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ABSTRACT: The purpose of the research was to know the consumer characteristics on 

purchasing desicion and also to know product factors, price, location and promotion that can 

influence consumer on purchasing chicken product. This research has been done in Ayam Pakuan 

Restaurant Malang in Bendungan Sigura-gura Barat No. 44 - 46 Malang – East Java. This research 

using 100 respondents and using nonprobability sampling technique with accidental sampling 

approach which is a technique to decide sample based on accidental condition. Whoever people 

that found by the researcher and will be used as respondent as long as they are suitable with the 

requirements needed by the researcher itself. Quantitative analysis that has been used in this 

research include validity and reability experiment, classic assumption experiment, double 

regretion experiment, hypotheses experiment with T and F experiment, and also determination 

coefficient experiment (R2). The results of determination coefficient experiment (R2) variable 

influencing in the amount of 50.6% towards purchasing decision whereas 49.4% influenced by 

other variable outside this research. 
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PENDAHULUAN 

Kesadaran masyarakat mengenai 

pentingnya gizi protein hewani semakin 

meningkat seiring dengan peningkatan 

jumlah penduduk di Indonesia, hal itu 

mendorong terjadinya peningkatan pada 

permintaan produk peternakan. Daging 

ayam merupakan salah satu sumber 

protein hewani yang banyak dikonsumsi 

oleh masyarakat Indonesia selain ikan 

dan daging sapi, tingkat konsumsi 

daging ayam menunjukkan 

kecenderungan yang meningkat setiap 

tahunnya (Nazhar dkk., 2012). Data 

Direktorat Jenderal Peternakan 

menunjukkan konsumsi daging ayam ras 

tahun 2015 mencapai 4,8 kg per kapita 

per tahun, meningkat 21,1 % dari tahun 

sebelumnya sebesar 3,9 kg, konsumsi 

daging sapi per kapita per tahun hanya 

sebesar 0,417 kg pada tahun 2015 

sementara itu konsumsi ikan dan udang 

segar mencapai 13,2 kg per kapita per 

tahun. 

Seiring dengan besarnya 

kebutuhan masyarakat terhadap 

makanan, usaha pada bidang kuliner 

merupakan salah satu usaha yang 

mengalami perkembangan pesat dalam 

beberapa tahun ini, perkembangan usaha 

kuliner ini terlihat jelas dari persaingan 

para pelaku bisnis yang semakin kreatif 

dalam menciptakan produk dan layanan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

terhadap makanan. Segala sesuatu yang 

berhubungan dengan manusia setiap kali 

akan mengalami perubahan, baik dalam 

bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, 

dan juga pengaruh pada pola perilaku 

pesaing di dalam menjalankan bisnisnya. 
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Hal ini membuat timbulnya persaingan 

semakin ketat dalam dunia bisnis, setiap 

perusahaan pada umumnya ingin 

berhasil dalam menjalankan usaha-

usahanya. Usaha - usaha untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan perusahaan 

adalah salah satunya melalui kegiatan 

pemasaran, yaitu suatu proses sosial 

yang di dalamnya individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan penawaran, dan secara 

bebas mempertukarkan produk yang 

bernilai dengan pihak lain (Kotler dan 

Susanto, 2000). Pemasaran saat ini 

dipengaruhi oleh perubahan pola pikir 

konsumen yang semakin dinamis. 

Perusahaan harus lebih fokus 

memperhatikan apa yang menjadi 

kebutuhan dan keinginan  konsumen, 

dengan dasar ini, dapat dikatakan bahwa 

kegiatan pemasaran merupakan suatu 

faktor yang penting bagi perusahaan 

karena sebagai ujung tombak 

keberlanjutan kehidupan organisasi yang 

berorientasi laba. Oleh karena itu, perlu 

adanya strategi pemasaran yang baik 

dengan mengetahui karakteristik serta 

perilaku konsumen. Strategi pemasaran 

akan menentukan cara mencapai target 

dimasa depan sehingga keuntungan yang 

diharapkan dapat tercapai. 

