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ABSTRACT : Research was conducted at Rumah Sosis Batu Malang. This study was aimed to 

examine consumer purchasing decision and investigate marketing mix factors that influence on 

the buying decision toward sausage products in Rumah Sosis. 100 consumers were collected by 

accidental sampling technique. Data collection was carried out from 18th June – 29th August 

2015. Primary data were gathered by survey method use structured questionnaire with interview 

technique. Data were analyzed by descriptive, factors, and multiple regression. Purchasing 

decisions sausage products in Rumah Sosis indicated by the intensity of the purchase amount of 

sausage that is one product in the frequency of purchase is not necessarily that is 1-2 times each 

month with the most saleble types of sausages that dragon of Rumah Sosis. Factor analysis of the 

data obtained using the extraction factor produces three new factors that can represent the 11 

initial variables of (F1) " Internet media , media suitability personal selling price, location , and 

the parking lots, (F2) "size, diversity, color, and affordability”, and (F3) "quality and 

cleanliness/comfort". factors that respondents are decisions affected index 1 consists of variable " 

electronic media, personal selling, suitability of price, location and parking lots " and the second 

index consists of variable " size, diversity, color, and affordability " 

Keyword : purchasing decisions, dragon of Rumah Sosis  
 

PENDAHULUAN 

Sosis merupakan merupakan produk 

olahan daging yang sekarang popular di 

masyarakat, terutama kalangan anak-anak. 

Pengolahan sosis ini awalnya dikembangkan 

oleh negara empat musim yang bertujuan 

untuk mengawetkan, sehingga mereka tidak 

kekurangan daging selama musim dingin. 

Industri pengolahan ayam mulai 

berkembang di Indonesia pada tahun 1976. 

Sebelum tahun itu, industri pengolahan lebih 

didominasi olahan dengan bahan baku 

daging sapi dan babi. Produk olahan dengan 

bahan baku daging sapi produk utamanya 

yaitu bakso dan sosis, sedangkan untuk yang 
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berbahan baku daging ayam produk 

utamanya adalah sosis dan nugget. 

Bauran pemasaran merupakan 

seperangkat alat pemasaran yang digunakan 

perusahan untuk mencapai tujuan pemasaran 

dalam memenuhi target pasarnya sehingga 

dapat menimbulkan kepuasan bagi 

pelanggan. Bauran pemasaran dapat dipakai 

sebagai dasar untuk menetapkan suatu 

strategi dalam usaha untuk mendapatkan 

posisi yang kuat dipasar, maka dari itu 

strategi pemasaran yang tepat sangat 

diperlukan untuk meningkatkan pangsa 

pasar dan volume penjualan. 

Pengambilan data dilakukan di 

Rumah Sosis yang bertempat di Jl. Oro-oro 

Ombo Kota Batu pada 18 Juni – 29 Agustus 

2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengambilan keputusan 

pembelian produk sosis dan menganalisis 

faktor-faktor bauran pemasaran yang 

berpengaruh terhadap pembelian sosis di 

Rumah Sosis. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode survei dengan 

menggunakan kuisioner sebagai alat 

pengambil data utama. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan accidental sampling, 

Metode accidental sampling pada penelitian 

ini yaitu teknik pengambilan sampel 

berdasarkan konsumen yang dijumpai atau 

secara sengaja bertemu membeli produk 

sosis di Rumah Sosis didasarkan pada 

kriteria tertentu. Jumlah responden yang 

digunakan yaitu 100 orang.  

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian mengenai analisis bauran 

pemasaran dalam keputusan pembelian 

produk sosis dilaksanakan di Kota Batu. 

Penelitian dilakukan di Rumah Sosis yang 

bertempat di Jl. Raya Oro-oro Ombo Kota 

Batu (depan BNS). Pemilihan lokasi 

ditentukan dengan metode purposive 

sampling yaitu pemilihan lokasi penelitian 

berdasarkan pertimbangan- pertimbangan 

tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. 

