yang dianggap dapat mewakili dari 29 

variabel, sehingga 9 faktor dapat dilakukan analisis lebih 

lanjut. Hal ini sesuai dengan pendapat Suliyanto (2005) yang 

menyatakan bahwa dalam penentuan 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. Hasil analisis lain 

yang perlu diperhatikan selain Eigen value yaitu nilai 

presentase kumulatif dari presentase varian, besarnya nilai 

presentase kumulatif presentase varian harus  ≥ 60%. Jika 

dilihat dengan seksama, ada beberapa variabel yang memliki 

nilai faktor tidak berbeda nyata antara faktor lain, sehingga 
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variabel tersebut tidak dapat begitu saja dimasukkan ke salah 

satu faktor hanya dengan melihat mana yang lebih besar 

korelasinya, maka diperlukan proses rotasi faktor. 

 

4.6.2  Hasil Uji Rotasi Faktor 

Uji rotasi faktor digunakan agar dapat memperoleh 

struktur faktor yang lebih sederhana. Rotasi faktor diuji 

menggunakan SPSS 16 dengan metode Varimax. Uji rotasi 

dilakukan setelah melakukan uji ekstraksi faktor yang 

menunjukkan hubungan antara faktor dan variabel individual, 

tetapi pada faktor-faktor tersebut masih sulit untuk 

diinterpretasikan. Untuk mempermudah menginterpretasikan, 

rotasi faktor matrik ditransformasikan kedalam bentuk matrik 

yang lebih sederhana. Interpretasi faktor dilakukan dengan 

mengelompokkan variabel dengan faktor loading minimal 0,5. 

Variabel dengan nilai loading faktor kurang dari 0,5 maka 

variabel tersebut dikeluarkan karena tidak bisa mewakili faktor 

yang telah terbentuk.  

Loading faktor dapat menjelaskan besarnya korelasi 

suatu item dengan faktor yang terbentuk. Faktor akan 

mewakili sejumlah item apabila pertimbangan nilai loading 

faktor ≥ 0,5. Surrogate dilakukan dengan cara menyeleksi 

nilai faktor loading yang terbentuk, dipilih nilai loading faktor 

terbesar agar dapat mewakili dari masing-masing faktor. 

Berikut tabel hasil analisis rotasi faktor : 
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Tabel 13. Hasil Rotasi Faktor 

Keterangan 
Faktor Loading  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Indeks 1 “Produk dan harga”          

X3.3 (Kejelasn Harga) 0,813         

X1.3 (Aneka Rasa) 0,705         

X3.2(Daya Saing Harga) 0,688         

X1.1 (Merek) 0,661         

X3.1 (Kesesuaian Harga) 0,661         

X1.2 (Kemasan) 0,653         

X1.4 (Ukuran) 0,560         

X3.4 (Tingkat Harga)   0,517         

Indeks 2 “ Faktor Personal, Internal, dan 

Tempat ” 
        

 

X7.2 (Konsep Diri)  0,748        

X2.4 (Area Parkir)  0,724        

X2.5 (Etalase)  0,651        

X6.3 (Pendidikan)  0,543        

Indeks 3 “Faktor Eksternal, Personal dan 

Promosi” 
        

 

X5.2 (Kelas Sosial)   0,821       

X5.1 (Kebudayaan)   0,674       

X5.3 (Keluarga)   0,567       

X7.3 (Gaya Hidup)   0,566       

X4.5 (Sales Promotion)   0,547       

Indeks 4 “Promosi dan Produk”          

X4.3 (Personal Selling)    0,795      

X4.4 (Public Relation)    0,791      

X1.5 (Informasi Gizi)    0,741      

Indeks 5 “ Tempat”          

X2.2 (Kebersihan)     0,712     

X2.3 (Kenyamanan)     0,667     

X2.1 (Lokasi)     0,594     

Indeks 6 “Promosi dan Harga”          

X4.1 (Media)      0,774    

X3.5(Keterjangkauan Harga)      0,621    

Indeks 7 “Faktor Personal dan Internal”          

X7.1 (Kepribadian)       0,883   

X6.2 (Pengamatan)       0,882   

Indeks 8 “Mulut ke mulut”        0,799  

Indeks 9 “Motivasi”         0,748 

Keterangan : Data Primer Diolah (2015) 
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Hasil analisis rotasi faktor menjelaskan bahwa: 

a. Indeks 1 “Produk dan Harga” 

Faktor pertama yang terbentuk adalah produk dan 

harga yang terdiri dari variabel produk (aneka rasa, 

merek, kemasan, ukuran) dan harga (kejelasan, 

kesesuaian, dan tingkat harga). Dua variabel pada 

indeks 1 adalah variabel yang saling berhubungan 

dimana kesesuaian dan kejelasan harga mempengaruhi 

rasa, merek dan kemasan suatu produk. Merek dan 

kemasan merupakan salah satu cara untuk mengenalkan 

suatu produk kepada konsumen dan mencari pangsa 

pasar. Dalam suatu produk konsumen juga akan mencari 

rasa yang sesuai dengan selera sehingga rasa juga faktor 

yang penting dalam pengenalan produk. 

Variabel yang paling berpengaruh dalam “produk 

dan harga” adalah kejelasan harga, dan aneka rasa 

memiliki keeratan yang tinggi dengan nilai faktor 

loading sebesar 0,813 dan 0,705. Variabel daya saing 

harga, merek, kesesuaian harga dan kemasan memiliki 

keeratan yang sedang dengan nilai 0,688, 0,661 dan 

0,653. Variabel ukuran dan tingkat harga memiliki 

keeratan rendah di indeks 1 dengan nilai 0,560 dan 

0,517. 

Persentase varians indeks 1 “produk dan harga” 

adalah persentase tertinggi yaitu 14,575% yang artinya 

variabel aneka rasa, merek, kemasan, kejelasan dan 

kesesuaian harga mampu menjelaskan sebesar 14,575% 

dari 29 variabel awal. Rasa, merek, ukuran dan kemasan 

dari suatu produk akan dibandingkan dengan harga yang 

ditawarkan oleh produsen, sehingga akan 

mempengaruhi keputusan pembelian dari konsumen. 
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Apabila produk dan harga yang ditawarkan sesuai 

dengan selera, maka konsumen tidak akan ragu dalam 

melakukan pembelian. 

 

b. Indeks 2 “Faktor Personal, Internal, dan Tempat” 

Faktor kedua yang terbentuk adalah tempat dan 

karakteristik konsumen yang terdiri dari variabel 

personal dan internal (konsep diri, dan pendidikan) dan 

variabel tempat ( area parkir dan etalase). variabel 

personal dan internal merupakan 2 variabel yang saling 

berhubungan dimana adanya konsep diri dikarenakan 

adanya sebuah pendidikan dari awal yang membentuk 

sebuah konsep. Konsumen akan lebih teliti dan dan hati-

hati dalam melakukan pembelian karena harus di 

sesuaikan dengan konsep diri yang sudah terbentuk. 

Konsumen juga akan mempertimbangkan tempat parkir 

dan etalase yang memajang sebuah produk untuk 

melakukan pembelian. Pembelian keju yang dilakukan 

merupakan konsep diri dari konsumen dari proses 

pendidikan yang sudah dilakukan . Tempat parkir yang 

luas dan aman biasanya terdapat di pusat-pusat 

perbelanjaan yang nyaman seperti pasar swalayan atau 

minimarket. konsumen dalam berbelanja mementingkan 

keamanan kendaraan yang dibawa , sehingga saat 

melakukan pembelian konsumen merasa aman. 

Variabel yang paling berpengaruh dari indeks 2 

“personal dan tempat” adalah konsep diri dan area 

parkir yang memiliki keeratan tinggi dengan nilai 0,748 

dan 0,724. Variabel etalase dan pendidikan memiliki 

keeratan sedang dengan nilai 0,651 dan 0,543. Indeks 2 

“personal, internal dan tempat ” memiliki persentase 
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varians sebesar 9,900% yang beraaeti konsep diri, area 

parkir, etalase dan pendidikan mampu menjelaskan 

sebesar 9,900% dari 29 variabel awal. 

 

c. Indeks 3 “Faktor Ekternal, Personal dan Promosi” 

Faktor ketiga yang terbentuk adalah faktor eksternal 

dan promosi yang terdiri dari variabel faktor eksternal 

(kelas sosial, kebudayaan, keluarga),personal (gaya 

hidup) dan promosi (sales promotion). Faktor eksternal 

memiliki memiliki nilai loading paling tinggi sehingga 

akan sangat di pertimbangkan konsumen dalam 

pembelian. Kebudayaan yang memiliki nilai sedang 

juga masih dipertimbangkan dalam proses pembelian, 

sedangkan keluarga, gaya hidup dan sales promotion 

juga masih ikut untuk dipertimbangkan meskipun 

memiliki nilai loading  kecil. Adanya promosi yang di 

lakukan akan mampu membuat konsumen untuk 

melakukan pembelian. Pembelian keju yang dilakukan 

merupakan adanya pengaruh dari kelas sosial, 

kebudayaan, keluarga, gaya hidup, dan seles promotion. 

Promosi selalu di lakukan oleh produsen untuk menarik 

konsumen. Kelas sosial yang di miliki konsumen 

memerlukan adanya promosi dari produsen untuk 

mempermudah konsumen dalam mengetahui produk 

yang di butuhkan. 

Variabel paling berpengaruh pada indek 3. Pada 

“faktor eksternal adalah kelas sosial  yang memiliki 

nilai paling tinggi yaitu 0,821 dan kebudayaan memiliki 

nilai sedang yaitu 0,674. Sedangkan keluarga, gaya 

hidup dan sales promotion memiliki nilai keeratan yang 

rendah yaitu 0,567, 0,566 dan 0,547. Pada indek 3 
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memiliki nilai prosentase varian sebesar 9,659 yang 

berarti kelas sosial, kebudayaan keluarga, gaya hidup 

dan sales promosien mampu menjelaskan 9,659 dari 29 

variabel awal. 

 

d. Indeks 4 “Promosi dan Produk” 

Faktor keempat yang terbentuk adalah faktor 

promosi dan produk. faktor promosi yang terdiri dari 

(personal sellinga dan public relation) produk terdiri 

dari (informasi nilai gizi). Faktor promosi dan produk 

memiiki keeratan hubungan tinggi. Konsumen sebelum 

melakukan pembelian mula-mula akan melakukan 

sebuah pengamatan produk dengan melaui informasi 

secara personal ataupun informasi public untuk 

melakukan pembelian dengan adanya proses informasi 

mampu memberikan wawasan dan referensi bagi 

konsumean untuk melakukan pembelian. Pembelian 

keju yang dilakukan konsumen sangatlah di tentukan 

oleh hubungan promotsi dan produk dengan adaanya 

informasi yang ada maka konsumen akan lebih tau 

tentang produk sehingga konsumen akan lebih mudah 

dalam menentukan keputusan pembelian.. 

Variabel pada indeks 4 semunya memiliki nilai yang 

hampir sama  namun yang memiliki nilai keeratan 

paling tinggi adalah hubungan personal selling dang 

public relation yakni 0,795 dan 0,791 sedangkan 

informasi nilai gizi memiliki nilai 0,741. Pada indeks 4 

memiliki nilai prosentase varian sebesar 8,201 yang 

berarti promosi dan produk mampu menjelaskan 8,201 

% dari 29 variabel awal. 
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e. Indeks 5 “Tempat” 

Faktor kelima yang terbentuk adalah tempat dan 

faktor internal yang terdiri dari variabel tempat 

(kebersihan, kenyamanan dan lokasi). Konsumen akan 

memperhatikan kebersihan tempat, kenyamanan dan 

lokasi dalam pembelian. Pembelian produk yang 

dilakukan konsumen dikarenakan kebersihan tempat 

yang sangat memenuhi standat kenyamanan tempat 

yang selalu terjaga dan akses lokasi yang mudah. 

Kebersihan dan kenyamanan sangatlah penting bagi 

konsumen hal ini selalu di jaga dan di lakukan oleh 

minimarket atau mall sehingga konsumen akan merasa 

rileks dalam membeli produk dan keputusan pembelian 

akan bisa terwujud.. 

Variabel yang paling berpengaruh pada indeks 5 

pada faktor tempaat adalah kebersihan dengan nilai 

0,712 kenyamanan yang memiliki nilai sedang 0,667 

dan lokasi yang memiliki nilai paling rendahi 0.594. 

pada indeks 5 memiliki nilai varian sebesar 7.473 yang 

berarti kebersihan dan kenyamanan mampu 

menjelaskan 7.473%  dari variabel awal. 

 

f. Indeks 6 “Promosi dan Harga” 

Faktor keenam yang terbentuk adalah promosi yang 

terdiri dari variabel promosi (media) dan variabel harga 

yang terdiri dari (keterjangkauan harga). Pada saat ini 

media sangatlah mudah untuk didpatkan sehingga media 

merupakan sarana yang paling mudah juga untuk 

digunakan sebagai promosi oleh produsen kekonsumen. 

Dua faktor ini sangatlah berhubungan dengan adanya 

promosi yang dilakukan akan mempermudah konsumen 
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untuk melakukan keputusan pembelian, harga mrupakan 

salah satu faktor yang di rasa penting untukdiketahui 

oleh konsumen sehingga akan timbul ketertarikan 

konsumen pada produk dengan adanya info varian harga 

yang diberikan. Dua faktor juga memiliki hubungan 

nilai keeatan yang tinngi karena Variabel di atas saling 

menguatkan konsumen untuk malakukan sebuah 

keputusan pembelian. 

Variabel yang paling berpengaruh pada indeks 6. 

Promotion melalui media memiliki nilai loading 0,774 , 

keterjangkauan harga memiliki nilai loading sebesar 

0,621. pada indeks 6 memiliki nilai varian sebesar 5.900 

yang ber arti promotsi melalui media dan 

keterjangkauan harga mampu menjelaskan 5.900%  dari 

29 variabel awal. 

 

g. Indeks 7 “Faktor Personal dan Internal” 

Faktor ketujuh yang terbentuk adalah prersonal dan 

internal yang terdiri dari variabel kepribadian dan 

pengamatan. Variabel-variabel diatas mempunyai 

hubungan yang saling berkaitan (berkorelasi) karena 

konsumen sebelum melakukan pembelian selalu 

melakukan pengamatan produk untuk dipertimbangkan. 