Bauran pemasaran merupakan 

seperangkat alat yang dapat digunakan 

pemasar untuk menawarkan jasa kepada 

pelanggan, alat-alat tersebut dirancang 

untuk mencapai tujuan perusahaan 

(Ratnasari dan Harti, 2014). Menurut 

Sendow dan Pio (2013) pada komunikasi 

pemasaran terdapat elemen yang 

dipadukan sehingga terwujud bauran 

pemasaran terpadu, yaitu bauran 

pemasaran (marketing mix) dan bauran 

promosi (promotion mix) yang 

merupakan bagian dari marketing mix. 

Terdapat unsur – unsur yang menjadi 

dasar pertimbangan pengambilan 

keputusan dalam pembuatan strategi 

komunikasi pemasaran, yaitu produk, 

harga, lokasi dan promosi. Sasaran 

bauran pemasaran adalah menetapkan 

tindakan yang bertujuan mempengaruhi 

keputusan pembelian secara serempak. 

Penjelasan tersebut berarti bahwa 

seluruh tindakan bauran pemasaran 

(product, price, place, promotion, 

people, process, dan physical evidence) 

secara serempak dilakukan untuk 

mempengaruhi keputusan pembelian 

(Belohlavek, 2006). 

Keputusan pembelian merupakan 

proses merumuskan berbagai alternatif 

pilihan guna menjatuhkan pilihan pada 

salah satu alternatif tertentu untuk 

melakukan pembelian (Engel et al., 

2001). Secara garis besar ada dua faktor 

yang menjadi sumber pertimbangan 

konsumen untuk memutuskan 

melakukan pembelian yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal (Hurriyati, 

2005). Faktor internal berupa psikologi 

konsumen dan karakteristik konsumen, 

sedangkan faktor eksternal adalah 

rangsangan pemasaran dan rangsangan 

lain (Kotler dan Keller, 2008). Salah satu 

faktor dari bauran pemasaran dapat 

memberikan pengaruh lebih besar dari 

faktor yang lain dalam pengambilan 

keputusan konsumen, dengan 

mengetahui faktor yang berpengaruh, 

maka akan membantu manajemen dalam 

melakukan evaluasi terhadap strategi 

pemasaran yang telah dilakukan dan 

kemudian dapat menyusun strategi 

pemasaran yang lebih baik dari 

sebelumnya. Berdasarkan uraian diatas 

maka perlu dilakukan penelitian tentang 

pengaruh bauran pemasaran terhadap 

keputusan pembelian produk olahan 

ayam di ruah makan Ayam Pakuan. 

 

MATERI DAN METODE 

Lokasi dan waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di 

rumah makan Ayam Pakuan, Jalan 

Bendungan Sigura – Gura Barat No. 44 



– 46, Kota Malang, Jawa Timur. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal  

11 November – 15 Desember 2016. 

Pemilihan lokasi penelitian ditentukan 

dengan metode purposive. Purposive 

adalah suatu teknik penentuan lokasi 

penelitian secara sengaja berdasarkan 

atas pertimbangan pertimbangan 

tertentu. Lokasi penelitian ini didasarkan 

atas pertimbangan (1) Daging ayam 

merupakan menu yang tersedia disetiap 

rumah makan yang berada di Kota 

Malang (2) Rumah makan Ayam Pakuan 

Malang merupakan salah satu rumah 

makan yang menggunakan ayam sebagai 

menu utama (3) Belum pernah dilakukan 

penelitian mengenai bauran pemasaran 

terhadap keputusan pembelian di rumah 

makan Ayam Pakuan. 

 

Metode pengambilan sampel 

Penentuan sampel yang digunakan 

pada penelitian menggunakan metode 

non probability sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang yang sama pada setiap 

unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 

2012). Sampel yang digunakan adalah 

konsumen yang membeli di rumah 

makan Ayam Pakuan untuk selanjutnya 

dipilih sebagai responden. Pemilihan 

responden diambil dengan teknik 

accidental sampling yaitu teknik 

penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, siapa saja yang secara 

kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel bila 

dipandang orang yang kebetulan  

ditemui cocok sebagai sumber data. 