Lokasi tersebut strategis terletak dipinggir 

jalan dekat dengan tempat wisata ternama di 

Kota Batu sehingga ramai dikunjungi dan 

diminati para konsumen baik anak-anak 

sampai orang dewasa yang berasal dari 

masyarakat lokal maupun luar daerah karena 

lokasi Kota Batu adalah salah satu kawasan 

wisata di Jawa Timur.  

Pengumpulan data lapang 

dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2015 – 29 

Agustus 2015. Waktu pengambilan data 

responden dilakukan pada hari kerja yaitu 

setiap hari atau hari senin sampai minggu. 

Penelitian dilakukan pada siang hari pukul 

14.00 sampai 16.00 WIB dan malam hari 

pukul 19.00 sampai 21.00 WIB. 
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Metode Penelitian 

Metode Dasar Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode survei dengan 

menggunakan kuisioner sebagai alat 

pengambil data utama. Penelitian 

menggunakan metode survei adalah 

penelitian yang mengambil sampel dari 

suatu populasi dan menggunakan 

kuisioner sebagai alat pengumpul data 

yang pokok. Singarimbun (2008), 

menyatakan bahwa penggunaan metode 

survei akan memudahkan peneliti untuk 

memperoleh data untuk diolah dengan 

tujuan memecahkan masalah yang 

menjadi tujuan penelitian.  

Metode Pengambilan Sampel 

Pemilihan sampel pada penelitian  

diambil dengan metode accidental sampling. 

Sugiyono (2006), menyatakan bahwa 

metode accidental sampling adalah metode 

pengambilan data yang dilakukan secara 

kebetulan. Metode accidental sampling pada 

penelitian ini yaitu teknik pengambilan 

sampel berdasarkan konsumen yang 

dijumpai secara sengaja/acak bertemu 

membeli produk sosis di Rumah Sosis 

didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria 

responden yaitu konsumen yang benar-benar 

membeli produk sosis di Rumah Sosis saat 

penelitian dilakukan. Kriteria usia yaitu 17 

keatas, dimaksutkan dengan usia di 17 

keatas akan mampu memahami kuisioner 

yang diberikan, dan mampu 

mempertanggungjawabkan jawaban atas 

kuisioner yang diberikan. 

Metode Penentuan Jumlah Sampel 

Penentuan jumlah sampel jika 

populasinya besar dan jumlahnya tidak 

diketahui, maka dapat menggunakan rumus 

Rao Purba (1996) sebagai berikut : 

  
  

        
  

  
     

        
 = 96,04 dibulatkan 100 

Keterangan :  

n      = Jumlah sampel 

Z      = Tingkat keyakinan yang dibutuhkan 

dalam penelitian (95% = 1,96) 

Moe = Margin of eror (kesalahan 
maksimum yang bisa ditolerir sebesar 0,1 = 

10%) 

Variabel Penelitian dan Definisi 

Operasional 

Variabel pengamatan dalam penelitian 

ini adalah faktor bauran pemasaran yang 

mempengaruhi keputusan pembelian produk 

sosis oleh konsumen. Adapun definisi 

operasional dari faktor bauran pemasaran 

tersebut adalah :Produk (X1) 

Produk adalah segala sesuatu yang 

dapat ditawarkan ke pasar untuk 

mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan 
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atau dikonsumsi yang dapat memuaskan 

keinginan atau kebutuhan (Kotler, 2002). 

1. Harga (X2) 

Harga adalah sejumlah nilai yang 

konsumen tukarkan untuk sejumlah manfaat 

dengan memiliki atau menggunakan suatu 

barang atau jasa. Harga merupakan hal yang 

diperhatikan konsumen saat melakukan 

pembelian. Sebagian konsumen bahkan 

mengindentifikasi harga dengan nilai 

(Kotler, 2002) 

3 Promosi (X3) 

Promosi adalah komunikasi oleh 

pemasar yg menginformasikan dan 

mengingatkan calon pembeli mengenai 

sebuah produk untuk mempengaruhi suatu 

pendapat atau memperoleh suatu respon 

(Lamb, 2001). 