Kepribadian yang dimiliki konsumen akan membantu 

konsumen dalam menentukan keputusan pembelian  

Indeks 7 variabel yang saling berkorelasi tersebut 

adalah kepribadian dan pengamatan yang masing-

masing mempunyai nilai faktor loading sebesar 0,883 

dan 0,882. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel 

kepribadian dan pengamatan memiliki keeratan yang 

tinggi. Persentase varians dari indeks 7 sebesar 4,641%
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  yang berarti bahwa variabel kepribadian dan 

pengamatan dapat menjelaskan sebesar 4,641% dari 29 

variabel awal. 

 

h. Indeks 8 “Promosi” 

Faktor kedelapan yang terbentuk adalah promosi 

yang terdiri dari variabelmulut ke mulut. Variabel ini 

memiliki kelebihan bahwasanya informasi yang didapat 

melalui mulut kemulut sangatlah mudah diingat oleh 

konsumen sebagai bahan informasi untuk melakukan 

pengambilan keputusan dalam pembelian.  

Indek 8 terdapat hanya terdapat satu variabel 

memiliki nilai loading sebesar 0,799 dengan nilai 

variaan ssebesar 4.454 yang berarti dari indeks 8 dapat 

menjelaskan sebesar 4.454% dari 29 variabel awal. 

 

i. Indeks 9 “Faktor Internal”.  

Pada faktor internal yang terbentuk adalah variabel 

motivasi. Adanya motivasi dari dalam diri untuk 

mendapatkan barang atau produk sangatlah diperlukan 

konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. 

Motivasi sering muncul pada diri konsumen hal ini 

dipengaruhi adanya pengaruh dari luar sehingga 

membuat motivasi muncul untuk melakukan sesuatu. 

Pada indek 9 ini hanya terdapat satu variabel yang 

memiliki nilai loading sebesar 0,748 dengan nilai varian 

4.284 yang berarti pada indek 9 ini faktor internal 

mampu menjelaskan 4.284% dari 29 variabel awal. 
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4.6.3  Uji Kelayakan Data  

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah seperangkat 

variabel tersebut memiliki hubungan keterkaitan, apabila 

dalam pengujian ini terdapat salah satu item yang memiliki 

nilai tidak memenuhi  atau kurang memenuhi syarat maka 

harus dikeluarkan dari analisis.  

 

4.6.3.1 Hasil Uji Kaiser-Meyer Olkin (KMO) 

Berdasarkan tabel 14 menunjukkan bahwa nilai KMO 

pada penelitian sebesar 0,771. Hasil tersebut dapat dikatakan 

pengujian KMO memenuhi persyaratan karena memiliki nilai 

diatas 0,5. Hal tersebut sesuai dengan Suliyanto (2005) 

menyatakan bahwa nilai KMO yang lebih kecil dari 0,5 

menunjukkan bahwa suatu data penelitian tidak dapat 

dianalisis menggunakan analisis faktor. 

Tabel 14. Hasil Uji KMO dan Bartlett’s Test 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .771 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 1.236E3 

Df 406 

Sig. .000 

Keterangan : Data Primer Diolah (2015) 

 

4.6.3.2 Hasil Uji Bartlett’s Test of Sphericity 

Fungsi uji Bartlett’s adalah untuk melihat independensi 

dari variabel yang ada. Hasil perhitungan nilai Bartlett’s Test 

of Sphericity sebesar 1.236E3 dengan nilai signifikansi 0,000, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Bartlett’s Test memenuhi 

persyaratan karena signifikansi dibawah 0,05 (5%). Hal 
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tersebut didukung Suliyanto (2005) yang menyatakan bahwa 

angka signifikansi < 0,05 maka variabel yang diteliti dapat 

dianalisis lebih lanjut. 

 

4.6.3.3 Hasil Uji Measure of Sampling Adequacy (MSA) 

Pengujian pada MSA mengharuskan adanya korelasi 

yang signifikan diantara paling sedikit beberapa variabel. 

Hasil uji MSA menunjukkan bahwa semua item memiliki nilai 

MSA > 0,5 sehingga memenuhi persyaratan kelayakan untuk 

uji selanjutnya. Apabila ada item yang mempunyai nilai 

kurang dari 0,5 maka item tersebut dikeluarkan dari analisis 

satu per satu sampai tidak ada item yang mempunyai nilai < 

0,5. Dari 7 variabel dan 29 item pada tabel dibawah ini semua 

memiliki nilai lebih besar dari > 0,5 jadi tidak ada item yang 

dikeluarkan dari analisis. Hal tersebut sesuai dengan Suliyanto 

(2005) yang menyatakan bahwa untuk dilakukan analisis 

faktor nilai MSA dianggap cukup apabila nilai MSA ≥ 0,5. 

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

variabel tersebut harus dikeluarkan dari analisis faktor secara 

bertahap satu per satu. Berikut adalah tabel hasil uji analisis 

faktor dari variabel (X) yang berjumlah 7 variabel atau 29 

item: 
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Tabel 15.  Hasil Uji MSA 

Variabel Item Nilai MSA 

Produk (X1) 

X1.1 Merk 0,629 

X1.2 Kemasan 0,766 

X1.3 Aneka Rasa 0,861 

X1.4 Ukuran 0,852 

X1.5 Informasi Gizi 0,738 

Tempat (X2) 

X2.1 Lokasi 0,772 

X2.2 Kebersihan Tempat 0,731 

X2.3 Kenyamanan 0,812 

X2.4 Area Parkir 0,742 

X2.5 Etalase Produk 0,774 

Harga (X3) 

X3.1 Kesesuaian Harga 0,837 

X3.2 Daya Saing Harga 0,775 

X3.3 Kejelasan Harga 0,825 

X3.4 Tingkat Harga 0,760 

X3.5 Keterjangkauan Harga 0,743 

Promosi (X4) 

X4.1 Media Cetak & 

Elektronik 
0,573 

X4.2 Mulut ke mulut 0,732 

X4.3 Personal Selling 0,783 

X4.4 Public relation 0,735 

X4.5 Sales 0,852 

Faktor Eksternal 

(X5) 

X5.1 Kebudayaan 0,807 

X5.2 Kelas sosial 0,809 

X5.3 Keluarga 0,685 

Faktor Internal 

(X6) 

X6.1 Motivasi 0,630 

X6.2 Pengamatan 0,726 

X6.3 Pendidikan 0,766 

Faktor Personal 

(X7) 

X7.1 Kepribadian 0,865 

X7.2 Konsep diri 0,851 

X7.3 Gaya Hidup 0,801 

Keterangan: Data Primer Diolah (2015) 
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4.7  Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.7.1  Hasil Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolnieritas bertujuan untuk menguji adanya 

korelasi antar variabel bebas (independent). Jika variabel 

bebas saling berkorelasi maka variabel tidak ortogonal. Uji 

multikolieritas dapat dilakukan dengan cara melihat nilai 

tolerance dan nilai VIF (Variance Inflation Faktor). Nilai 

tolerance > 0,10 maka tidak terjadi multikolnieritas, dan jika 

nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi 

multikolnieritas. 

Berdasarkan tabel 17. dapat diketahui bahwa nilai 

tolerance dari masing-masing variabel yang diuji lebih besar 

dari 0,10. Nilai dari Value Inflation Faktor (VIF) dari semua 

variabel yang diuji kurang dari 10, sehingga dapat diartikan 

bahwa semua variabel independen tidak terjadi 

multikolnieritas. Priyatno (2002) menyatakan bahwa untuk 

mengetahui suatu model regresi bebas dari multikolinearitas, 

yaitu dengan melihat nilai VIF(Variance Inflaction Faktor) 

kurang dari 10 dan memiliki angka tolerance lebih dari 0,1. 

Hasil uji multikolnieritas dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut : 
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Tabel 16.  Hasil Uji Multikolinieritas 

Keterangan Variabel 
Tolera

nce 
VIF Keterangan 

Kejelasan harga, Aneka rasa, 

Daya saing harga, Merek, 

Kesesuaian harga, Kemasan, 

Ukuran, dan Tingkat harga 

0,952 1,050 Non Multikolnieritas 

Konsep diri, Area parkir, Etalase, 

Pendidikan 
0,842 1,188 Non Multikolnieritas 

Kelas sosial, Kebudayaan, 

Keluarga, Gaya hidup, Sales 

promotion 

0,993 1,007 Non Multikolnieritas 

Personal selling, Public relation, 

Informasi gizi  
0,989 1,011 Non Multikolnieritas 

Kebersihan, Kenyamanan, Lokasi 0,951 1,052 Non Multikolnieritas 

Media, Keterjangkauan harga 0,957 1,045 Non Multikolnieritas 

Kepribadian, Pengamatan 0,922 1,084 Non Multikolnieritas 

Mulut ke mulut 0,959 1,043 Non Multikolnieritas 

Motivasi     0,963  1,038     Non Multikolnieritas 

Jenis Kelamin 0,739 1,354 Non Multikolnieritas 

Usia 0,581 1,721 Non Multikolnieritas 

Pendidikan 0,704 1,420 Non Multikolineritas 

Pekerjaan 0,476 2,100 Non Multikolineritas 

Pendapatan 0,420 2,383 Non Multikolnieritas 

Keterangan : Data Primer Diolah (2015) 

 

4.7.2   Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji dalam model 

regresi variabel pengganggu (residual) berdistribusi normal 

atau tidak. Untuk mendeteksi residual berdistribusi normal 

dapat dilihat pada tabel 16 dibawah melalui uji Kolmogorov-

Smirnov. Residual dinyatakan normal apabila nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05. Berikut adalah hasil uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov. 
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Tabel 17. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,124 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,160 

Keterangan : Data Primer Diolah (2015) 

 

Berdasarkan uji asumsi normalitas Kolmogorov 

Smirnov menghasilkan uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 

1,124 dengan nilai signifikansi sebesar 0,160 yang berarti 

lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data 

yang diuji berdistribusi normal. Hal ini sesuai dengan 

Suliyanto (2005) yang menyatakan bahwa residual dinyatakan 

berdistribusi normal, dengan demikian asumsi normalitas 

terpenuhi. 

  

4.7.3   Hasil Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji adanya 

korelasi antara kesalahan dari satu observasi ke observasi 

lainnya. Dalam uji autokorelasi menggunakan Durbin Watson 

(DW Test) dapat ditentukan jika d terletak antara dU dan (4-

dU), maka dapat diartikan tidak ada autokorelasi. Hasil uji 

autokorelasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 18. Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .995
a
 .989 .988 .113 2.470 

Keterangan : Data Primer Diolah (2015) 

 

Berdasarkan tabel 18 dapat diketahui bahwa nilai 

Durbin Watson (DW) adalah 2,318. Nilai tersebut kemudian 

dibandingkan dengan tabel DW, dari 100 responden dan 

variabel yang diuji didapatkan nilai dU sebesar 1,7785. Nilai 

DW sebesar 2,470 lebih besar dari batas atas dU yaitu 1,7785 

dan (4-dU) atau 4-1,7785 = 2,2215, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. 

 

4.7.4  Hasil Uji Korelasi Person 

Uji ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

dua atau lebih variabel, analisis ini bertujuan untuk 

mengetahui seberapa kuatkah hubungan antara satu atau 

beberapa variabel dengan variabel lain. Berdasarkan tabel 

hasil uji korelasi person bahwa nilai korelasi di bawah 0,5 

menendakan bahwa tidak terjadi korelasi antar setiap variabel. 

Hasil uji korelasi person menggunakan program  SPSS 16. 

Sarwono (2006) menyatakan bahwa koefisien korelasi adalah 

pengukuran statistik koavan atau asosiasi antar dua variabel. 
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4.8  Hasil Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah metode statistik 

yang digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen. Analisis yang 

digunakan adalah dengan program SPSS 16.0 for windows. 

Hasil analisis regresi linier berganda tentang pengaruh variabel 

X terhadap variabel Y dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 19.  Hasil Analisis Regresi  Berganda Pengaruh 

Variabel X Terhadap Variabel Y 

Keterangan Variabel 
Koefisien 

Regresi 

Konstanta 9,057 

“Kejelasan harga, Aneka rasa, Daya saing harga, Merek, 

Kesesuaian harga, Kemasan, Ukuran, dan tingkat harga” 
0,178*** 

“Konsep diri, Area parkir, Etalase, Pendidikan” 0,062*** 

“Kelas sosial, Kebudayaan, Keluarga, Gaya hidup, Sales 

promotion” 
0,934*** 

“Personal selling, Public relation, Informasi gizi” 0,235*** 

“Kebersihan, Kenyamanan, Lokasi” 0,122*** 

“Media, Keterjangkauan” 0,246*** 

“Kepribadian, Pengamatan” 0,063*** 

“Mulut ke mulut” 0,023* 

“Motivasi” 0,012** 

Jenis Kelamin -0,028 

Usia -0,015 

Pendidikan 0,012 

Pekerjaan 0,029** 

Pendapatan 0,021* 

Rsquare (R
2
) = 99%    *** ρ < 0,001 

Adjusted Rsquare  = 98,9%   ** ρ < 0,005 

Fhitung  = 637,064    * ρ < 0,01 

n = 100 

Keterangan : Data Primer Diolah (2015) 
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4.8.1  Hasil Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) merupakan ukuran 

kesesuaian (goodness of fit) dari persamaan regresi, yaitu dari 

variabel terikat yang mampu dijelaskan oleh variabel bebas 

(Ghozali,2001). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol 

dan satu. Jika nilai R
2
 kecil dapat diartikan bahwa kemampuan 

dari variabel-variabel  independen dalam menjelaskan variabel 

dependen sangat terbatas. 

Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat nilai 

koefisien determinasi (R
2
) = 99% Hal tersebut menunjukan 

bahwa keputusan pembelian konsumen keju di Kota Malang 

(Y) dapat dijelaskan oleh variabel (X) (Variabel kejelasan 

harga, Kejelasan harga, Aneka rasa, Daya saing harga, Merek, 

Kesesuaian harga, Kemasan, Ukuran, dan tingkat harga, 

Konsep diri, Area parkir, Etalase, Pendidikan, Kelas sosial, 

Kebudayaan, Keluarga, Gaya hidup, Sales promotion, 

Personal selling, Public relation, Informasi gizi, Kebersihan, 

Kenyamanan, Lokasi, Media, Keterjangkauan, Kepribadian, 

Pengamatan, Mulut ke mulut, Motivasi) sedangkan sisanya 

dijelaskan faktor eksternal yang tidak masuk dalam variabel 

penelitian ini. Nilai adjusted R square adalah 98,9% yang 

berarti  98% keputusan konsumen atau variabel Y dapat 

dijelaskan oleh variabel bauran pemasaran yang diteliti. 

Kelemahan dari uji koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke 

dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka 

R
2 

pasti akan meningkat. Oleh karena itu, dianjurkan 

menggunakan nilai Adjusted R
2
 dapat naik atau turun apabila 

satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. 
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4.8.2  Model Persamaan Regresi Linier Berganda  

Persamaan regresi linier berganda adalah : 

Y = a + b1.F1 + b2.F2 + ....... + b13.F13  

atau 

Y = 9,057 + 0,174.F1 + 0,061.F2 + 0,910.F3 + 

0,229.F4 + 0,119.F5 + 0,240.F6 + 0,061.F7 + 

0,022.F8 - 0,011.F9 - 0,013.F10 + 0,012.F11 + 

0,012.F12 + 0,045.F13 + 0,029.F14 

Keterangan : 

Y    =  Keputusan pembelian keju 

a      =  Konstanta atau intersep 

b1-b13 = Koefisien regresi masing-masing faktor 

F1 =  Faktor “Kejelasan harga, aneka rasa, merek, kemasan, 

ukuran, daya saing, kesesuaian, dan tingkat harga” 

F2    =  Faktor “Konsep diri, Area parkir, Etalase, Pendidikan” 

F3  = Faktor “Kelas sosial, kebudayaan, keluarga, Gaya 

hidup, sales promotion” 

F4    = Faktor “Personal selling, Public relation, Informasi 

gizi” 

F5    =  Faktor “Kebersihan, Kenyamanan, Lokasi” 

F6    =  Faktor “Media, dan Keterjangkauan harga” 

F7    =  Faktor “Kepribadian, dan Pengamatan” 

F8    =  Faktor “Mulut ke mulut” 

F9    =  Faktor “Motivasi” 

F10  =  Faktor “Jenis kelamin” 

F11  =  Faktor “Usia” 

F12  =  Faktor “Pendidikan” 

F13  =  Faktor “Pekerjaan” 

F14  =  Faktor “Pendapatan” 

e      =  Standart error 
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Persamaan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai 

berikut : 

a. Konstanta sebesar 9,057 mengindikasikan bahwa 

variabel produk, harga, tempat dan promosi, usia, jenis 

kelamin, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan yang 

bernilai konstan maka besarnay perubahan terhadap 

keputusan pembelian yaitu sebesar 9,057. 

b. Koefisien variabel “Kejelasan harga, Aneka rasa, Daya 

saing harga, Merek, Kesesuaian harga, Kemasan, 

Ukuran, dan tingkat harga” berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian dengan nilai sebesar 0,178. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa Kejelasan harga, Aneka 

rasa, Daya saing harga, Merek, Kesesuaian harga, 

Kemasan, Ukuran, dan tingkat harga akan dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian keju di kota 

malang. 

c. Koefisien variabel “Konsep diri, Area parkir, Etalase, 

Pendidikan” berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian dengan nilai sebesar 0,062. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa area parkir yang luas dan aman 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Etalase 

tempat produk diletakkan juga ikut mempengaruhi 

pembelian. Konsep diri dari masing-masing masyarakat 

juga dapat meningkatkan keputusan pembelian.  

d. Koefisien variabel “Kelas sosial, Kebudayaan, 

Keluarga, Gaya hidup, Sales promotion” berpengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian dengan nilai 

sebesar 0,934. Hal tersebut dapat mempengaruhi dalam 

meningkatkan keputusan pembelian produk. 

e. Koefisien variabel “Personal selling, Public relation, 

Informasi gizi” berpengaruh positif terhadap keputusan 
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pembelian hal tersebut dikarenakan dengan banyaknya 

sebuah pengamatan yang dilakukan oleh konsumen 

akan diperoleh keputusan pembelian yang maksimal dan 

sangat berpengaruh pada keputusan pembelian dengan 

nilai 0.235. Pendidikan yang didapat konsumen 

memberikan wawasan dan sebagai bekal dalam 

pengambilan keputusan dalam membeli produk. 

f. Koefisien variabel “Kebersihan, kenyamanan, lokasi” 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

dengan nilai sebesar 0,122 hal tersebut dapat 

mempengaruhi dalam meningkatkan pengambilan 

keputusan pembelian karena dengan kebersihan yang 

terjaga konsumen akan merasa nyaman dalam 

berbelanja dengan didukung akses lokasi yang mudah 

untuk dijangkau akan membuat konsumen menjadi lebih 

mudah dalam pengambilan keputusan pembelian.. 

g. Koefisien variabel “ media, keterjangkauan harga” 

berpengaruh positif terhadap keputsan pembelian 

dengan nilai 0,246 hal tersebut dapat mempengaruhi 

keputusan dalam pembelian. Informasi yang diberikan 

melalui media baik harga maupun produk akan lebih 

mempermudah konsumen dalam menentukan keputusan 

dalam membeli produk. 

h. Koefisien variabel “kepribadian, pengamatan” 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

dengan nilai 0,063. Hal tersebut berpengaruh dalam 

pengambilan keputusan pembelian. Kepribadian yang 

dimiliki konsumen diartikan sebagai sifat yang diterima 

oleh orang lain. Semua itu  terjadi oleh setiap konsumen 

yang akan melakukan hubungan antar sesama dan hal 
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ini juga terjadi saat pengambilankeputusan dalam 

pembelia. 

i. Koefisien variabel “mulut ke mulut” berpengaruh positif 

terhadap pembelian dengan nilai 0,023 hal tersebut 

dapat mempengaruhi keputusan dalam pembelian. 

j. Koefisien variabel”motivasi” berpengaruh positif 

terhadap pembelian dengan nilai 0,012 hal tersebut 

dapat mempengaruhi keputusan dalam pembelian. 

 

4.8.3  Uji Signifikansi Persial (Uji t) 

Pengujian signifikasi dengan parsial berfungsi untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh“Aneka rasa, merek, 

kemasan, kejelasan, daya saing, dan kesesuaian harga” ,Area 

parkir, etalase, konsep diri, dan gaya hidup” ,Kelas sosial, 

kebudayaan, keluarga, sales promotion”, Pengamatan, 

pendidikan, dan kepribadian”, Kebersihan, kenyamanan, 

motivasi”, Personal selling, mulut ke mulut, public relation”, 

Informasi gizi, lokasi, dan ukuran kemasan”,  Media, 

keterjangkauan dan tingkat harga” terhadap keputusan 

pembelian. Kriteria pengujian menyatakan jika probabilitas 

hitung <level significance( ) maka terdapat pengaruh 

signifikan secara individu terhadap keputusan pembelian. 

 

“kejelasan harga, Aneka rasa, daya saing arga, merek, 

kemasan, kesesuaian harga, kemasan, ukuran dan tingkat 

harga” 

Pengujian signifikansi secara parsial variabel diatas 

menghasilkan nilai β 0.174 nilai ttabel sebesar 1,66088 nilai 

thitung sebesar 15,497 dengan probabilitas signifikansi 0,000. 

Hasil pengujian tersebut menunjukan probabilitas 0,05 yang 

menunjukan terdapat pengaruh signifikan “Aneka rasa, merek, 
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kemasan, kejelasan, daya saing, dan kesesuaian harga” 

terhadap keputusan pembelian. Hal tersebut sesuai dengan 

penelitian Tjiptono (2002) yang menyatakan bahwa bentuk 

kemasan yang menarik disertai dengan slogan-slogan yang 

memiliki ciri khas masing-masing produk yang berguna untuk 

meyakinkan konsumen tentang keunggulan produk tersebut 

serta kebutuhan antara konsumen yang satu dengan konsumen 

yang lainnya berbeda-beda, sehingga perlu menyediakan 

produk dengan berbagai macam ukuran. Hal ini bertujuan agar 

konsumen dapat menyesuaikan antara kebutuhannya dengan 

ukuran produk. 

Variabel kesesuaian harga juga sesuai dengan penelitian 

Tjiptono (2002) yang menjelaskan bahwa kelayakan harga 

yang terdiri dari variabel keterjangkauan harga dan kesesuaian 

harga berkaiatan dengan jenis dan volume madu karena 

volume produk semakin banyak maka harga produk juga akan 

tinggi sehingga akan mempengaruhi keputusan pembelian 

Variabel daya saing harga sesuai dengan pendapat 

Wijaya (2002) menyatakan bahwa daya saing harga 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian karena konsumen 

akan mencari dan membandingkan harga suatu produk sejenis 

di tempat berbeda untuk mencari produk yang lebih murah 

namun memiliki kualitas yang baik.Merek dan kejelasan harga 

pada kemasan bertindak sebagai pembeda antara produk yang 

satu dengan yang lainnya. Merek-merek yang mampu 

memberikan kesan yang berarti bagi konsumen akan mudah 

mendapat perhatian khusus dari konsumen (Tjiptono, 2002). 

 

“Konsep diri, Area parkir, Etalase, Pendidikan” 

Pengujian signifikansi secara persial variabel konsep 

diri, area parkir, etalase, pendidikan, menghasilkan nilai β 
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sebesar 0,061 nilai ttabel 1.66088 dan nilai thitung sebesar 5,085 

dengan nilai signifika sebesar 0,000. Hasil pengujian tersebut 

menunjukan probabilitas 0,05 yang menunjukan adanya 

pengaruh secara signifikan. Hasil tersebut menunjukan bahwa 

“Area parkir, etalase, konsep diri, dan gaya hidup” 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Menurut 

Mischiselli (2000) variabel tempat parkir lokasi penjualan juga 

berpengaruh terhadap keputusan konsumen serta semua 

elemen yang berhubungandengan keseluruhan bangunan, 

mulai dari saluran pembangunan, fasilitas gedung, tempat 

parkir dan kondisi bangunan. 

 

“Kelas sosial, kebudayaan, keluarga, gaya hidup, dan sales 

promotion  

Pengujian  signifikansi secara parsial variabel kelas 

sosial, kebudayaan, keluarga, gaya hidup dan sales promotion 

mengahasilkan nilai β sebesar 0,910, nilai ttabel 1,66088  dan 

nilai thitung sebesar 82,945 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 

hasil tersebut menunjukan probabilitas 0,05 yang menunjukan 

adanya pengaruh secara signifikan. Hasil tersebut dapat di 

terangkan bahwa kelas sosial, kebudayaan, keluarga dan sales 

promotion baerpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

 

“  Personal selling, public relation, informasi nilai gizi” 

Pengujian signifikansi secara parsial variabel personal 

selling, public relation, dan informasi nilai gizi menghasilkan 

nilai β sebesar 0,229 nilai ttabel sebesar 1,66088 nilai thitung 

sebesar 20,847 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Hasil 

tersebut menunjukan probabilitas 0,05 yang menunjukan 

adanya pengaruh secara signifikan. Hasil tersebut dapat di 
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terangkan bahwa pengamatan, pendidikan dan kepribadian 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

 

“ Kebersihan, kenyamanan, lokasi” 

Pengujian signifikansi secara Kebersihan, kenyamanan 

dan lokasi menghasilkan nilai β sebesar 0.119 dengan nilai 

ttabel sebesar 1.66088 nilai thitung sebesar 10,583 dengan 

signifikansi sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukan bahwa 

probabilitas 0,05 yang menunjukan adanya pengaruh secara 

signifikan bahwa kebersihan, kenyamanan dan motivasi 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

 

“Media, keterjangkauan” 

Pengujian signifikan secara persial dengan variabel 

Media dan keterjangkauan menghasilkan nilai β sebesar 0,240 

nilai ttabel sebesar 1.66088 dan thitung sebesar 21,449 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukan 

bahwa nilai probabilitas 0,05. Hal tersebut menunjukan adanya 

pengaruh variabel personal selling, mulut ke mulut dan public 

relation berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

 

“Kepribadian, Pengamatan” 

Pengujian secara parsial dengan variabel Kepribadian 

dan pengamatan menghasilkan nilai β 0,061 nilai ttabel 1.66088 

dan nliai thitung sebesar 5,358 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,000. Hasil tersebut menunjukan bahwa nilai probabilitas 

0,05. Hal tersebut menunjukan adanya pengaruh variabel 

“informasi nilai gizi, lokasi dan ukuran kemasan berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputuasan pembelian. 
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“Mulut ke mulut” 

Pengujian secara parsial dengan variabel mulut ke mulut 

menghasilkan nilai β  0,022 nilai ttabel 1,66088 dan nilai thitung 

sebesar 1,972 dengan nilai signifikansi sebesar 0,052. Hasil 

tersebut menunjukan bahwa nilai probabilitas 0,01 dengan 

tingkat kepercayaan 90 %. Hal tersebut menunjukan adanya 

pengaruh variabel terhadap keputusan pembelian. 

 

“Motifasi” 

Pengujian secara parsial dengan variabel motivasi 

menghasilkan nilai β -0,011 nilai ttabel 1,66088 dan thitung 

sebesar 2,103  dengan nilai signifikan sebesar 0,019. Hasil 

tersebut menunjukan berpengaruh nyata terhadap keputusan 

pembelian karena probabilitas kurang dari 0,05 maupun 0,1.  

 

“Jenis kelamin” 

Pengujian secara parsial dengan variabel Jenis kelamin 

menghasilkan nilai β -0,013 nilai ttabel 1,66088 dan nilai thitung 

sebesar -1,007 dengan nilai signifikansi sebesar 0,317. Hasil 

tersebut menunjukan tidak berpengaruh nyata terhadap 

keputusan pembelian karena probabilitas lebih besar dari 0,05 

maupun 0,1. 