Responden yang digunakan adalah 

konsumen sebanyak 100 responden. 

 

Analisis data 

Analisis faktor 

Analisis faktor merupakan analisis 

yang menyederhanakan hubungan yang 

beragam dan kompleks pada variabel 

yang diamati dengan menyatukan faktor 

atau dimensi yang saling berhubungan 

atau memiliki korelasi pada suatu 

struktur data baru yang mempunyai set 

faktor yang lebih kecil. 

 

Analisis regresi linear berganda 

Analisis Regresi Linear Berganda 

digunakan untuk mengukur pengaruh 

antara lebih dari satu variabel prediktor 

(variabel bebas) terhadap variabel 

terikat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rumah makan Ayam Pakuan 

merupakan usaha yang bergerak di 

bidang kuliner, didirikan oleh Bapak Ir. 

Kusnadi Ikhwani di Bogor pada tahun 

2008. Rumah makan Ayam Pakuan 

pertama kali didirikan bertempat di 

depan kampus Universitas Pakuan 

hingga saat ini rumah makan Ayam 

Pakuan memiliki beberapa cabang yang 

tersebar di kota – kota besar di 

Indonesia, tingkat pertumbuhan 

penduduk dan konsumsi yang terus 

meningkat setiap tahunnya membuat 

usaha dibidang kuliner akan terus 

berkembang. Rumah makan Ayam 

Pakuan dengan motonya “Rajanya 

Ayam” bertekad untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi masyarakat 

Indonesia dengan menyajikan produk 

dengan cita rasa yang pas dan harga yang 

terjangkau. 

Rumah makan Ayam Pakuan 

memiliki berbagai fasilitas yang tersedia 

untuk memanjakan konsumennya seperti 

fasilitas internet gratis (WIFI), parkir 

gratis, toilet bersih, mushola dan lain 

sebagainya. Kapasitas rumah makan 

Ayam Pakuan dapat mencapai 100 

orang. Tersedianya ruangan tambahan 

merupakan daya tarik tersendiri bagi 

rumah makan Ayam Pakuan, ruangan 

tambahan dengan kapasitas maksimal 70 

orang dan ruang VIP maksimal 10 orang 

dapat digunakan oleh siapapun untuk 



mengadakan acara. Perusahaan – 

perusahaan maupun komunitas sering 

kali mengadakan acara seperti meeting, 

seminar maupun gathering di rumah 

makan Ayam Pakuan hal ini dikarenakan 

penggunaan ruang tersebut tidak 

dibebankan biaya tambahan bagi yang 

meminjam ruangan tersebut. 

 

Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini 
diidentifikasi berdasarkan jenis kelamin, 
usia, pekerjaan, dan penghasilan.Hasil 

dari identifikasi tersebut dapat dilihat 

pada tabel 1. 

(Sumber : Data primer diolah, 2017) 

Berdasarkan Tabel 1 diatas 

diketahui jenis kelamin responden 

sebesar 33 orang atau 33% responden 

berjenis kelamin laki – laki dan 67 orang 

atau 67% responden berjenis kelamin 

perempuan. Mayoritas konsumen dari  

rumah makan Ayam Pakuan adalah 

perempuan hal ini dikarenakan oleh 

suasana rumah makan yang mendukung 

serta rasa nyaman yang ditimbulkan 

dengan senantiasa menjaga kebersihan. 