4 Tempat (X4) 

Lokasi merupakan gabungan lokasi dan 

keputusan atas saluran distribusi, dalam hal 

ini berhubungan dengan cara penyampaian 

jasa kepada konsumen dan dimana lokasi 

yang strategis. Lokasi berarti 

menghubungkan dengan dimana suatu 

perusahaan harus bermarkas dan melakukan 

operasi (Lupiyoadi, 2001). 

5.  Keputusan pembelian (Y) 

a) Jumlah pembelian (Y1.1) 

Besaran yang dibeli oleh konsumen untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginannya. 

b) Frekuensi pembelian (Y1.2) 

Jangka waktu pembelian pertama dengan 

pembelian selanjutnya yang dilakukan oleh 

konsumen 

Sumber dan Analisis Data 

Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian, yaitu : 

a. Data Primer  

Data yang langsung dan sengaja 

diperoleh dari sumber data oleh penyelidik 

untuk tujuan yang khusus. Data primer 

dalam penelitian ini 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 alasan dan faktor 

yang mempengaruhi pembelian. 

b. Data Sekunder 

Data yang telah dahulu dikumpulkan 

dan dilaporkan oleh orang diluar penyelidik 

sendiri. Data sekunder yang dibutuhkan dari 

instansi-instansi yang terkait dengan 

penelitian ini yaitu Badan Pusat Statistik. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik data yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu : 

a. Observasi 



5 
 

Pengamatan secara langsung pada 

lokasi penelitian dan produk sosis yang 

diteliti. Teknik ini digunakan untuk 

melengkapi data yang baik diperoleh dari 

wawancara dan pencatatan serta untuk 

mengetahui keadaan yang  sebenarnya 

dilokasi penelitian. 

b. Wawancara dan kuisioner 

Teknik ini digunakan untuk mencari 

data mengenai alasan dan faktor yang 

mempengaruhi pembelian dengan cara 

mengajukan pertanyaan dan meminta 

penjelasan secara sistematis melalui 

kuisioner yang telah dibuat dan yang telah 

diisi oleh responden 

Analisis Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk 

menguji apakah kuisioner tersebut valid atau 

tidak. Validitas menunjukan sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur 

dalam melakukan fungsi alat ukurnya. 

Apabila seluruh instrumen yang diujikan 

sesuai, maka instrumen tersebut dinyatakan 

valid. Validitas menyangkut apa yang ingin 

diukur seberapa baik tes ini dapat mengukur. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah istilah yang 

dipakai untuk menunjukan sejauh mana 

suatu pengukuran relatif konsisten 

apabila pengukuran diulang dua kali atau 

lebih (Singarimbun, 2008). Suatu alat 

dikatakan reliabel atau handal jika alat itu 

dalam mengukur suatu gejala yang 

berlainan senantiasa mengukur sejauh 

mana alat ukur dapat dipercaya dan dapat 

diandalkan, untuk mengukur reliabilitas 

dalam suatu instrument menggunakan 

alphacronbach yang didasarkan pada 

rata-rata korelasi butir data instrumen 

pengukuran.  

  
   

         
 

c. Analisis Faktor 

Analisis faktor adalah analisis yang 

tepat untuk menganalisi data-data 

masukan yang berupa data yang matrik 

dan terdiri dari variabel-variabel dengan 

jumlah besar. Alasan yang mendasari  

penggunaan analisis faktor, yaitu 

menyederhanakan seperangkat data yang 

melalui reduksi seperangkat variabel 

responden dalam jumlah besar menjadi 

jumlah yang kecil faktor yang tetap 

memiliki sebagian besar informasi yang 

terdapat pada seperangkat data sebelum 

direduksi (data original) (Hasan, 2002). 

