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The Effect Of Marketing Mix In Consumer Buying 
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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. Population 

in this research is consumer Ayam Pakuan restaurant Malang. 

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. The data gained from 

distribution of questionnaire to respondents and then the gained 

data would be analysed using quantitative and qualitative 

technique. Qualitative analysis is interpretation of data in 

mailto:dialoven@gmail.com
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research by putting information and explanation. 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).  

Based on the result of indicator statistic experiment -

indicator of this research have a valid and realiable 

characteristic with the equation of regretion Y = 21.427 + 

1.047X1 + 0.667X2 + 0.918X3 + 1.469X4 – 0.314X5 + 

0.225X6 – 0.607X7 + 0.900X8 + 0.343X9. 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. 

 

Keywords: product, price, location, promotion, buying 

decission, ayam pakuan 
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RINGKASAN 

 

Bauran pemasaran merupakan proses sosial yang 

didalamnya terdapat individu dan kelompok dalam 

mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui 

proses menciptakan, menawarkan dan secara bebas 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik 

konsumen terhadap keputusan pembelian serta mengetahui 

faktor produk, harga, lokasi serta promosi yang dapat 

mempengaruhi konsumen dalam membeli produk olahan ayam. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

informasi mengenai bauran pemasaran yang dapat 

mempengaruhi konsumen serta sebagai bahan evaluasi 

perusahaan terhadap strategi pemasaran yang telah dilakukan. 

Penelitian ini dilaksanakan di restoran Ayam Pakuan 

Malang, yang beralamat di Jalan Bendungan Sigura – Gura 

mailto:dialoven@gmail.com


vii 
 

Barat No. 44 – 46, kota Malang, Jawa Timur. Populasi dalam 

penelitian ini adalah konsumen restoran Ayam Pakuan Malang. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 

responden dengan menggunakan teknik nonprobability 

sampling dengan pendekatan accidentil sampling yaitu teknik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang 

bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sampel jika dipandang 

cocok. Data yang digunakan didapatkan melalui penyebaran 

kuesioner kepada responden dan kemudian dilakukan analisis 

terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan analisis 

data secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif 

merupakan interprestasi dari data yang diperoleh dalam 

penelitian dengan memberi keterangan serta penjelasan. 

Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis 

regresi berganda, uji hipotesis dengan uji t dan uji F, dan 

analisis koefisien determinasi (R2). 

Terdapat enam faktor yang terbentuk yaitu promosi, ragam 

dan kualitas, akses dan parkir, harga bersaing, infrastruktur dan 

pelayanan serta harga jual. Hasil uji regresi diperoleh  Y = 

21,427 + 1,047X1 + 0,667X2 + 0,918X3 + 1,469X4 - 0,314X5 

+ 0,225X6 - 0,607X7 + 0,900X8 + 0,343X9 dimana Y 

merupakan keputusan pembelian, 21,427 adalah konstanta, X1 

adalah promosi, X2 adalah ragam dan kualitas, X3 adalah akses 

dan parkir, X4 adalah harga bersaing, X5 adalah infrastruktur 

dan pelayanan,X6 adalah harga jual, X7 adalah jenis kelamin, 

X8 adalah pembelian perbulan, serta X9 adalah produk yang 

dibeli . Hasil uji koefisien determinasi (R2) diketahui bahwa 

variabel berpengaruh sebesar 50,6% terhadap keputusan 

pembelian sedangkan sebesar 49,4% dipengaruhi oleh variabel 

lain diluar penelitian ini. Hasil uji F menunjukkan bahwa 
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variabel yang terbentuk secara simultan atau bersama – sama 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, hasil uji t 

menunjukkan bahwa variabel promosi, akses dan parkir, harga 

bersaing dan pembelian perbulan berpengaruh sangat signifikan 

serta variabel ragam dan kualitas berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian sedangkan variabel infrastruktur 

dan pelayanan, harga jual, jenis kelamin dan produk yang dibeli 

tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas konsumen yang berkunjung ke rumah makan ayam 

pakuan berjenis kelamin perempuan, berusia 20 – 35 tahun, 

bekerja sebagai pelajar/mahasiswa, berpenghasilan < Rp. 

1.000.000, produk yang dibeli adalah ayam pakuan goreng 

(potong) dan membeli < 3 kali dalam satu bulan. Hasil 

pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak semua variabel 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk olahan 

ayam. 