Menurut Marsellita dan Goenawan 

(2008) alasan utama pria dan wanita 

makan di rumah makan terdapat 

beberapa faktor, faktor utama yang 

mempengaruhi pria dalam memilih 

rumah makan adalah rasa serta harga 

makanan, sedangkan untuk wanita yang 

Tabel 1. Karakteristik responden 

No. Karakteristik Jumlah responden Persentase 

1 Jenis kelamin   

 • Laki - laki 33 33% 

 • Perempuan 67 67% 

 jumlah 100 100% 

2 Usia   

 • < 20 tahun 23 23% 

 • 20 – 35 tahun 53 53% 

 • 35 – 50 tahun 19 19% 

 • > 50 tahun 5 5% 

 • Jumlah 100 100% 

3 Pekerjaan   

 • Pelajar / mahasiswa 56 56% 

 • Karyawan  23 23% 

 • Pegawai Negeri  9 9% 

 • Wiraswasta  5 5% 

 • Lainnya 7 7% 

 • Jumlah 100 100% 

4 Penghasilan    

 • < Rp. 1.000.000 46 46% 

 • Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000 18 18% 

 • Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000 18 18% 

 • Rp. 3.000.001 – Rp. 4.000.000 13 13% 

 • > Rp. 4.000.000 8 8% 

 • Jumlah 100 100% 



terpenting adalah suasana, kebersihan 

dan makanan. Mayoritas responden 

adalah remaja dengan usia 20 – 35 tahun 

hal ini menunjukkan bahwa konsumen 

rumah makan adalah remaja dan dewasa 

awal. Banyaknya konsumen remaja yang 

membeli produk olahan ayam 

dikarenakan kebutuhan yang dirasakan 

oleh konsumen tersebut untuk dapat 

menunjang kebutuhan hidupnya. 

Kebutuhan nutrisi pada masa remaja 

perlu mendapatkan perhatian karena 

beberapa alasan seperti kebutuhan akan 

nutrisi yang meningkat karena adanya 

peningkatan pertumbuhan fisik dan 

perkembangan, perubahan gaya hidup, 

dan kebiasaan makan pada masa ini. 

Kebutuhan nutrisi dapat diperoleh 

dengan mengkonsumsi daging sebagai 

sumber protein hewani, daging ayam 

merupakan sumber protein hewani yang 

berkualitas tinggi, mengandung asam 

amino essensial yang lengkap dan asam 

lemak tidak jenuh yang tinggi (Wijayanti 

dkk., 2013). Pekerjaan reponden terbesar 

adalah pelajar/mahasiswa hal ini 

dikarenakan rumah makan Ayam 

Pakuan berada dekat dengan perguruan 

tinggi sehingga konsumen terbesar 

adalah para mahasiswa. Penghasilan 

responden mayoritas < Rp. 1.000.000 

yang merupakan konsumen dengan 

pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa 

yang artinya belum bekerja dan sumber 

pendapatan tersebut dari orang tua. Hal 

ini menunjukkan bahwa meskipun 

pendapatan kurang dari Rp. 

1.000.000/bulan mahasiswa akan tetap 

mengkonsumsi makanan di rumah 

makan, konsumen menganggap bahwa 

konsumsi bukan hanya pada pemenuhan 

kebutuhan saja tetapi lebih dari itu 

konsumsi merupakan pmenuhan hasrat 

(desire) (Maslow, 2006). 

 

Uji analisis faktor 

Analisis faktor digunakan untuk 

mengelompokkan beberapa variabel 

yang memiliki kemiripan untuk 

dijadikan satu faktor yang tetap memiliki 

sebagian besar informasi yang terdapat 

pada seperangkat data sebelum 

tereduksi. Variabel yang dianalisis 

dalam penelitian ini sebanyak 18 

variabel, pada Tabel Component matrix 

menunjukkan distribusi dari  18 variabel 

pada keenam komponen faktor yang 

terbentuk setelah diketahui bahwa enam 

komponen faktor merupakan jumlah 

yang paling optimal. Komponen – 

komponen faktor yang terbentuk pada 

tahap ini masih berpengaruh erat satu 

sama lain sehingga dilakukan proses 

rotasi untuk memperjelas perbedaan 

antara komponen – komponen faktor 

yang terbentuk. Hasil uji rotasi faktor 

disajikan pada Tabel 2 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 2. Hasil analisis faktor 