Xi = Ai1F1 + Ai2F2 + Ai3F3+……+ AimFm+ ViUi 

d. Analisis Linear Berganda 

Analisis linear berganda digunakan 

untuk mengetahui pengaruh variabel 
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independen yang terdiri dari kualitas 

produk, harga, promosi dan tempat 

terhadap variabel dependen (persepsi 

konsumen). Model analisis yang 

digunakan merupakan regresi linier 

berganda dengan menggunakan bantuan 

perangkat lunak (software) pada program 

SPSS (Statistical Product and Service 

Solution) dengan rumus sebagai berikut 

(Supranto, 2001) : 

Y = a + b 1X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + e 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keadaan Lokasi Penelitian 

Kota Batu merupakan salah satu kota 

yang baru terbentuk pada tahun 2001 

sebagai pemekaran dari Kabupaten Malang 

yaitu dengan dasar hukum UU No. 11/2001 

tertanggal 21 Juni 2001. Sebelumnya 

wilayah Kota Batu merupakan bagian dari 

Sub Satuan Wilayah Pengembangan 1 

(SSWP 1) Malang Utara. Secara 

administratif, Kota Batu dibagi menjadi 3 

(tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Batu, 

Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji 

yang terinci dalam 20 Desa, 4 Kelurahan, 

226 RW dan 1.059 RT. Luas wilayah Kota 

Batu 19.908,72 Ha (199,08 km²), yang 

meliputi Kecamatan Batu seluas 4.545,81 

Ha (45,45 km²), Kecamatan Junrejo seluas 

2.565,02 Ha (25,65 km²) dan Kecamatan 

Bumiaji seluas 12.797,89 Ha (127,97 km²). 

Jumlah penduduk Kota Batu pada tahun 

2001 yaitu 168.155 jiwa dan 214.321 jiwa 

pada tahun 2011. Kepadatan penduduk Kota 

Batu mencapai 1076 jiwa/km². Kota Batu 

yang terletak 800 meter di atas permukaan 

air laut ini dikarunia keindahan alam yang 

memikat. 

Profil Rumah Sosis 

Rumah Sosis merupakan cabang dari 

Rumah Sosis di Bandung. Setelah sukses 

dengan Rumah Sosis yang berada di 

Bandung, pemilik merasa bahwa perlu 

melebarkan bisinisnya dengan mendirikan 

cabang di kota-kota besar, seperti Solo, 

Makasar, dan Batu. Melihat potensi Kota 

Batu yang banyak tempat wisata serta secara 

lingkungan hampir dikatakan mirip seperti 

Kota Bandung maka didirikanlah Rumah 

Sosis di kawasan Kota Batu. Rumah Sosis 

terletak di Jalan Raya Oro-oro Ombo No.12  

Kota batu. Tempat tersebut berdekatan 

dengan tempat wisata seperti Jatim Park 2, 

Eco Greenpark dan BNS (Batu Night 

Spectacular). 

Profil Produk 

Rumah Sosis menawarkan produk 

sosis sebagai menu utama. Ada 2 macam 

menu sosis yang ditawarkan, yaitu sosis 

bakar/sate sosis dan menu utama. Menu 
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sosis bakar/sate sosis yang ditawarkan 

terdiri dari bockwurst, cheesy (sapi keju), 

chicken cheesy (ayam keju), black pepper, 

bratwurst (sapi muda) dan chicken jumbo. 

Menu utama sosis yang ditawarkan terdiri 

dari dragon of rumah sosis, just sausage, 

black pepper crusted, grilled garlic sausage, 

spageti (spaghetti sausage, fettucine sausage 

alfredo, dan spaghetti sausage carbonara) 

dan omlet (beef sausage omelette dan cheese 

omelettse. Kualitas dari produk itu sendiri 

merupakan atribut yang penting, karena 

didalam dunia usaha produk yang 

berkualitas baik yang mampu bersaing. 