 

“usia” 

Pengujian secara parsial dengan variabel usia 

menghasilkan nilai β -0,012 nilai ttabel 1,66088 dan nilai thitung 

sebesar -0,849  dengan nilai signifikansi sebesar 0,398. Hasil 

tersebut menunjukan tidak berpengaruh nyata terhadap 

keputusan pembelian karena probabilitas lebih besar dari 0,05 

maupun 0,1. 
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“Pendidikan” 

Pengujian secara parsial dengan variabel Pendidikan 

menghasilkan nilaiβ 0,012 nilai ttabel 1,66088 dan nilai thitung 

sebesar 0,906 dengan nilai signifikansi sebesar 0,368. Hasil 

tersebut menunjuka tidak adanya pengaruh secara nyata karena 

nilai probabilitas > 0,05. Hal tersebut menunjukan tidak 

adanya pengaruh variabel terhadap keputusan pembelian. 

 

“Pekerjaan” 

Pengujian secara parsial dengan variabel pekerjaan 

menghasilkan nilai β 0,045 nilai ttabel 1,66088 dan nilai thitung 

sebesar 2,871 dengan nilai signifikansi sebesar 0,05. Hasil 

tersebut menunjukan berpengaruh  terhadap keputusan 

pembelian karena probabilitas masih lebih kecil dari 0,1. 

 

“Pendapatan” 

Pengujian secara parsial dengan variabel pendapatan 

menghasilkan nilai β 0,029 nilai thitung sebesar 1,699 dengan 

nilai signifikan sebesar 0,093 hasil tersebut menunjukan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian karena 

probabilitas masih lebih kecil dari 0,1. 

 

4.8.4  Uji Signifikansi Simultan( Uji F) 

Pengujian signifikansi simultan di gunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh faktor produk, harga, 

tempat dan promosi, faktor internal, eksternal, personal, usia, 

jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan serta penghasilan 

terhadap keputusan pembelian. Kriteria pengujian menyatakan 

jika probabilitas < level of signifikan α (0,05) maka terdapat 

pengaruh signifikan secara simultan pada faktor produk, harga, 

tempat dan promosi, faktor internal, eksternal, usia, jenis 
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kelamin, pendidikan, pekerjaan serta penghasilan terhadap 

keputusan. Pengujian signifikan secara simultan menghasilkan 

nilai Fhitung sebesar 637,064 di bandingkan dengan nilai Ftabel 

1,890. Hal tersebut menunjukan Fhitung > Ftabel. Apabila di 

bandingkan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 yang 

dapat di artikan bahwa variabel secara bersama-sama 

berpengaruh secara nyata terhadap keputusan pembelian. Hasil 

analisis uji F dapat dilihat pada tabel 20. 

Tabel.20  Analisis Uji F 

Model 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 99.020 13 7.617 637.064 .000a 

Residual .980 82 .012   

Total 100.000 95    

Keterangan : Data primer diolah (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

 



161 

 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya  maka kesimpulan dari penelitian ini dapat di 

ambil sebagai berikut : 

1. Karakteristik konsumen yang membeli keju di Giant 

Mal Olympic Garden (MOG) kota Malang didominasi 

oleh perempuan umur 21-30 tahun berpendidikan 

terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA) dan saat ini 

berstatus pelajar/mahasiswa dengan penghasilan 

sebesar Rp 600.000-1 juta. 

 

2. Keputusan pembelian keju di kota Malang 

dipresentasikan melalui frekuensi pembelian keju 

dengan melakukan pembelian tidak tentu dalam satu 

bulan dan jumlah pembelian dalam satu kali 

pembelian sebanyak 1-2 kemasan. Merek keju yang 

dibeli yaitu keju Kraft dengan ukuran 180 gram. 

 

3. 3.1. Faktor eksternal yaitu kelas sosial, kebudayaan, 

keluarga dan sales promotion merupakan faktor 

dominan yang dipertimbangkan konsumen dalam 

pembelian keju.  

3.2. Faktor kedua yang meliputi ”Media, 

Keterjangkauan harga”, “Personal selling, Public 

relation, Informasi gizi”, “Kejelasan harga, 

Aneka rasa, Daya saing harga, Merek, Kesesuaian 

harga, Kemasan, Ukuran, tingkat harga”, 

“Kebersihan,Kenyamanan, Lokasi”, “Kepribadian, 

Pengamatan”, “Konsep diri, Area parkir, Etalase, 
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Pendidikan” merupakan faktor yang 

dipertimbangkan konsumen setelah faktor utama, 

3.3. Faktor ketiga yang kurang dipertimbangkan oleh 

konsumen dalam     keputusan pembelian yaitu  

“motivasi”. 

5.2   Saran 

Diharapkan bagi produsen untuk lebih memperhatikan 

konsumen dari segi pekerjaan dan pendapatan karena faktor 

ini sudah hampir tidak berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian, Taraf pekerjaan yang semakin membaik dan 

pendapatan semakin meningkat membuat konsumen secara 

tidak langsung juga mendorog produsen untuk meningkatkan 

kualitas produk yang sesuai dengan yang diharapkan  

konsumen. Begitu juga dengan motivasi untuk membeli suatu 

produk motifasi hampir tidak diperhatikan lagi karena tidak 

ada dorongan motivasi yang di berikan produsen kekonsumen 

akan pentingnya produk bagi konsumen dalam memenuhi 

kebutuhan hidup yang lebih sehat, sehingga lagi-lagi produsen 

dituntut untuk menciptakan produk yang lebih inovatif untuk 

menarik perhatian konsumen dalam menentukan keputusan 

pembelian. 
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Lampiran 1. Kuisioner 

Kuisioner ini akan digunakan sebagai bahan untuk penelitian 

tentang “ANALISIS KEPUTUSAN KONSUMEN 

TERHADAP PEMBELIAN KEJU DI KOTA 

MALANG”oleh Iswahyudi, mahasiswa Fakultas Peternakan, 

Universitas Brawijaya 

 Profil pelanggan 

1.Usia   :.................tahun 

2.Jenis kelamin: (laki-laki/ perempuan)* 

3. No. HP  : 

 

Pekerjaan  

1 Pelajar/mahasiswa 

2 Pegawai negeri 

3 Karyawan  

4 Wiraswasta 

5 Ibu rumah tangga 

6 Lainnya.............. 

 

Pendidikan  

1 SD/sederajat 

2 SMP/sederajat 

3 SMA/sederajat 

4 Sarjana 

5 Akademi/sederajat 

1. Dari manakah anda berasal : 

a. Kota Malang 

b. Kabupaten Malang 

c. Luar Kota Malang 

d. Jawa Timur 

e. Lainnya (sebutkan)........ 
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2. Berapa penghasilan anda tiap bulannya : 

a. 100 – 500 ribu 

b. 600 – 1juta 

c. 1 juta – 1,5 juta 

d. 1.6 – 2 juta 

e. > 2 juta 

3. Berapa kali anda membeli kejutiap bulanya: 

a. 1-2 kali 

b. 3-4 kali 

c. 5-6 kali 

d. 7-8 kali 

e. Lebih dari 10 > kali 

4. Untuk keperluan apa anda membeli keju? 

a. Untuk konsumsi sendiri 

b. Untuk usaha 

c. Untuk bahan tambahan makanan 

d. Hanya untuk coba-coba 

e. Lainnya (sebutkan)................ 

5. Merek keju apa yang pernah anda beli/konsumsi?(boleh 

lebih dari 1) 

a. Prochis   

b. Kraft  

c. Kemal (Keju Malang) 

d. Lainnya (sebutkan)................ 

6. Apa alasan anda membeli/mengkonsumsi keju dengan 

merek tersebut? 

a. Rasanya enak 

b. Kualitas terjamin 

c. Harga murah 

d. Mereknya terkenal 

e. Mudah mendapatkan 
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f. Lainnya (sebutkan)................. 

7. Apakah harga keju yang dijual sesuai dengan rasa dan 

kualitas? 

a. Ya  

b. Tidak 

8. Jenis keju apa saja yang biasa anda beli/konsumsi? 

a. Keju oles 

b. Keju cheddar 

c. Keju slice/singles 

d. Lainnya (sebutkan)................. 

9. Dalam satuan ukuran berapa yang sering anda 

beli/konsumsi keju? 

a.180 gr 

  b. 165 gr 

  c. 100 gr 

  d. 85   gr 

  e. Lainnya (sebutkan).......... 

10. Bentuk kemasan apa yang paling anda sukai? 

a. Kotak / Kubus/Persegi 

b. Stoples/tabung 

c. Sachet 

d. Lainnya (sebutkan).......... 

11. Bagaimana rasa keju yang anda suka? 

a.  Khas  

b. Gurih  

c. Asin/asam 

d. Sedang  

e. Tidak asin  

f. Lainnya (sebutkan)............. 

12. Dari mana anda mengetahui informasi tentang keju? 

a. Keluarga 

b. Teman 

c. Brosur 

d. Koran 
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e. Radio 

f. TV 

g. Internet 

h. Lainnya (sebutkan)........... 

13. Informasi penting apa yang harus di cantumkan pada 

kemasan keju yang ingin anda konsumsi?(boleh lebih dari 

1) 

a. Komposisi bahan 

b. Logo Halal 

c. Bar Code 

d Tanggal Kadaluarsa 

e. Informasi gizi 

f. Khasiat keju 

g. Izin DepKes 

h. Lainnya (sebutkan)............ 

14. Bagaimana tingkat kepadatan keju : 

a. Sangat padat 

b. Padat 

c. Cair 

d. Pasta 

e. Lainnya (sebutkan)........... 

15. Berapa harga yang sesuai untuk keju dengan ukuran 180 gr 

: 

a.  Kurang dari Rp 15.000 

b. Rp 15.000 – Rp 30.000 

c. Rp 30.000 – Rp 45.000 

d. Rp 45.000 – Rp 60.000 

e. Lebih dari Rp 60.000 

16. Bagaimana menurut anda dengan harga keju disetiap 

ukurannya : 

a. Sangat mahal 

b. Mahal 

c. Sedang 

d. Murah 

e. Sangat murah 
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f. Lainnya (sebutkan).............. 

17. Apakah harga keju terjangkau : 

a. Sangat terjangkau 

b. Terjangkau 

c. Sedang  

d. Murah 

e. Lainnya (sebutkan).............. 

18.  Apa alasan anda membeli keju : 

a. Kebutuhan 

b. Kesehatan 

c.Lainnya (sebutkan)............... 

19.  Berapa jarak rumah anda dengan tempat penjualan keju : 

a. 100 m – 500 m 

b. 600 m – 1 km 

c. 1 km – 1,5 km 

d. 1,5 km – 2 km 

e. > 2 km 

 

Cara Menjawab 

a. Berikanlah tanda silang (x) atas pilihan jawaban yang ada 

pada kotak pada tabel dibawah ini. 

b. Jawaban yang tersedia terdiri dari 5 pilihan jawaban, yaitu : 

1.Sangat Setuju (SS) = 5 

2.Setuju (S) = 4 

3.Ragu-ragu (Rr) = 3 

4.Tidak Setuju (TS) = 2 

5.Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 
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No 
Pertanyaan 

STS TS Rr S 
SS 

Produk 

1 

Apakah merek keju merupakan faktor yang 

diyakini dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian? 

(1)Tidak mengenal merek keju karena tanpa 

ada atribut produk yang dapat 

memberikan identitas keju. 

(2) Jarang melihat merek yang dibeli dan 

tanpa logo halal dalam kemasan 

produk keju. 

(3) Cukup familiar dengan merek karena 

mempunyai logo halal namun 

memberikan komposisi atau khasiat 

dari produk keju. 

  (4) keju mempunyai merek yang terkenal 

mempunyai logo halal serta memiliki 

khasiat dalam kemasan keju. 

1. keju mempunyai merek yang sangat 

terkenal karena mempuyai atribut-

atribut produk yang lengkap seperti 

halal, barcode, komposisi dan khasiat 

lengkap (sangat lengkap). 

 

    
 

2 

Apakah kemasan produk yang dipasarkan 

sesuai permintaan pelanggan dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian? 

(1)Kemasan produk keju mempunyai bentuk 

dan desain kemasan yang sangat 

tidak menarik (memiliki 1 varian 

desain dan bentuk) 

(2) Kemasan produk keju mempunyai bentuk 

dan desain kemasan yang kurang 

menarik (memiliki 2-3 varian desain 

dan bentuk) 

(3) Kemasan produk keju mempunyai bentuk 

dan desain kemasan yang cukup 

menarik (memiliki 4-5 varian desain 

dan bentuk) 
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(4)  Kemasan produk keju mempunyai bentuk 

dan desain kemasan yang menarik 

(memiliki 6-10 varian desain dan 

bentuk)  

(5) Kemasan produk keju mempunyai bentuk 

dan desain kemasan   yang sangat 

menarik (memiliki lebih dari 10 

varian desain dan bentuk) 

 

3 

Apakah aneka rasa keju yang dijual ke 

konsumen merupakan faktor yang diyakini 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian? 

(1) Hanya memiliki 1 varian rasa  

(2) Memiliki varian rasa 2-3  varian 

(3) Memiliki varian rasa 4-5  varian 

(4) Memiliki varian rasa 6-7 varian 

(5) Memiliki varian rasa yang bermacam-

macam ((lebih dari 10) 

 

    
 

4 

Apakah ukuran produk keju yang di pasarkan 

sesuai permintaan pelanggan dan hal ini 

mempengaruhi dalam keputusan pembelian 

(1) Ukuran keju yang dipresepsikan 

konsumen hanya mempunyai satu 

pilihan grm. 

(2)  Produk keju  memunyai banyak varian 

ukuran/grm (2-3 Ukuran). 

(3) Produk keju mempunyai beberapa ukuran 

yang bervariasi     ukuran/grm (4-5 

ukuran) 

(4)  produk keju mempunyai cukup banyak 

variasi ukuran dalam volume/grm (6-

10 ukuran) 

(5)  Ukuran produk keju yang dipresepsikan 

konsumen mempunyai banyak variasi 

ukuran (lebih dari 10) 

 

    
 

5 

Apakah adanya informasi nilai Gizi dalam 

kemasan dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian 

(1) Produk keju tidak memiliki informasi 
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nilai gizi  

(2) produk keju memiliki informasi nilai gizi 

tetapai tidak jelas 

(3) Produk keju memiliki informasi nilai gizi 

dan ada izin  DepKes. 