Keterangan 
Factor loading 

1 2 3 4 5 6 

“Indeks promosi” 

X4.1 internet 0,833      

X4.4 promosi penjualan 0,829      

X4.3 public relation 0,773      

X4.2 media cetak 0,773      

X4.5  personal selling 0,737      

“Indeks ragam dan kualitas” 

X1.2 keragaman produk  0,817     

X1.1 selera konsumen  0,808     

X1.3 kesesuaian produk yang 

diharapkan 

 0,728     

X1.4 kualitas produk  0,563     

“Indeks akses dan parkir” 

X3.2 kemudahan melihat lokasi   0,913    

X3.1 kemudahan mencapai lokasi   0,905    

X3.3 ketersediaan lahan parkir   0,753    

“Indeks harga bersaing” 

X2.2 harga sesuai dengan kualitas    0,798   

X2.3 harga bersaing    0,798   

“Indeks infrastruktur dan pelayanan” 

X3.4 infrastruktur dan fasilitas 

pendukung 

    0,800  

X1.6 pelayanan     0,562  

X1.5 estetika     0,515  

“Indeks harga jual”       

X2.1 harga jual       0,884 

% Variance 21,63 17,51 13,27 7,31 5,88 5,68 

(Sumber : Data primer diolah, 2017)

Indeks promosi 

Komponen faktor pertama yang 

mempengaruhi keputusan pembelian 

produk olahan ayam di rumah makan 

Ayam Pakuan memiliki angka 

eigenvalues sebesar 3,893, nilai ini 

merupakan nilai terbesar sehingga faktor 

ini dapat menerangkan keragaman data 

sebesar 21,63%. Berdasarkan factor 

loading diperoleh lima variabel yang 

termasuk ke dalam faktor promosi. 

 

Indeks ragam dan kualitas 

Komponen faktor kedua yang 

mempengaruhi keputusan pembelian 

produk olahan ayam di rumah makan 

Ayam Pakuan memiliki angka 

eigenvalues sebesar 3,151, nilai pada 



faktor ini dapat menerangkan keragaman 

data sebesar 17,51%. Berdasarkan factor 

loading diperoleh empat variabel yang 

termasuk kedalam faktor ragam dan 

kualitas. 

 

Indeks akses dan parkir 

Komponen faktor ketiga yang 

mempengaruhi keputusan pembelian 

produk olahan ayam di rumah makan 

Ayam Pakuan memiliki angka 

eigenvalues sebesar 2,389, nilai pada 

faktor ini dapat menerangkan keragaman 

data sebesar 13,27%. Berdasarkan factor 

loading diperoleh tiga variabel yang 

termasuk kedalam akses dan parkir. 

 

Indeks harga bersaing 

Komponen faktor keempat yang 

mempengaruhi keputusan pembelian 

produk olahan ayam di rumah makan 

Ayam Pakuan memiliki angka 

eigenvalues sebesar 1,315, nilai pada 

faktor ini dapat menerangkan keragaman 

data sebesar 7,31%. Berdasarkan factor 

loading diperoleh dua variabel yang 

termasuk kedalam faktor harga bersaing. 

 

Indeks infrastruktur dan pelayanan 

Komponen faktor kelima yang 

mempengaruhi keputusan pembelian 

produk olahan ayam di rumah makan 

Ayam Pakuan memiliki angka 

eigenvalues sebesar 1,058, nilai pada 

faktor ini dapat menerangkan keragaman 

data sebesar 5,88%. Berdasarkan factor 

loading diperoleh tiga variabel yang 

termasuk kedalam faktor infrastruktur 

dan pelayanan. 

 

Indeks harga jual 

Komponen faktor keenam yang 

mempengaruhi keputusan pembelian 

produk olahan ayam di rumah makan 

Ayam Pakuan memiliki angka 

eigenvalues sebesar 1,022, nilai pada 

faktor ini dapat menerangkan keragaman 

data sebesar 5,68%. Berdasarkan factor 

loading diperoleh satu variabel yang 

termasuk kedalam faktor harga jual. 