Rumah Sosis selalu menjaga keoriginalitas 

sosisnya dengan cara sosis diambil langsung 

dari Pusat Rumah Sosis di Bandung. Sosis 

yang langsung didatangkan kemudian 

disimpan dilemari pendingin agar sosis lebih 

tahan lama.  

Karakteristik Responden Berdasarkan 

Usia 

Hasil analisis data menunjukkan 

bahwa karakteristik responden berdasarkan 

usia didominasi oleh responden berusia 17-

25 tahun sebanyak 38 responden (38%). 

Usia 17-25 tahun adalah masa dimana usia 

tersebut masih mempunyai rasa 

keingintahuan tinggi akan suatu hal baru, 

sehingga mayoritas di usia tersebut muda-

mudi mengunjungi tempat-tempat 

berkumpul yang nyaman untuk disinggahi 

sebagai tempat mengobrol dan bergaul 

dengan teman sebaya. Hasil analisis data 

karakteristik responden berdasarkan usia 

dapat dilihat pada gambar 1. 

Karakteristik Responden Berdasarkan 

Jenis kelamin 

Hasil analisis data menunjukkan 

bahwa karakteristik responden berdasarkan 

jenis kelamin didominasi oleh laki-laki. 

Responden dengan jenis kelamin laki-laki 

lebih banyak dari pada perempuan, hal 

tersebut dikarenakan gaya hidup laki-laki 

yang cenderung lebih suka makan dari pada 

berbelanja, sedangkan perempuan memililki 

gaya hidup yang terbalik dengan laki-laki 

yaitu lebih suka berbelanja dari pada makan 

dan perempuan juga cenderung memikirkan 

diet. Hermanianto (2002), menyatakan 

bahwa pola pikir laki-laki dan perempuan 

berbeda, pada umumnya perempuan 

cenderung lebih senang berbelanja dan 

mudah terpengaruh oleh emosi.  

 

38% 

30% 

22% 

10% 
17-25 tahun

26-35 tahun

36-45 tahun

46-55 tahun
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Karakteristik Responden Berdasarkan 

Jenjang Pendidikan  

Hasil analisis data menunjukkan 

bahwa karakteristik responden berdasarkan 

usia didominasi oleh sarjana (S1) sebanyak 

70 responden (70%). Berdasarkan data 

penelitian yang didapat bahwa tingkat 

pendidikan berpengaruh terhadap pola 

konsumsi seseorang yang disebabkan oleh 

pola pikir, pengetahuan gizi yang 

didapatkan, dan pengalamannya. Tingkat 

pendidikan berpengaruh terhadap 

pengetahuan serta kemampuan konsumen 

dalam menanggapi suatu produk. Semakin 

tinggi tingkat pendidikan seseorang maka 

semakin banyak pengetahuan dan semakin 

tinggi pula kemampuannya untuk 

menanggapi suatu produk. Hasan (2002), 

menyatakan bahwa seseorang yang memiliki 

pengetahuan dan tingkat pendidikan yang 

tinggi cenderung lebih selektif dalam 

memilih produk, baik dilihat dari segi 

kuantitas dan kualitasnya. Konsumen 

dengan pendidikan tinggi juga melihat lebih 

jauh terhadap keburukan dan resiko dalam 

mengkonsumsi produk, serta cenderung 

lebih kritis dalam pemilihan dan pembelian 

produk. 

 

Karakteristik Responden Berdasarkan 

Perkerjaan 

Hasil analisis data menunjukkan 

bahwa karakteristik responden berdasarkan 

pekerjaan didominasi oleh pegawai swasta 

sebanyak 54 responden (54%). Berdasarkan 

data penelitian yang didapatkan bahwa 

suasana Rumah Sosis yang nyaman, tenang, 

dan kondusif menjadikan rumah sosis 

sebagai tempat yang ideal bagi pegawai 

swasta untuk meeting dan mengisi waktu 

istirahat, sehingga waktu luang menjadi 

lebih efektif. 