 (4) Produk keju memiliki Informasi nilai gizi 

keju  dan, ada izin DepKes,serta ada 

logo halal. 

(5)  Produk keju memiliki Informasi nilai gizi 

keju dan, ada izin DepKes,logo halal, 

kemasan bersih dan tulisanya terpasang 

jelas. 

 Tempat     
 

1 

Apakah  lokasi yang strategis dan dekat 

dengan tempat tinggal konsumen merupakan 

faktor yang diyakini dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian? 

(1)Akses tempat penjualan produk keju 

mempunyai jarak yang sangat jauh 

serta akses jalan yang sulit dan tidak 

terdapat kendaran umum yang 

melalui tempat terebut.  

(2) Akses tempat penjualan produk keju 

mempunyai jarak yang cukup jauh 

serta akses jalan lumayan sulit dan 

jarang terdapat kendaran umum yang 

melalui tempat terebut. 

(3) Akses tempat penjualan produk keju 

mempunyai jarak yang cukup dekat 

serta akses jalan cukup mudah dan 

terdapat beberapa kendaran umum 

yang melalui tempat terebut. 

(4) Akses tempat penjualan produk keju  

Kategori mudah dimana jaraknya 

    
 



177 

dekat serta akses jalan mudah dan 

terdapat kendaran umum yang 

melalui tempat terebut. 

(5)  Akses tempat penjualan produk keju 

sangat mudah dimana jarak yang 

dekat serta akses jalan sangat mudah 

dan terdapat banyak kendaran umum 

yang melalui tempat terebut. 

 

 

2 

Apakah  kebersihan tempat merupakan faktor 

yang diyakini dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian? 

(1) Tempat penjualan produk keju sangat 

kotor dan terdapat bau yang 

menyengat serta jarang dibersihkan.  

(2) Tempat penjualan produk keju cukup 

kotor dimana terdapat bekas keju 

yang tidak dibersihkan dan kurang 

terawat.  

(3)  Tempat penjualan produk keju cukup 

baik dimana bersih, terawat tetapi 

terdapat bau yang menyengat 

(4)   Tempat penjualan produk keju kategori 

baik yaitu bersih, terawat dan 

membuat nyaman. 

(5)  Tempat penjualan produk keju sangat 

baik dimana bersih serta tidak 

terdapat bau ataupun limbah dari 

proses pembuatan keju, serta sangat 

nyaman bagi konsumen. 

 

    
 

3 Apakah  kenyamanan merupakan faktor yang 

diyakini dapat mempengaruhi keputusan 
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pembelian? 

(1) Tempat penjualan keju yang memilikki 

kategori  buruk karena tidak 

memiliki kelengkapan fasilitas dan 

tidak nyaman 

(2) Tempat penjualan keju yang memilikki 

kategori kurang baik karena 

kelengkapan fasilitas dan  

konsumen kurang merasa nyaman 

(3) Tempat penjualan keju yang memilikki 

kategori cukup baik karena 

kelengkapan fasilitas seperti 

pelayanan penjual ada. 

(4) Tempat penjualan keju yang memilikki 

kategori baik karena tingkat 

kelengkapan yang memadai dan 

terdapat pelayanan yang memuaskan. 

(5) Tempat penjualan keju yang memiliki 

kategori sangat baik karena tingkat 

kelengkapan yang sangat memadai 

terdapat pelayanan yang memuaskan 

dan ramah sehingga pengunjung bisa 

sangat nyaman.  

 

4 

Apakah area tempat parkir yang luas 

merupakan faktor yang diyakini dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian? 

(1) Lokasi penjualan produk keju berkategori 

sangat buruk tidak terdapat tempat 

parkir kendaraan bermotor serta 

tidak memiliki kemanan di sekitar 

lokasi penjualan  

(2) Lokasi penjualan produk keju berkategori 

buruk karena tidak terdapat tempat 

untuk parkir dan tidak memiliki 

jaminan keamanan untuk kendaraan 

bermotor para pembeli. 
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(3)   Lokasi penjualan produk keju 

berkategori cukup baik karena 

terdapat tempat parkir yang sempit 

tetapi tidak memiliki jaminan aman 

pada kendaraan para pembeli. 

(4)  Lokasi pejualan produk keju berkategori 

baik dimana terdapat tempat parkir 

serta mendapatkan keamanan untuk 

kendaraan pembeli 

(5)   Lokasi pejualan produk keju berkategori 

sangat baik dimana tempat parkir 

yang luas serta mendapatkan 

keamanan untuk kendaraan pembeli 

5 

Apakah etalase tempat produk merupakan 

faktor yang diyakini dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian? 

(1) Etalase penjualan produk keju yang 

memilikki Kategori  buruk karena 

tidak memiliki etalase  

(2) Etalase penjualan produk keju yang 

memilikki Kategori kurang baik 

dimana etalase ada namun tidak 

terawat. 

(3) Tempat penjualan produk keju yang 

memilikki Kategori cukup baik 

dimana terdapat etalase dan 

kelengkapan fasilitas. 

(4)  Tempat penjualan produk keju yang 

memilikki Kategori baik dimana 

terdapat etalaseyang bersih dan 

mudah di jangkau serta terdapat 

kelengkapan yang memadai dan 

nyaman 

(5) Tempat penjualan produk keju yang 

memilikki Kategori sangat baik 

dimana terdapat etalase yang bersih 

dan tertata rapi serta mudah di 

jangkau. Juga terdapat kelengkapan 

yang sangat memadai serta sangat 

nyaman 
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 Harga     
 

1 

Apakah kesesuaian harga dengan kualitas 

produk merupakan faktor yang diyakini dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian? 

(1)Memiliki tingkat kesesuaian harga yang 

rendah dimana harga sangat mahal 

sekali tidak sesuai dengan ukuran 

kemasan/grm serta kualitasnya.  

(2)  Kesesuaian harga kurang sesuai dimana 

harga sangat mahal cukup mahal 

kurang sesuai dengan ukuran 

kemasan/grm serta kualitasnya. 

(3)  Kesesuaian harga keju cukup sesuai 

dimana harga sedikit lebih mahal 

dibandingkan dengan ukuran 

kemasan/grm serta kualitasnya. 

 (4)    Kesesuaian harga keju berkategori 

sesuai karena harga keju dengan 

kualitas produk  sesuai, artinya harga 

sesuai dengan ukuran kemasan/grm 

serta kualitasnya. 

 (5)  Harga sangat sesuai karena tingkat 

kesesuaian harga keju dengan kualitas 

produk keju sangat terjangkau, artinya 

harga sangat terjangkau bila 

dibandingkan dengan ukuran 

kemasan/grm serta kualitasnya. 

 

    
 

2 

Apakah daya saing harga jual dari suatu 

produk merupakan faktor yang diyakini dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian? 

(1)Daya saing harga keju tidak mampu 

bersaing dengan produk sejenis di 

pasar  

(2) Daya saing harga keju kurang mampu 

bersaing  dengan produk sejenis di 

pasar 

(3) Daya saing harga keju cukup mampu 

bersaing dengan produk sejenis di 

pasar 

(4)  Daya saing harga keju mampu bersaing 

dengan produk sejenis di pasar 
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(5)  Daya saing harga keju sangat tinggi 

dengan produk sejenis di pasar 

 

3 

Apakah kejelasan harga dengan yang di 

cantumkan oleh perusahaan merupakan faktor 

yang diyakini dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian? 

(1)  Kejelasan harga keju tidak jelas karena 

tidak memiliki keterangan harga yang 

tertera pada kemasan 

(2)  Kejelasan harga kurang jelas karena 

memiliki keterangan harga yang 

tertera dalam kemasan tidak benar 

(3)  Kejelasan harga keju cukup jelas karena 

memiliki keterangan harga yang 

tertera dalam kemasan namun kurang 

sesuai 

(4)    Kejelasan harga keju kategori jelas 

karena memiliki keterangan harga 

yang tertera dalam kemasan dan 

cukup sesuai  

(5) Kejelasan harga keju sangat jelas karena 

memiliki keterangan harga yang 

tertera dalam kemasan yang sangat 

sesuai 

 

    
 

4 

Apakah tingkat harga yang lebih rendah dari 

pesaing merupakan faktor yang diyakini 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian? 

(1) Tingkat harga produk keju yang di 

sediakan sangat tidak beragam. 

(2) Tingkat harga produk keju yang di 

sediakan tidak beragam 

(3) Tingkat harga produk keju yang di 

tawarkan cukup beragam. 

(4) Tingkat harga produk keju yang di 

sediakan beragam 

(5) Tingkat harga produk yang di sediakan 
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sangat beragam 

 

5 

Apakah keterjangkauan harga produk dari 

suatu produk merupakan faktor yang di 

yakini dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian? 

(1) Keterjangkauan Harga produk keju yang 

di sediakan sangat tidak terjangkau 

(2) Keterjangkauan Harga produk keju yang 

di sediakan tidak terjangkau  

(3) Keterjangkauan Harga produk keju yang 

di sediakan cukup terjangkau. 

(4) Keterjangkauan Harga produk keju yang 

di sediakan terjangkau. 

(5) Keterjangkauan Harga produk keju yang 

di sediakan sangat terjangkau.  

 

    
 

 Promosi     
 

1 

Apakah penjualan melalui media (TV, 

internet, radio, koran, brosur, dll) dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian? 

(1)   Promosi melalui internet yang memiliki 

Kategori sangat buruk dimana  

promosi melalui internet baik web 

maupun sosial media  tidak di update 

informasinya (baik harga maupun 

produk)  

(2)   Promosi melalui internet yang memiliki 

Kategori buruk dimana produk keju 

tidak memiliki alat promosi melalui 

internet baik web maupun social 

media 

(3)   Promosi melalui internet yang memiliki 

Kategori cukup baik dimana produk 

keju memiliki alat promosi melalui 
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internet baik web maupun social 

media namun jarang di update 

 (4)   Promosi melalui internet yang memiliki 

Kategori  baik dimana produk keju 

memiliki alat promosi melalui 

internet baik web maupun social 

media dan cukup di update 

informasinya 

(5)  Promosi melalui internet yang memiliki 

Kategori sangat baik dimana produk 

keju memiliki alat promosi melalui 

internet baik web maupun social 

media dengan intensitas update 

informasi sangat sering dan juga 

informasi yang ditampilkan sangat 

akurat 

2 

Apakah informasi dari mulut ke mulut 

mengenai keju mempengaruhi anda dalam 

membeli keju ini? 

(1) Tidak terdapat promosi dari mulut ke 

mulut yang dilakukan  

(2)   Terdapat promosi dari mulut ke mulut 

namun tidak di arahkan arah 

promosinya 

(3)    Terdapat promosi dari mulut ke mulut 

namun masih belum dikembangkan 

(4)  Terdapat promosi dari mulut ke mulut 

yang dilakukan dimana konsumen 

pasca pembelian produk keju 

melakukan inormasi yang dilakukan 

secara terus menerus 

(5) Terdapat promosi dari mulut ke mulut 

yang dilakukan memilikki kategori 

sangat baik konsumen pasca 

pembelian produk keju dengan 

intensitas sangat sering dan informasi 

yang disampaikan positif dan luas 

serta detail 

    
 

3 

Apakah saran dari teman atau keluarga 

mempengaruhi anda membeli keju ini? 

(1) Saran dari teman tidak ada dan tidak 

berpengaruh pada pembelian 

(2) Saran dari teman tidak ada sehingga tidak 
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berpengaruh dalam keputusan 

pembelian 

(3) Saran dari teman ada namun namun tidak 

berpengaruh pada pembelian 

(4)  Saran dari teman ada dan sedikit 

berpengaruh dalam keputusan 

pembelian 

(5) Saran dari teman ada dan sangat 

berpengaru dalam pembelian 

4 

Apakah hubungan publik yang baik 

merupakan faktor yang diyakini dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian? 

(1)  Tidak adanya  Publik relation 

dankurangnya penjual tentang 

public relation 

(2) Terdapat  Publik relation namundengan 

intensitas yang rendah 

(3) Terdapat public relation namun dengan 

intensitas yang cukup tinggi tetapi 

tidak terlalu efektif 

(4) Terdapat public relation namun dengan 

intensitas yang tinggi dan cukup 

efektif 

(5) Terdapat public relation dengan intensitas 

yang tinggi dan sangat efektif 

    
 

5 

Apakah adanya sales promotion merupakan  

faktor yang diyakini dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian? 

(1)  Tidak ada Sales Promotion keju yang 

diberikan oleh toko atau penjual 

sehinggaMemilikki kategori sangat 

buruk    

(2)    Terdapat Sales Promotion keju yang 

diberikan oleh toko atau penjual 

namun tidak sering dilakukan 

(3)     Terdapat Sales Promotion keju yang 

diberikan oleh toko atau penjual 

dan cukup sering di lakukan 

(4)       Terdapat Sales Promotion madu yang 

diberikan oleh toko atau penjual 

dan sering dilakukan 

(5)    Terdapat Sales Promotion keju yang 

diberikan oleh toko atau penjual 
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dan sangat sering dilakukan 

 

 Faktor eksternal     
 

1 

Apakah adanya faktor kebudayaan yang ada 

di sekitar anda, dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian? 

(1) Budaya tidak ada sehingga tidak 

berpengaruh pada keputusan 

pembelian 

(2) Budaya ada tapi tidak berpengaruh dalam 

keputusan pembelian 

(3) Budaya ada dan cukup berpengaruh pada 

keputusan pembelian 

(4) Budaya ada dan berpengaruh pada 

keputusan pembelian 

(5) Budaya ada dan sangat berpengaruh pada 

keputusan pembelian 

    
 

2 

Apakah andanya faktor kelas sosial diyakini 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian?  

(1) Kelas sosial  tidak ada sehingga tidak 

berpengaruh pada konsumen 

(2) Kelas sosial ada tapi tidak berpengaruh 

pada konsumen 

(3) Kelas sosial ada dan cukup berpengaruh 

pada konsumen 

(4)    Kelas sosial ada dan berpengaruh pada 

konsumen 

(5) Kelas sosial ada dan sangat berpengaruh 

pada konsumen 

 

    
 

3 

Apakah adanya faktor keluarga diyakini dapat 

empengaruhi keputusan pembelian anda? 