 

Analisis regresi linier berganda 
Analisis regresi linear berganda 

digunakan untuk mengukur pengaruh 

antara lebih dari satu variabel bebas 

terhadap variabel terikat yaitu keputusan 

pembelian (Y). Persamaan regresi 

digunakan untuk mengetahui bentuk 

hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat, digunakan program 

SPSS 24 dan didapat model regresi yang 

disajikan pada Tabel 3 berikut ini. 

 

Tabel 3. Persamaan regresi 

Variabel Koefisien (β) 

Constant 21,427 

promosi 1,047** 

ragam dan kualitas 0,667* 

akses dan parkir 0,918** 

harga bersaing 1,469** 

infrastruktur dan 

pelayanan 

-0,314 

harga jual 0,225 

jenis kelamin -0,607 

pembelian perbulan 0,900** 

produk yang dibeli 0,343 

R Square       0,551 F tabel      1,99                 

R Adjusted    0,506  

F hitung      12,286  

** : sangat signifikan (p <0,005)                                              

*   : signifikan (p <0,1) 

(Sumber : Data primer diolah, 2017) 

Persamaan regresi yang dapat 

ditulis berdasarkan tabel di atas sebagai 

berikut: 

Y = 21,427 + 1,047X1 + 0,667X2 + 

0,918X3 + 1,469X4 - 0,314X5 + 

0,225X6 - 0,607X7 + 0,900X8 + 

0,343X9. 

 

Uji koefisien determinasi 

Berdasarkan hasil uji koefisien 

determinasi yang diketahui bahwa 



diperoleh nilai Adjusted R Square adalah 

sebesar 0,506 hal ini menunjukkan 

bahwa variabel promosi, ragam dan 

kualitas, akses dan parkir, harga 

bersaing, infrastruktur dan pelayanan, 

harga jual, jenis kelamin, pembelian 

perbulan serta produk yang dibeli 

berpengaruh sebesar 50,6% terhadap 

keputusan pembelian sedangkan sebesar 

49,4% dipengaruhi oleh variabel lain di 

luar penelitian ini. 

   

Pengaruh variabel X terhadap 

variabel Y 

Berdasarkan hasil uji t pada 

variabel yang berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian diperoleh nilai 

terbesar pada indeks harga bersaing 

dengan nilai thitung sebesar 6,308 yang 

berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 

Indikator penelitian pada indeks harga 

bersaing diantaranya adalah harga sesuai 

dengan kualitas, dan harga yang 

bersaing, rumah makan Ayam Pakuan 

merupakan rumah makan yang 

menargetkan keluarga sebagai pangsa 

pasarnya oleh karena itu rumah makan 

Ayam Pakuan membuat konsep yang 

berbeda dengan cafe – cafe yang ada di 

Malang, konsep natural dan alam 

menjadi konsep utama serta penggunaan 

warna yang di dominasi warna hijau 

membuat suasana dirumah makan 

menjadi nyaman, dan sejuk sehingga 

membuat konsumen lebih menikmati 

hidangan yang disajikan di rumah makan 

Ayam Pakuan. Harga jual yang 

ditawarkan dirumah makan Ayam 

Pakuan berkisar antara Rp. 18.000 – Rp. 

60.000, harga tersebut merupakan harga 

yang cukup mahal bagi  konsumen yang 

berada di kota malang yang mayoritas 

merupakan mahasiswa dengan 

pendapatan < Rp.1.000.000 dengan 

sumber pendapatan orang tua. Meskipun 

demikian, konsumen rumah makan 

Ayam Pakuan didominasi oleh 

konsumen mahasiswa, hal ini 

menunjukkan bahwa meskipun harga 

produk di rumah makan Ayam Pakuan 

Malang lebih mahal dibandingkan 

dengan rumah makan lain, konsumen 

tetap lebih memilih membeli produk di 

rumah makan Ayam Pakuan dengan 

pertimbangan harga telah sesuai dengan 

kualitas yang didapatkan konsumen. 