Haliana (2009), menyatakan bahwa 

pekerjaan atau profesi seseorang akan 

berpengaruh langsung dengan pendapatan, 

sehingga pekerjaan seseorang dapat 

berpengaruh terhadap barang dan jasa yang 

akan dibeli individu tersebut. Tingkat 

pekerjaan konsumen berpengaruh terhadap 

kemampuan konsumen meluangkan waktu 

untuk pembelian dan mencoba sesuatu yang 

baru. Kotler (2002), menyatakan bahwa 

profesi seseorang akan berpengaruh pada 

situasi ekonomi yang mempengaruhi pada 

pemilihan dan keputusan pembelian suatu 

produk atau jasa. 
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Karakteristik Responden Berdasarkan 

Penghasilan 

Hasil analisis data menunjukkan 

bahwa karakteristik responden berdasarkan 

penghasilan didominasi pada penghasilan 

Rp. 1.000.000-Rp.5.000.000 sebanyak 64 

responden (64%). Berdasarkan data 

penelitian yang didapat bahwa penghasilan 

yang tinggi berpengaruh terhadap 

kemampuan konsumen dalam membeli 

suatu produk yang disebabkan oleh pola 

konsumsi yang berbeda. Perbedaan tersebut 

akibat tercukupinya kebutuhan pokok 

konsumen, sehingga kebutuhan sekunder 

konsumen bisa terpenuhi. Data terendah 

didapatkan sebesar 7% yaitu pada pekerjaan 

lain-lain yaitu antaralain wirausaha dan 

pegawai BUMN. 

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. 

Deskripsi Variabel 

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 atau jasa tertentu 

dan secara rasional memilih salah satu yang 

mempunyai biaya terkecil dan dapat 

memenuhi kebutuhannya yang 

teridentifikasi dengan jelas. Penelitian ini 

menganalisa bagaimana pengambilan 

keputusan konsumen dalam pembelian 

produk sosis yang berupa kegiatan langsung 

yaitu mengenai jumlah pembelian sosis serta 

harga/biaya yang dikeluarkan untuk 

membeli produk tersebut.  

Variabel Produk (X1) 

Produk merupakan salah satu faktor 

bauran pemasaran yang mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam membeli suatu 

produk. Konsumen memberikan suatu 

kriteria penilaian terhadap faktor produk 

dalam mempengaruhi keputusan pembelian 

sosis. Nilai rata-rata dari penilaian 

konsumen akan produk sosis didapatkan 

hasil 4,16, nilai tersebut terdiri dari penilaian 

konsumen atas kualitas, ukuran, 

keanekaragaman, dan warna sosis. penilaian 

konsumen akan kualitas sosis yang 

menjawab skor 4 sejumlah 56 orang dari 

100 dengan presentase 56 % yaitu setuju 

apabila kualitas sosis terdapat rasa khas 
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daging dan ada izin dari Departemen 

Kesehatan. 

Variabel Harga (X2) 

Harga merupakan salah satu faktor 

bauran pemasaran yang mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam membeli suatu 

produk. Konsumen memberikan suatu 

kriteria penilaian terhadap faktor harga 

dalam mempengaruhi keputusan pembelian 

sosis. Nilai rata-rata skor jawaban responden 

akan harga yaitu 4,06. Nilai tersebut terdiri 

dari penilaian konsumen akan 

keterjangkauan harga dan kesesuaian harga. 

Pada keterjangkauan harga didapatkan skor 

rata-rata yaitu 4,04, skor tersebut didapatkan 

dari mayoritas responden menjawab setuju 

akan keterjangkauan harga sosis di Rumah 

Sosis yaitu 54 dari 100 orang dengan 

presentase 54%. Pada kesesuaian harga 

didapatkan skor rata-rata yaitu 4,09, skor 

tersebut didapatkan dari mayoritas 

responden menjawab setuju bahwa harga 

sosis sudah sesuai dengan porsinya yaitu 56 

dari 100 orang dengan presentase 56%. 