(1) Keluarga tidak ada sehingga tidak 

berpengaruh pada keputusan konsuen 
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(2)  Keluarga ada tapi tidak berpengaruh pada 

keputusan konsumen 

(3) Keluarga ada dan cukup berpengaruh 

pada keputusan konsumen 

(4) Keluarga ada dan berpengaruh pada 

keputusan konsumen 

(5)  Keluarga ada dan sangat berpengaruh 

pada keputusan konsumen 

 

  

Faktor internal 
    

 

1 

Apakah anda membeli keju dikarenakan 

adanya motivasi dari dalam diri senditi? 

(1) Motivasi tidak ada sehingga tidak 

berpengaruh pada  pembelian 

(2) Motivasi ada tapi tidak berpengaruh pada  

pembelian 

(3) Motivasi ada dan cukup berpengaruh pada  

pembelian 

(4) Motivasi ada dan berpengaruh pada  

pembelian 

(5) Motivasi ada dan sangat berpengaruh 

pada  pembelian 

    
 

2 

Apakah anda membeli keju dikarenakan anda 

telah melakukan pengamatan telebih dahulu? 

(1) Pengamatan tidak pernah dilakukan 

sehingga tidak berpengaruh pada 

keputusan pembelian 

(2) Pengamatan dilakukan tapi tidak 

berpengaruh pada keputusan  
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pembelian 

(3) Pengamatan dilakukan dan cukup 

berpengaruh pada  pembelian 

(4) Pengamatan dilakukan dan berpengaruh 

pada  pembelian 

(5) Pengamatan dilakukan dan sangat 

berpengaruh pada  pembelian 

 

3 

Apakah anda membeli keju dikarenakan anda 

telah melakukan proses pendidikan/ belajar 

terlebih dahulu? 

(1) Proses belajar/pendidikan tidak dilakukan 

sehingga tidak berpengaruh pada 

keputusan pembelian. 

(2) Proses belajar/pendidikan dilakukan tapai 

tidak berpengaruh pada keputusan  

pembelian 

(3) Proses belajar/pendidikan dilakukan dan 

cukup berpengaruh pada keputusan  

pembelian 

(4)  Proses belajar/pendidikan dilakukan dan 

berpengaruh pada keputusan  

pembelian 

(5) Proses belajar/pendidikan dilakukan dan 

sangat berpengaruh pada keputusan 

pembelian. 

 

    
 

 Faktor Personal     
 

1 Apakah adanya kepribadian yang anda miliki 

dapat mempengaruhi keputusan dalam 
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pembelian? 

(1)Kepribadian ada namun sama sekali tidak 

berpengaruh pada pembelian 

(2) Kepribadian ada tapi tidak berpengaruh 

pada  pembelian 

(3) Kepribadian ada dan cukup berpengaruh 

pada  pembelian 

(4)  Kepribadian ada dan berpengaruh pada 

pembelian 

(5) Kepribadian ada dan sangat berpengaruh 

pada  pembelian 

 

2 

Apakah anda membeli keju karena adanya 

konsep diri? 

(1) Konsep diri tidak ada sehingga tidak 

berpengaruh pada keputusan 

pembelian 

(2) Konsep diri ada tapi tidak berpengaruh 

pada keputusan pembelian 

(3) Konsep diri ada dan cukup berpengaruh 

pada keputusan pembelian 

(4)  Konsep diri ada dan berpengaruh pada 

keputusan pembelian 

(5) Konsep diri ada dan sangat berpengaruh 

pada keputusan pembelian 

 

    
 

3 

Apakah adanya produk keju sehingga 

mempengaruhi sikap/gaya hidup anda dalam 

mengambil keputusan pembelian? 

(1) Sikap tidak ada sehingga tidak 
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berpengaruh pada keputusan 

pembelian 

(2) Sikap ada tapi tidak berpengaruh pada 

keputusan pembelian 

(3) Sikap ada dan cukup berpengaruh pada 

keputusan pembelian 

(4) Sikap ada dan berpengaruh pada 

keputusan pembelian 

(5) Sikap ada dan sangat berpengaruh pada 

keputusan  pembelian 

 Keputusan Pembelian     
 

1 

(1) Frekuensi Pembelian Keju yang 

dipersepsikan konsumen yaitu > 6 

kali dalam 1 bulan. 

    
 

(2) Frekuensi pembelian keju yang 

dipersepsikan konsumen yaitu 5-6 kali 

dalam 1 bulan. 

    
 

(3) Frekuensi pembelian keju yang 

dipersepsikan konsumen 3-4 kali dalam 

1 bulan. 

    
 

(4) Frekuensi pembelian keju yang 

dipersepsikan konsumen 1-2 kali dalam 

1 bulan. 

    
 

(5) Frekuensi pembelian keju yang 

dipersepsikan konsumen tidak tentu 

berapa kali dalam 1 bulan. 

    
 

2 

(1) Jumlah pembelian keju yang 

dipersepsikan konsumen > 10 kemasan 

dalam 1 kali pembelian. 

    
 

(2) Jumlah pembelian keju yang 

dipersepsikan konsumen 7-9 kemasan 

dalam 1 kali pembelian. 
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(3) Jumlah pembelian keju yang 

dipersepsikan konsumen  5-6 kemasan 

dalam 1 kali pembelian. 

    
 

(4) Jumlah pembelian keju yang 

dipersepsikan konsumen  3-4 kemasan 

dalam 1 kali pembelian. 

    
 

(5) Jumlah pembelian keju yang 

dipersepsikan konsumen 1-2 kali dalam 1 

kali pembelian. 
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4 4 4 4 5 21 4 4 4 2 4 18 4 4 4 5 4 21 5 2 2 2 5 16 1 1 1 3 3 4 4 11 1 1 1 3 5 5 10 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 5 5 10 

4 4 5 5 4 22 5 4 4 5 4 22 5 4 4 3 4 20 5 3 3 3 4 18 4 5 4 13 3 4 4 11 3 4 3 10 5 5 10 

4 2 2 1 4 13 4 5 4 3 4 20 4 4 4 3 4 19 5 5 5 4 4 23 4 2 2 8 4 4 2 10 4 4 4 12 5 4 9 

5 4 4 4 5 22 4 5 4 3 3 22 5 4 4 3 4 20 4 4 5 4 4 21 3 2 2 7 5 4 3 12 5 4 4 13 5 4 9 

5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 3 11 4 4 4 12 4 5 9 

5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 5 4 9 

5 4 4 4 5 22 3 4 3 2 3 15 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 3 18 3 4 3 10 4 4 4 12 3 3 3 9 4 5 9 

5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 3 4 3 3 17 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 5 4 9 

4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 4 24 4 4 4 3 4 19 3 3 5 5 5 21 4 4 4 12 4 4 4 12 5 4 5 14 5 4 9 

5 5 5 4 5 24 5 5 4 4 3 21 5 4 5 3 4 21 4 3 3 3 4 17 4 4 4 12 3 3 4 10 3 4 4 11 5 4 9 

5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 5 9 

5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 5 5 4 4 4 22 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 5 4 9 

2 2 5 5 5 19 5 5 5 5 5 25 5 5 4 5 5 24 5 3 2 2 1 13 3 2 1 6 5 5 4 14 4 4 1 9 5 4 9 



Lampiran 2: data jawaban responden 

 
 

1
9
2

 

3 4 4 2 5 18 5 5 5 2 3 20 5 4 4 4 5 22 4 4 4 2 2 16 2 3 4 9 5 3 3 11 4 2 3 9 5 4 9 

4 4 2 3 4 17 3 3 3 4 2 15 2 4 3 3 4 16 5 5 4 4 2 20 3 3 2 8 1 4 5 9 3 4 4 11 5 5 10 

4 4 3 2 2 15 4 5 5 3 2 19 4 3 3 4 3 17 4 5 4 4 3 20 2 4 3 9 4 4 4 12 4 3 3 10 
5 4 9 

5 5 5 5 5 25 4 4 4 5 5 22 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 
5 5 10 

4 3 4 3 4 18 1 5 5 5 4 20 4 4 4 3 3 18 4 4 4 1 1 14 1 1 3 5 4 3 4 11 3 3 3 9 
4 5 9 

5 4 5 5 5 24 5 4 3 4 4 20 4 4 5 4 4 21 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 12 5 4 4 13 
4 5 9 

4 5 5 4 5 23 5 4 5 5 5 24 5 5 5 5 4 24 5 5 4 5 4 23 4 4 4 12 5 5 5 15 4 4 4 12 
4 5 9 

5 4 5 4 4 22 2 4 2 2 2 12 4 4 5 5 5 23 4 4 4 4 4 20 2 2 4 8 4 4 4 12 2 2 2 6 
4 5 9 

4 5 5 5 5 24 3 4 4 4 4 19 4 4 5 5 5 23 4 4 4 4 4 20 2 2 4 8 3 4 4 12 4 3 2 9 
4 5 9 

4 4 5 4 4 21 3 4 4 3 3 20 4 4 4 4 4 20 3 3 4 3 3 16 3 3 3 9 3 4 4 11 3 3 4 10 
5 5 10 

4 4 4 3 3 18 4 4 4 3 3 18 4 5 5 5 4 23 4 4 3 3 3 20 3 3 4 10 3 4 3 10 4 5 4 13 
5 5 10 

4 4 2 3 4 17 2 3 3 4 4 16 4 5 4 5 5 23 4 4 4 4 3 19 2 2 4 8 4 4 4 12 2 4 2 8 
5 5 10 

4 4 4 4 4 20 2 3 4 3 3 15 5 5 5 5 5 25 4 4 4 4 4 20 2 2 4 8 3 4 5 12 4 4 2 10 
4 4 8 

5 4 4 4 5 22 4 5 4 2 2 17 5 5 5 5 5 25 3 3 4 4 3 20 3 2 4 9 4 4 3 11 4 2 2 8 
4 4 8 

4 4 3 4 3 18 3 4 4 3 5 19 4 3 5 5 4 21 5 4 4 3 4 20 3 3 3 9 4 4 3 11 3 3 3 9 
4 4 8 

4 4 5 4 4 21 4 5 5 3 3 20 3 4 4 4 4 19 4 5 4 3 3 19 3 3 3 9 4 4 3 11 4 4 4 12 
4 4 8 

4 4 3 3 5 19 3 4 4 3 5 19 5 5 5 3 3 21 4 3 2 2 3 14 3 5 4 12 5 4 4 13 4 4 4 12 
5 5 10 

4 4 3 3 4 18 2 4 3 4 2 15 4 4 2 4 4 18 4 4 4 3 4 19 2 3 2 7 4 2 4 10 2 4 4 10 
4 4 8 

4 4 3 4 5 20 5 5 4 3 4 21 3 5 3 4 3 18 5 5 3 4 4 21 3 3 3 9 5 3 4 12 4 3 3 10 
5 5 10 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 
4 4 8 

4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 4 21 5 5 4 5 4 23 3 3 3 3 4 16 3 3 3 12 4 4 3 11 4 3 4 11 
4 4 8 

4 4 3 4 4 19 5 5 5 4 3 22 5 4 4 5 4 22 4 5 4 3 4 20 3 4 3 10 4 3 4 11 4 3 4 11 
4 4 8 

4 5 4 3 4 20 5 5 5 4 4 23 5 5 4 5 4 23 4 4 4 4 5 21 4 4 4 12 5 5 4 14 4 5 4 13 
4 4 8 

4 4 2 4 4 18 2 4 4 2 4 16 4 2 4 2 4 16 4 4 4 2 2 16 2 2 4 8 4 4 4 12 4 4 2 10 
4 4 8 

5 5 5 4 5 24 5 5 5 4 4 23 4 5 5 3 5 22 4 5 5 4 5 23 4 4 5 13 5 4 5 14 5 4 4 13 
4 4 8 

4 5 4 5 4 22 5 5 5 5 4 24 4 5 5 4 4 22 4 4 5 4 5 22 4 4 5 13 4 4 5 13 4 4 4 12 
4 4 8 



Lampiran 2: data jawaban responden 

 
 

1
9
3

 

4 4 2 4 4 18 4 5 5 5 5 24 5 4 4 4 4 21 5 4 5 4 4 22 4 5 5 14 4 2 4 10 4 2 3 9 
4 4 8 

4 3 4 4 4 19 3 3 4 4 5 19 3 4 4 5 4 20 4 4 5 4 4 21 3 4 4 11 4 4 4 12 3 4 4 11 
4 4 8 

5 4 3 3 2 17 2 4 4 4 3 17 4 5 5 4 5 23 4 5 3 1 3 16 1 3 1 5 4 4 3 11 2 2 3 7 
4 4 8 

3 4 4 4 2 17 4 4 3 4 3 18 4 4 4 4 4 20 4 4 3 2 4 17 4 4 4 12 3 4 4 11 3 2 3 8 
4 4 8 

4 4 4 4 3 19 3 5 3 3 4 18 5 5 5 5 4 24 4 4 5 3 4 20 4 4 5 13 4 4 4 12 4 3 4 11 
5 5 10 

4 4 4 4 4 20 2 4 4 4 4 18 3 3 4 4 4 18 5 4 4 3 3 19 2 4 4 10 4 4 3 11 4 3 3 10 
5 5 10 

4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 3 18 4 5 4 4 4 21 4 4 4 3 5 20 4 4 5 13 4 3 3 10 3 4 4 11 
5 5 10 

5 2 5 3 2 17 3 5 4 1 5 18 5 4 2 5 4 20 5 4 1 1 3 14 5 3 3 11 4 4 4 12 2 2 2 6 
4 4 8 

5 4 4 5 4 22 4 4 5 5 4 22 5 4 5 4 4 22 4 4 4 4 5 21 4 5 4 13 4 4 4 12 5 4 4 13 
4 4 8 

4 4 4 4 4 20 5 4 4 4 4 21 5 5 4 4 5 23 4 5 4 5 4 22 4 4 4 12 5 5 5 15 4 4 4 12 
4 4 8 