Menurut Tjiptono (2008) harga 

digunakan sebagai indikator nilai 

bilamana harga tersebut dihubungkan 

dengan manfaat yang dirasakan atas 

suatu barang atau jasa. Nilai (value) yang 

didapatkan oleh konsumen dapat 

didefinisikan sebagai rasio antara 

manfaat yang dirasakan terhadap harga, 

dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pada tingkat harga tertentu, bila 

manfaat yang dirasakan konsumen 

meningkat, maka nilainya akan 

meningkat pula demikian sebaliknya. 

Indeks promosi memiliki nilai 

thitung sebesar 4,540 yang artinya indeks 

promosi berpengaruh secara parsial 

terhadap keputusan pembelian 

konsumen. Indikator penelitian pada 

varibel promosi diantaranya pengenalan 

produk melalui internet, media cetak, 

public relation, promosi penjualan serta 

personal selling. Promosi merupakan 

bentuk komunikasi pemasaran yang 

berusaha menyebarkan innformasi, 

mempengaruhi/membujuk, dan atau 

mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli, loyal pada produk 

yang ditawarkan perusahaan. Promosi 

yang dilakukan rumah makan Ayam 

Pakuan digunakan melalui beberapa 

strategi diantaranya yaitu menyebarkan 

brosur kepada calon konsumen baik 

individu maupun perusahaan, 

pengenalan informasi produk melalui 

sosial media dan lain sebagainya. 

Berdasarkan nilai  rata – rata yang 

didapatkan pada varibel promosi yaitu 

sebesar 2,6 menunjukkan bahwa 



kegiatan promosi yang dilakukan oleh 

rumah makan Ayam Pakuan kurang 

dikarenakan masih banyak konsumen 

yang belum mengetahui kegiatan 

promosi yang telah dilakukan. 

Berdasarkan hasil yang didapat dari 100 

responden diketahui sebanyak 18 

responden menjawab setuju bahwa 

mereka mengetahui  rumah makan Ayam 

Pakuan melalui media sosial, 25 

responden menjawab setuju bahwa 

mereka mengetahui rumah makan Ayam 

Pakuan melalui media cetak, 21 

responden menjawab setuju bahwa 

mereka mengetahui rumah makan Ayam 

Pakuan melalui acara pameran, 12 

responden menjawab setuju bahwa 

mereka membeli produk di rumah makan 

Ayam Pakuan dari voucher yang 

didapatkan, 17 responden menjawab 

setuju bahwa mereka membeli produk di 

rumah makan Ayam Pakuan karena 

adanya informasi yang diberikan kepada 

konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa 

promosi merupakan arus informasi atau 

persuasi satu arah yang dibuat untuk 

mengarahkan seseorang atau organisasi 

kepada tindakan yang menciptakan 

pertukaran dalam pemasaran 

(Dharmmesta dan Handoko, 2012). 

Salah satu kegiatan promosi yang 

memberikan dengan dampak yang baik 

adalah promosi dengan media cetak 

seperti proposal dan brosur dengan target 

konsumen masyarakat sekitar dan 

perusahaan – perusahaan, hal ini bertujan 

untukmenginformasikan, mempengaruhi 

dan membujuk serta mengingatkan 

pelanggan sasaran. Hermawan (2012) 

menyatakan kunci utama dalam 

periklanan adalah bahwa iklan harus 

menggugah perhatian calon konsumen 

terhadap produk atau jasa yang 

ditawarkan perusahaan. Periklanan juga 

penting untuk menghubungkan 

konsumen yang sudah ada dan 

mengingatkan mereka akan alasan dalam 

memilih produk yang diiklankan. 