Variabel Promosi (X3) 

Promosi merupakan salah satu faktor 

bauran pemasaran yang mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam membeli suatu 

produk. Konsumen memberikan suatu 

kriteria penilaian terhadap faktor promosi 

dalam mempengaruhi keputusan pembelian 

sosis. Nilai rata –rata skor jawaban 

responden akan promosi yaitu 4,06. Nilai 

tersebut terdiri dari penilaian konsumen 

akan promosi melalui media elektronik dan 

personal selling. Pada media elektronik 

didapatkan skor rata-rata yaitu 4,02, skor 

tersebut didapatkan dari mayoritas 

responden menjawab setuju akan promosi 

produk yang dilakukan oleh Rumah Sosis 

melalui media elektronik yaitu 44 dari 100 

orang dengan presentase 44%. Pada 

personal selling yang didapatkan skor rata-

rata yaitu 4,08, skor tersebut didapatkan dari 

mayoritas responden menjawab setuju akan 

promosi yang dilakukan oleh karyawan 

Rumah Sosis pada konsumen yaitu 42 dari 

100 orang dengan presentase 42%. 

Variabel Tempat (X4) 

Tempat merupakan salah satu faktor 

bauran pemasaran yang mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam membeli suatu 

produk. Konsumen memberikan suatu 

kriteria penilaian terhadap faktor tempat 

dalam mempengaruhi keputusan pembelian 

sosis. Nilai rata –rata skor jawaban 

responden akan tempat dari Rumah Sosis 

yaitu 4,06. Nilai tersebut terdiri dari 

penilaian konsumen akan lokasi, tempat 

parkir, dan kebersihan/kenyamanan. Pada 

lokasi dari Rumah Sosis didapatkan skor 
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rata-rata yaitu 4,28, skor tersebut didapatkan 

dari mayoritas responden menjawab setuju 

akan lokasi dari Rumah Sosis yang dapat 

dijangkau oleh semua kendaraan serta ada 

petunjuk jalan yaitu 50 dari 100 orang 

dengan presentase 50%. Pada tempat parkir 

dari Rumah Sosis didapatkan skor rata-rata 

yaitu 4,06, skor tersebut didapatkan dari 

mayoritas responden menjawab setuju akan 

tempat parkir diRumah Sosis yang mendapat 

jaminan aman akan kendaran konsumen 

yang diparkir yaitu 53 dari 100 orang 

dengan presentase 53%. . kemudian 

kebersihan dan kenyamanan dari Rumah 

Sosis didapatkan skor rata-rata yaitu 4,10, 

skor tersebut didapatkan dari mayoritas 

responden menjawab setuju akan fasilitas 

yang memadai serta kebersihan tempat yang 

selalu dijaga dari Rumah Sosis yaitu 64 dari 

100 orang dengan presentase 64%. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang 

analisis bauran pemasaran terhadap 

keputusan pembelian produk sosis di Rumah 

Sosis dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Keputusan pembelian produk sosis di 

Rumah Sosis ditunjukkan dengan 

intensitas jumlah pembelian sosis 

yaitu 1 produk dalam frekuensi 

pembelian tidak tentu yaitu 1-2 kali 

setiap bulannya, dengan jenis sosis 

yang paling laku yaitu dragon of 

rumah sosis. 

2. Faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian yaitu media 

elektronik, personal selling, 

kesesuaian harga, akses lokasi, 

tempat parkir, ukuran, 

keanekaragaman, warna, dan 

keterjangkauan harga. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan dan kesimpulan diatas maka 

dapat diberikan saran sebagai berikut : 

1. kegiatan promosi yang melalui 

media internet ditingkatkan agar 

semakin banyak yang mengetahui 

tentang rumah sosis. 

Mutu pelayanan ditingkatkan seperti 

kebersihan, sarana dan prasarana ditempat 

tersebut agar konsumen tetap loyal. 
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