3 2 1 3 2 11 3 2 2 3 1 11 1 1 1 3 4 10 2 1 1 1 1 6 1 1 1 3 4 4 3 11 1 1 1 3 
5 5 10 

4 2 2 4 4 16 4 4 4 4 4 20 2 2 2 2 2 10 2 2 4 4 4 16 4 2 2 8 4 4 4 12 4 4 4 12 
5 5 10 

4 5 4 4 4 21 3 4 2 2 1 12 4 2 3 4 4 17 5 3 3 2 4 17 1 4 3 8 4 4 2 10 4 2 4 10 
5 5 10 

2 3 2 3 4 14 4 4 3 2 2 15 4 3 3 3 4 17 4 3 3 3 2 15 2 2 2 6 3 3 4 10 4 3 3 10 
4 4 8 

4 5 4 3 4 20 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 4 19 3 3 3 3 3 15 3 3 3 9 4 4 4 12 4 4 4 12 
4 4 8 

5 4 4 4 5 22 5 5 5 1 3 19 3 4 3 3 3 16 5 4 5 3 3 20 4 4 3 11 4 4 4 12 2 2 1 5 
4 4 8 

1 1 1 1 1 5 1 2 3 4 4 14 2 3 3 3 5 16 5 5 1 2 2 15 2 4 4 10 5 4 4 13 3 4 4 11 
5 5 10 

4 4 4 3 4 19 4 4 3 4 4 19 4 3 4 4 4 19 3 4 3 4 3 17 4 4 4 12 3 4 4 11 5 4 4 13 
5 5 10 

5 5 5 5 5 25 4 5 5 5 4 23 5 5 5 5 5 25 5 5 4 4 4 22 3 1 2 6 4 3 3 10 4 3 4 11 
5 5 10 

4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 
3 4 7 

5 4 3 4 4 20 4 5 5 4 3 21 4 4 5 4 4 21 5 3 4 5 4 21 5 2 4 11 4 4 4 12 4 2 2 8 
5 5 10 

5 4 4 3 3 19 3 5 4 2 3 17 5 5 5 3 3 21 4 3 3 4 3 17 2 2 2 6 4 5 3 12 5 2 2 9 
5 5 10 

5 5 5 4 5 24 4 5 5 4 4 22 5 5 5 4 5 24 4 5 4 4 5 22 4 5 4 14 4 5 5 14 4 4 4 12 
4 3 7 

4 3 4 3 4 18 4 4 3 3 4 18 3 4 3 2 4 16 3 4 4 4 3 18 4 5 4 13 3 4 5 12 4 3 4 11 
4 3 7 

2 3 1 2 4 12 4 4 4 3 5 20 3 2 2 4 4 15 4 2 4 4 4 18 3 5 4 12 5 5 4 14 4 3 1 8 
4 3 7 

4 4 4 5 5 22 4 5 5 4 4 22 5 4 4 4 5 22 5 4 4 4 4 21 2 2 2 6 4 4 3 11 2 4 4 10 
4 3 7 



Lampiran 2: data jawaban responden 

 
 

1
9
4

 

5 5 4 4 5 23 4 4 4 4 4 20 5 5 5 5 5 25 5 4 3 3 5 20 3 4 4 11 4 4 4 12 4 4 4 12 
4 3 7 

4 3 5 4 4 19 5 5 4 1 2 17 5 4 3 4 5 21 4 5 4 5 2 20 2 3 4 9 4 5 2 11 4 2 2 8 
5 4 9 

2 4 3 4 5 18 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 3 19 4 5 5 3 3 20 4 2 5 11 4 4 3 11 4 3 3 10 
5 4 9 

4 3 4 3 4 18 2 4 3 3 4 16 4 3 4 3 4 18 4 3 4 3 3 17 2 4 3 9 5 3 2 10 2 2 2 6 
5 4 9 

2 4 3 3 5 17 5 4 4 3 4 20 5 4 3 3 3 18 4 4 4 4 2 18 4 2 5 11 4 4 4 12 4 4 2 10 
5 5 10 

5 3 4 4 3 19 4 4 4 3 3 18 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 3 18 3 3 3 9 4 3 4 11 4 3 4 11 
5 5 10 

4 4 4 4 1 17 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 3 4 3 3 17 3 3 3 9 4 4 4 12 4 4 4 12 
4 5 9 

4 4 4 4 4 20 3 4 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 12 4 4 2 10 4 2 4 10 
5 5 10 

4 4 4 4 4 20 3 5 4 3 4 19 5 4 4 4 3 20 3 4 4 4 3 18 4 5 4 13 3 4 3 10 4 3 4 11 
5 5 10 

3 3 4 4 3 17 3 4 5 3 3 18 4 4 4 4 4 20 5 4 3 3 4 19 4 3 3 10 3 3 4 10 3 3 3 9 
4 5 9 

5 4 4 4 3 20 4 4 4 4 4 20 5 4 3 3 4 19 3 3 3 4 4 17 4 4 4 12 4 4 3 11 4 4 4 12 
5 5 10 

4 4 4 4 5 21 4 3 4 4 5 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 3 4 11 4 4 4 12 5 4 5 14 
5 5 10 

5 4 5 4 4 22 3 4 4 4 4 19 3 4 3 5 5 20 4 4 4 4 4 20 5 4 3 12 3 5 4 12 4 4 3 11 
5 5 10 

4 5 3 4 5 21 4 3 4 5 4 20 4 4 3 5 5 21 4 3 3 3 4 17 4 4 4 12 4 3 4 11 3 4 4 11 
4 5 9 

5 5 4 4 5 23 5 5 5 4 5 24 5 4 5 4 4 22 4 5 3 4 4 20 4 5 4 13 4 4 5 13 4 4 4 12 
5 5 10 

4 4 4 4 4 20 5 4 5 3 5 22 4 4 4 5 5 22 4 4 4 4 4 20 5 3 4 12 5 5 5 15 4 5 5 14 
4 5 9 

4 5 4 5 5 23 4 5 5 5 5 24 5 4 4 4 5 22 4 5 5 5 4 23 5 4 4 13 4 5 4 13 4 4 4 12 
5 5 10 

5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 20 4 5 3 4 5 21 4 5 4 4 5 22 4 4 4 12 4 4 4 12 5 4 3 12 
5 4 9 

4 3 4 4 4 19 4 5 4 4 3 20 4 4 4 5 3 20 4 5 5 5 3 22 4 5 5 14 4 3 5 12 4 4 4 12 
5 5 10 

4 5 4 4 4 21 4 4 5 5 5 23 4 3 4 4 4 19 5 4 4 4 4 21 4 4 4 12 5 3 4 12 5 5 3 13 
5 4 9 

4 4 4 3 5 20 5 3 4 5 5 22 5 4 3 3 5 20 4 3 5 5 4 21 4 4 5 13 4 4 4 12 4 4 4 12 
5 4 9 

4 5 5 4 3 21 5 4 4 4 4 21 4 3 4 5 5 21 5 4 4 4 5 22 4 4 4 12 4 3 4 11 4 5 5 14 
5 5 10 

5 5 4 5 5 24 5 4 4 5 5 23 4 4 5 4 4 21 5 4 5 4 4 22 5 4 5 14 4 4 4 12 5 4 5 14 
5 4 9 

4 5 4 4 5 22 5 5 4 5 5 23 4 5 4 4 4 21 5 5 4 4 4 22 5 5 5 15 4 5 3 12 5 3 5 13 
5 5 10 

5 4 4 4 3 20 4 3 5 4 3 19 4 5 5 5 4 23 4 4 4 4 5 21 4 3 5 12 4 4 3 11 5 4 4 13 
4 5 9 

5 3 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 5 3 5 5 22 5 4 4 5 4 22 4 4 3 11 5 4 4 13 5 4 4 13 
5 5 10 

4 4 3 4 3 18 4 4 3 5 5 21 4 4 3 4 5 20 5 5 4 5 3 22 4 5 5 14 4 4 3 11 4 4 4 12 
5 5 10 
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Lampiran 3  

1. Uji Validitas 
Correlations 

  
X11 X12 X13 X14 X15 X1total 

X11 Pearson Correlation 1 .455
**
 .520

**
 .437

**
 .236

*
 .699

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .018 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X12 Pearson Correlation .455
**
 1 .467

**
 .487

**
 .466

**
 .771

**
 

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

N 100 100 100 100 100 100 

X13 Pearson Correlation .520
**
 .467

**
 1 .603

**
 .337

**
 .792

**
 

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

N 100 100 100 100 100 100 

X14 Pearson Correlation .437
**
 .487

**
 .603

**
 1 .423

**
 .786

**
 

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

N 100 100 100 100 100 100 

X15 Pearson Correlation .236
*
 .466

**
 .337

**
 .423

**
 1 .672

**
 

Sig. (2-tailed) .018 .000 .001 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X1total Pearson Correlation .699
**
 .771

**
 .792

**
 .786

**
 .672

**
 1 

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

N 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2 tailed).     *. Correlation is 
significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations 

  X21 X22 X23 X24 X25 X2total 

X21 Pearson 
Correlation 

1 .311
**
 .432

**
 .182 .232

*
 .652

**
 

Sig. (2-tailed)  .002 .000 .070 .020 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X22 Pearson 
Correlation 

.311
**
 1 .426

**
 .053 .176 .501

**
 

Sig. (2-tailed) .002  .000 .599 .080 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X23 Pearson 
Correlation 

.432
**
 .426

**
 1 .305

**
 .427

**
 .752

**
 

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

N 100 100 100 100 100 100 

X24 Pearson 
Correlation 

.182 .053 .305
**
 1 .506

**
 .655

**
 

Sig. (2-tailed) .070 .599 .002  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X25 Pearson 
Correlation 

.232
*
 .176 .427

**
 .506

**
 1 .718

**
 

Sig. (2-tailed) .020 .080 .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X2total Pearson 
Correlation 

.652
**
 .501

**
 .752

**
 .655

**
 .718

**
 1 

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

N 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2 tailed).       
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

  

X31 X32 X33 X34 X35 X3total 

X31 Pearson 
Correlation 

1 .529
**
 .517

**
 .325

**
 .263

**
 .737

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .001 .008 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X32 Pearson 
Correlation 

.529
**
 1 .561

**
 .436

**
 .311

**
 .796

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .002 .000 
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N 100 100 100 100 100 100 

X33 Pearson 
Correlation 

.517
**
 .561

**
 1 .381

**
 .246

*
 .769

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .014 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X34 Pearson 
Correlation 

.325
**
 .436

**
 .381

**
 1 .444

**
 .713

**
 

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

N 100 100 100 100 100 100 

X35 Pearson 
Correlation 

.263
**
 .311

**
 .246

*
 .444

**
 1 .592

**
 

Sig. (2-tailed) .008 .002 .014 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X3total Pearson 
Correlation 

.737
**
 .796

**
 .769

**
 .713

**
 .592

**
 1 

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

N 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2 tailed). *. Correlation is 
significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 
Correlation 

  

X41 X42 X43 X44 X45 X4total 

X41 Pearson Correlation 
1 .377

**
 .038 .031 .174 .506

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .708 .760 .083 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X42 Pearson Correlation 
.377

**
 1 .393

**
 .339

**
 .148 .658

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .001 .141 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X43 Pearson Correlation .038 .393
**
 1 .637

**
 .347

**
 .752

**
 

Sig. (2-tailed) .708 .000  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X44 Pearson Correlation .031 .339
**
 .637

**
 1 .432

**
 .778

**
 

Sig. (2-tailed) .760 .001 .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

X45 Pearson Correlation .174 .148 .347
**
 .432

**
 1 .648

**
 

Sig. (2-tailed) .083 .141 .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 100 
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X4total Pearson Correlation .506
**
 .658

**
 .752

**
 .778

**
 .648

**
 1 

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

N 100 100 100 100 100 100 

  

X51 X52 X53 X5total 

X51 Pearson Correlation 1 .536
**
 .574

**
 .826

**
 

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

N 100 100 100 100 

X52 Pearson Correlation .536
**
 1 .585

**
 .835

**
 

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

N 100 100 100 100 

X53 Pearson Correlation .574
**
 .585

**
 1 .833

**
 

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

N 100 100 100 100 

X5total Pearson Correlation .826
**
 .835

**
 .833

**
 1 

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

N 100 100 100 100 

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

 

  

X61 X62 X63 X6total 

X61 Pearson Correlation 1 .514
**
 .320

**
 .760

**
 

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

N 100 100 100 100 

X62 Pearson Correlation .514
**
 1 .544

**
 .853

**
 

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

N 100
 

100 100 100 

X63 Pearson Correlation .320
**
 .544

**
 1 .785

**
 

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

N 100 100 100 100 

X6total Pearson Correlation .760
**
 .853

**
 .785

**
 1 

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

N 100 100 100 100 

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

 

  

X71 X72 X73 X7total 

X71 Pearson Correlation 1 .497
**
 .516

**
 .796

**
 

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

N 100 100 100 100 

X72 Pearson Correlation .497
**
 1 .641

**
 .846

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

N 100 100 100 100 

X73 Pearson Correlation .516
**
 .641

**
 1 .867

**
 

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

N 100 100 100 100 

X7total Pearson Correlation .796
**
 .846

**
 .867

**
 1 

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

N 100 100 100 100 

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

 

 
2. Uji Reabilitas 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.792 .794 5 

 

 
Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X11 15.84 7.267 .515 .321 .769 

X12 15.97 6.757 .619 .395 .737 

X13 16.12 6.248 .624 .442 .735 

X14 16.11 6.725 .653 .448 .727 

X15 15.92 7.044 .461 .272 .789 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.673 .684 5 

 
Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X21 15.83 5.577 .445 .254 .613 

X22 15.48 7.020 .276 .378 .678 

X23 15.62 5.713 .634 .475 .544 

X24 16.05 5.745 .345 .325 .668 

X25 15.90 5.465 .489 .342 .591 

 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

 
Reliability Statistics 
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Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.773 .770 5 

 
Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X31 16.42 5.438 .562 .358 .726 

X32 16.51 5.101 .644 .436 .696 

X33 16.61 5.109 .590 .397 .716 

X34 16.54 5.524 .525 .315 .739 

X35 16.40 6.343 .408 .220 .773 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.684 .673 5 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X41 14.98 7.010 .205 .193 .715 