Indeks akses dan parkir memiliki 

nilai thitung sebesar 3,858, hal ini 

menunjukkan bahwa konsumen lebih 

memilih lokasi yang mudah dicapai, 

kenyamanan tempat serta ketersediaan 

lahan parkir bagi konsumen. Lokasi 

merupakan salah satu bagian mendasar 

bagi konsumen dalam pemutusan 

pembelian, apabila lokasi perusahaan 

mudah dijangkau, dan mudah diakses 

oleh transportasi maka perusahaan 

tersebut mempunyai nilai tambah 

tersendiri. Begitu juga dengan fasilitas, 

fasilitas adalah sarana yang sifatnya 

mempermudah konsumen untuk 

melakukan suatu aktivitas. Konsumen 

akan mempertimbangkan banyak faktor 

untuk memilih sebuah produk, lokasi dan 

fasilitas juga termasuk pertimbangan 

konsumen dalam keputusan pembelian. 

Pada tingkat harga yang hampir sama, 

semakin lengkap fasilitas yang 

disediakan perusahaan, maka akan 

semakin puas pelanggan dan ia akan 

terus memilih perusahaan tersebut 

sebagi pilihan prioritas berdasarkan 

persepsi yang ia peroleh terhadap 

fasilitas yang tersedia (Pangenggar dkk, 

2015). Lokasi memegang peranan yang 

penting dalam melakukan usaha, karena 

berkaitan dengan dekatnya lokasi usaha 

dengan pusat keramaian, mudah 

dijangkau, aman, dan tersedianya tempat 

parkir yang luas, pada umumnya lebih 

disukai konsumen. Lokasi yang strategis 

membuat konsumen lebih mudah dalam 

menjangkau dan juga keamanan yang 

terjamin. Sehingga dengan demikian, 

ada hubungan antara lokasi yang 

strategis dengan daya tarik konsumen 

untuk melakukan pembelian suatu 

produk. Pernyataan tersebut juga 

diperkuat oleh Tjiptono (2008) bahwa 

dalam pemilihan tempat atau lokasi 

usaha memerlukan pertimbangan yang 

cermat terhadap beberapa faktor seperti : 

Akses, visibilitas, lalu lintas, tempat 



parkir, ekspansi, lingkungan, lokasi 

pesaing dan peraturan pemerintah. 

 

KESIMPULAN  

1. Karakteristik responden dalam 

pembelian produk olahan ayam 

mayoritas adalah berjenis kelamin 

perempuan, dengan usia responden 

berkisar 20 – 35 tahun, dengan 

pekerjaan sebagai pelajar/ mahasiswa 

dengan pendapatan < Rp. 1.000.000.- 

, produk yang dibeli adalah ayam 

pakuan goreng (potong) dengan 

rentang pembelian < 3 kali dalam satu 

bulan.  

2. Terdapat enam faktor yang terbentuk 

yaitu “Indeks promosi”, “Indeks 

ragam dan kualitas”, “ Indeks akses 

dan parkir”, “Indeks harga bersaing”, 

“Indeks infrastruktur dan pelayanan”, 

serta “Indeks harga jual”. 

3. Tidak semua variabel yang terbentuk 

berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian produk olahan ayam, 

indeks infrastruktur dan pelayanan 

serta indeks harga jual tidak 

berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

 

SARAN 

1. Diharapkan perusahaan dapat 

meningkatkan kegiatan promosi 

dengan mengadakan acara yang 

berhubungan dengan produk, 

membuat materi iklan yang menarik 

rasa penasaran konsumen serta 

program – program promosi yang 

dapat menjaring konsumen baru serta 

mempertahankan konsumen yang 

lama. 

2. Diharapkan perusahaan dapat 

mempertahankan serta meningkatkan 

cita rasa produk, karena produk 

memiliki pengaruh yang besar dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. penataan interior juga 

perlu di tingkatkan kembali guna 

mendatangkan calon konsumen 

berkunjung ke rumah makan Ayam 

Pakuan. 
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