X42 15.24 5.699 .445 .306 .632 

X43 15.34 5.176 .566 .454 .575 

X44 15.59 4.871 .574 .471 .567 

X45 15.53 5.565 .407 .229 .650 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.795 .796 3 

 
Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X51 7.08 3.367 .623 .391 .738 

X52 7.00 3.293 .631 .402 .729 

X53 6.84 3.388 .662 .438 .698 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.147 .154 3 

 
Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X61 19.33 4.567 .407 .967 .677 

X62 19.36 4.920 .377 .951 .695 

X63 19.51 4.616 .382 .963 .689 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.786 .787 3 

   

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X71 6.92 3.105 .560 .313 .779 

X72 7.19 2.883 .657 .448 .679 

X73 7.19 2.580 .668 .462 .664 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.872 .893 2 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Y1 13.50 2.616 .720 . .889 

Y2 13.59 2.244 .779 . .816 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized Residual 

N 100 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. 
Deviation 

.98235041 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .112 

Positive .080 

Negative -.112 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.124 

Asymp. Sig. (2-tailed) .160 
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Model 

Unstandardize
d Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

 
Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Toleran
ce VIF 

1 (Constant) 9.057 .087  104.419 .000   

REGR factor 
score   1 for 
analysis 2 

.178 .011 .174 15.497 .000 .952 1.050 

REGR factor 
score   2 for 
analysis 2 

.062 .012 .061 5.085 .000 .842 1.188 

REGR factor 
score   3 for 
analysis 2 

.934 .011 .910 82.945 .000 .993 1.007 

REGR factor 
score   4 for 
analysis 2 

.235 .011 .229 20.847 .000 .989 1.011 

REGR factor 
score   5 for 
analysis 2 

.122 .012 .119 10.583 .000 .951 1.052 

REGR factor 
score   6 for 
analysis 2 

.246 .011 .240 21.449 .000 .957 1.045 

REGR factor 
score   7 for 
analysis 2 

.063 .012 .061 5.358 .000 .922 1.084 

REGR factor 
score   8 for 
analysis 2 

.023 .011 .022 1.972 .052 .959 1.043 

REGR factor 
score   9 for 
analysis 2 

.012 .112 .011 .103 .019 .963 1.038 

Jeniskelamin -.028 .028 -.013 -1.007 .317 .739 1.354 

Usia -.015 .017 -.012 -.849 .398 .581 1.721 

Pendidikan .012 .013 .012 .906 .368 .704 1.420 

Pekerjaan .029 .010 .045 2.871 .005 .476 2.100 

Pendapatan .021 .012 .029 1.699 .093 .420 2.383 
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3. Hasil Analisis Faktor 
Total Variance Explained 

Compo
nent 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of 
Squared Loadings 

Rotation Sums of 
Squared Loadings 

Total 

% of 
Varianc

e 
Cumulati

ve % Total 

% of 
Varianc

e 
Cumula
tive % Total 

% of 
Varianc

e 
Cumula
tive % 

1 
7.496 25.850 25.850 7.496 25.850 25.850 4.227 14.575 14.575 

2 
3.304 11.392 37.241 3.304 11.392 37.241 2.871 9.900 24.475 

3 
1.728 5.958 43.199 1.728 5.958 43.199 2.801 9.659 34.135 

4 
1.634 5.634 48.834 1.634 5.634 48.834 2.378 8.201 42.335 

5 
1.326 4.571 53.405 1.326 4.571 53.405 2.167 7.473 49.808 

6 
1.240 4.277 57.681 1.240 4.277 57.681 1.711 5.900 55.708 

7 
1.230 4.241 61.923 1.230 4.241 61.923 1.346 4.641 60.349 

8 
1.070 3.690 65.612 1.070 3.690 65.612 1.292 4.454 64.804 

9 
1.008 3.475 69.088 1.008 3.475 69.088 1.242 4.284 69.088 

10 .928 3.200 72.288       

11 .846 2.918 75.206       

12 .756 2.607 77.814       

13 .704 2.429 80.243       

14 .656 2.263 82.506       

15 .616 2.122 84.628       

16 .558 1.924 86.552       

17 .509 1.756 88.308       

18 .444 1.529 89.837       

19 .414 1.428 91.265       

20 .360 1.241 92.505       

21 .340 1.171 93.676       
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22 .319 1.099 94.775       

23 .300 1.034 95.809       

24 .271 .933 96.742       

25 .242 .835 97.578       

26 .235 .811 98.388       

27 .189 .653 99.041       

28 .164 .564 99.605       

29 .115 .395 100.000       

       

 

 
Component Matrix

a
 

 Component 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

X51 .692 -.378 -.054 .075 .110 -.129 -.174 .253 .140 

X12 .672 .268 -.203 -.207 -.094 .033 -.053 -.044 -.057 

X45 .599 .028 -.106 -.283 .084 -.031 -.179 -.169 .350 

X53 .597 -.362 -.011 -.099 -.093 -.174 .146 .124 .026 

X73 .595 -.410 .038 -.242 -.335 -.067 -.018 -.037 .032 

X71 .589 -.410 -.135 .197 -.049 -.196 .220 -.154 -.132 

X14 .587 .391 -.195 -.106 .067 .164 -.271 -.038 .076 

X72 .581 -.440 .288 -.112 -.045 .033 -.104 -.103 -.239 

X24 .581 -.322 .256 -.193 -.157 .201 -.234 -.209 -.067 

X21 .563 -.015 -.206 .333 .323 .083 -.173 .173 .154 

X13 .559 .533 -.091 -.022 -.019 -.149 -.069 .141 .050 

X23 .558 .112 .159 .479 -.054 .320 -.021 .037 -.037 

X25 .557 -.189 .409 .250 .045 -.046 -.279 -.194 .008 

X32 .556 .439 .154 .011 -.067 -.165 .166 .111 -.255 

X33 .546 .486 .028 -.040 -.259 -.116 .099 -.144 -.301 

X44 .540 -.296 -.325 -.169 .459 .112 .243 -.047 .029 

X31 .532 .449 .044 .311 -.221 -.164 .099 -.052 -.005 

X52 .515 -.403 .034 -.105 -.138 -.278 -.117 .292 .304 

X43 .496 -.263 -.377 -.103 .062 .412 .366 -.084 -.008 

X15 .494 .222 -.224 .177 .207 .312 -.085 -.244 -.212 
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X11 .448 .377 -.395 -.259 -.130 -.110 .012 -.037 .054 

X34 .376 .478 .331 -.201 .088 -.112 .087 -.067 .183 

X41 .064 .343 .483 -.067 .139 .445 -.019 .269 .225 

X35 .294 .382 .427 -.362 .282 -.014 .164 -.132 .109 

X22 .389 .216 -.160 .564 -.199 .011 .039 .237 .160 

X62 .153 .055 .102 .143 .660 -.503 .121 .005 -.163 

X42 .393 -.130 .246 -.129 -.083 .199 .582 .420 -.075 

X61 .258 -.298 .315 .386 .006 -.009 .280 -.418 .266 

X63 .337 -.222 .140 -.083 .175 .079 -.337 .313 -.477 

Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 

    

a. 9 components extracted.       

 

 
Rotated Component Matrix

a
 

 Component 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

X33 
.813 .208 

-
.091 

-.008 .066 -.033 .000 .138 .045 

X13 .705 -.059 .177 .035 .252 .178 .099 -.055 -.118 

X32 .688 .153 .019 -.039 .163 .113 .204 .286 -.035 

X11 .661 -.154 .191 .256 -.033 -.046 -.102 -.121 -.097 

X31 .661 .051 .037 -.099 .399 -.003 .056 .078 .230 

X12 .653 .174 .202 .315 .086 .047 -.086 -.046 -.106 

X14 .560 .117 .107 .299 .244 .225 -.079 -.287 -.177 

X34 .517 .033 .081 -.053 -.050 .505 .153 .007 .163 

X72 .063 .748 .303 .161 -.016 -.029 .045 .148 .034 

X24 .126 .724 .281 .186 -.018 .103 -.206 -.033 .066 

X25 .100 .651 .227 -.057 .305 .123 .165 -.132 .231 

X63 -.010 .543 .112 .055 .115 -.002 .189 .118 -.540 

X52 .039 .192 .821 .010 .099 -.020 .004 .060 -3.96 

X51 .068 .329 .674 .241 .334 -.035 .168 .002 -.085 

X53 .166 .286 .567 .225 .041 -.126 .067 .254 .078 
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X73 .196 .461 .566 .166 -.087 -.133 -.220 .138 .100 

X45 .358 .161 .547 .341 -.017 .225 -.036 -.320 .092 

X43 .088 .115 .132 .795 .098 -.097 -.180 .235 .085 

X44 .046 .114 .290 .791 .014 -.008 .263 .061 .003 

X15 
.364 .258 

-
.238 

.741 .344 -.001 .053 -.167 -.037 

X22 .290 -.132 .149 -.033 .712 -.100 -.062 .088 .105 

X23 
.230 .345 

-
.037 

.123 .667 .133 -.056 .128 .130 

X21 .120 .092 .278 .351 .594 .065 .224 -.162 -.089 

X41 
.002 .025 

-
.113 

-.068 .201 .774 -.119 .145 -.090 

X35 
.371 .110 

-
.018 

.078 -.239 .621 .241 .058 .144 

X71 .157 .352 .341 .317 .165 -.406 .180 .187 .279 

X62 .073 -.002 .030 .047 .013 .015 .882 -.012 .028 

X42 .093 .099 .231 .222 .069 .227 -.033 .799 .013 

X61 -.131 .279 .094 .087 .203 .023 .100 .063 .748 

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

    

a. Rotation converged in 25 iterations.      
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4. Uji Regresi Berganda 

 
Variables Entered/Removed

b
 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 Pendapatan, REGR factor 
score   1 for analysis 2, REGR 
factor score   7 for analysis 2, 
REGR factor score   6 for 
analysis 2, REGR factor score   
3 for analysis 2, REGR factor 
score   4 for analysis 2, REGR 
factor score   8 for analysis 2, 
REGR factor score   2 for 
analysis 2, REGR factor score   
5 for analysis 2, REGR factor 
score   9 for analysis 2, 
Jeniskelamin, Pendidikan, 
Usia, Pekerjaan

a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Ytotal  
Model Summary

b 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Chang

e df1 df2 Sig. F Change 

1 

.995
a
 .990 .989 .109 .990 

637.0

64 

13 82 .000 2.470 

a. Predictors: (Constant), Pendapatan, REGR factor score   1 for analysis 2, REGR factor score   7 for analysis 2, REGR 

factor score   6 for analysis 2, REGR factor score   3 for analysis 2, REGR factor score   4 for analysis 2, REGR factor 

score   8 for analysis 2, REGR factor score   2 for analysis 2, REGR factor score   5 for analysis 2, REGR factor score   9 

for analysis 2, Jeniskelamin, Pendidikan, Usia, Pekerjaan 
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Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Chang

e df1 df2 Sig. F Change 

1 

.995
a
 .990 .989 .109 .990 

637.0

64 

13 82 .000 2.470 

a. Predictors: (Constant), Pendapatan, REGR factor score   1 for analysis 2, REGR factor score   7 for analysis 2, REGR 

factor score   6 for analysis 2, REGR factor score   3 for analysis 2, REGR factor score   4 for analysis 2, REGR factor 

score   8 for analysis 2, REGR factor score   2 for analysis 2, REGR factor score   5 for analysis 2, REGR factor score   9 

for analysis 2, Jeniskelamin, Pendidikan, Usia, Pekerjaan 

b. Dependent Variable: Ytotal 

       

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 99.020 13 7.617 637.064 .000
a
 

Residual .980 86 .012 
  

Total 100.000 99 
   

a. Predictors: (Constant), Pendapatan, REGR factor score   1 for analysis 2, REGR factor 

score   7 for analysis 2, REGR factor score   6 for analysis 2, REGR factor score   3 for 

analysis 2, REGR factor score   4 for analysis 2, REGR factor score   8 for analysis 2, REGR 

factor score   2 for analysis 2, REGR factor score   5 for analysis 2, REGR factor score   9 for 

analysis 2Jeniskelamin, Pendidikan, Usia, Pekerjaan 

b. Dependent Variable: Ytotal 
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Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.057 .087  104.419 .000 

REGR factor score   
1 for analysis 2 

.178 .011 .174 15.497 .000 

REGR factor score   
2 for analysis 2 

.062 .012 .061 5.085 .000 

REGR factor score   
3 for analysis 2 

.934 .011 .910 82.945 .000 

REGR factor score   
4 for analysis 2 

.235 .011 .229 20.847 .000 

REGR factor score   
5 for analysis 2 

.122 .012 .119 10.583 .000 

REGR factor score   
6 for analysis 2 

.246 .011 .240 21.449 .000 

REGR factor score   
7 for analysis 2 

.063 .012 .061 5.358 .000 

REGR factor score   
8 for analysis 2 

.023 .011 .022 1.972 .052 

REGR factor score   
9 for analysis 2 

.012 .112 .011 2.103 .019 

Jeniskelamin -.028 .028 -.013 -1.007 .317 

Usia -.015 .017 -.012 -.849 .398 

Pendidikan .012 .013 .012 .906 .368 

Pekerjaan .029 .010 .045 2.871 .005 

Pendapatan .021 .012 .029 1.699 .093 
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Residuals Statistics
a
 

 

Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation N 

Predicted Value 5.12 10.17 9.00 1.021 100 

Std. Predicted Value -3.802 1.151 .000 1.000 100 

Standard Error of 
Predicted Value 

.022 .076 .040 .010 100 

Adjusted Predicted 
Value 

5.16 10.25 9.00 1.022 100 

Residual -.239 .289 .000 .102 100 

Std. Residual -2.181 2.646 .000 .929 100 

Stud. Residual -2.347 3.052 -.004 1.024 100 

Deleted Residual -.331 .385 -.001 .125 100 

Stud. Deleted Residual -2.415 3.222 -.004 1.039 100 

Mahal. Distance 2.944 45.374 12.865 7.885 100 

Cook's Distance .000 .277 .018 .041 100 

Centered Leverage 
Value 

.031 .478 .135 .083 100 
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