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. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

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, 

Rasyad, Rosyidi dan Widati, 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. Hal ini membuat timbulnya persaingan 

semakin ketat dalam dunia bisnis, setiap perusahaan pada 
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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 
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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, 

Roger, Blackwell dan Paul, 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, 2009). 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. 

Rumah makan Ayam Pakuan merupakan salah satu usaha 

dibidang kuliner yang menjual produk olahan ayam, berdiri 

sejak tahun 2008 dan telah memiliki beberapa cabang yang 

tersebar di berbagai kota besar di Indonesia seperti Bogor, 

Bandung, Klaten, Sragen, Malang dan Madiun. Berdasarkan 

keadaan tersebut, diperlukan kajian penelitian dengan judul 

“Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian 

Produk Olahan Ayam di Rumah Makan Ayam Pakuan”, dengan 

dilakukan penelitian ini dapat memberikan penjelasan dan dapat 

diketahui pengaruh dari produk, harga, lokasi serta promosi 
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terhadap keputusan pembelian produk olahan ayam yang dapat 

digunakan sebagai dasar kebijakan perusahaan untuk waktu 

yang akan datang. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, beberapa permasalahan pokok 

yang dapat diidentifikasi adalah sebagi berikut: 

1. Bagaimana pengaruh karakteristik konsumen terhadap 

keputusan pembelian produk olahan ayam di rumah makan 

Ayam Pakuan? 

2. Bagaimana pengaruh faktor produk, harga, lokasi dan 

promosi terhadap keputusan pembelian produk olahan 

ayam di rumah makan Ayam Pakuan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui karakteristik konsumen terhadap keputusan 

pembelian produk olahan ayam di rumah makan Ayam 

Pakuan. 

2. Mengetahui faktor produk, harga, lokasi dan promosi 

terhadap keputusan pembelian produk olahan ayam di 

rumah makan Ayam Pakuan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai informasi mengenai perilaku konsumen dalam 

pengambilan keputusan pembelian. 

2. Sebagai informasi dalam hal mempengaruhi konsumen 

untuk membeli produk olahan ayam di rumah makan 

Ayam Pakuan. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Kebutuhan akan daging yang semakin meningkat 

menjadikan sebuah peluang bisnis yang menjanjikan, hal ini 

juga membuat persaingan menjadi semakin ketat antar produsen 

dan pengusaha kuliner sehingga memaksa setiap perusahan 

untuk dapat terus mengembangkan inovasi produk serta jasa 

layanan yang diberikan kepada konsumen untuk tetap dapat 

terus bertahan dan berkembang. Pengambilan keputusan 

pembelian konsumen dapat dipahami melalui bauran 

pemasaran yang dikenal dengan istilah 4P yaitu: produk 

(product), harga (price), tempat (place) dan promosi 

(promotion). Strategi pemasaran merupakan suatu cara 

mencapai tujuan dari sebuah perusahaan untuk mencegah 

penurunan jumlah konsumen serta jatuhnya daya saing produk. 

Karakter konsumen yang terdiri dari usia, jenis kelamin, 

latar pendidikan, pekerjaan serta penghasilan dapat 

mempengaruhi konsumen dalam menentukan dan memutuskan 

pembelian produk. Karakter konsumen dapat digunakan untuk 

mengetahui segmentasi pasar yang dapat dijadikan masukan 

dalam pengaturan pemasaran produk sehingga perusahaan 

dapat menentukan strategi yang tepat untuk digunakan dalam 

memasarkan produk. 

Keputusan pembelian merupakan proses merumuskan 

berbagai alternatif pilihan guna menjatuhkan pilihan pada salah 

satu alternatif tertentu untuk melakukan pembelian. Indikator 

yang digunakan untuk mengetahui keputusan pembelian adalah 

dengan mengetahui frekuensi pembelian produk, jumlah 

pembelian dan pengeluaran yang digunakan oleh konsumen 

untuk mendapatkan produk tersebut, semakin tinggi jumlah 

pembelian terhadap produk menunjukkan pemasaran semakin 

baik. Faktor – faktor bauran pemasaran menjadi pertimbangan 
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dalam pengambilan keputusan konsumen terhadap produk, 

faktor tersebut terdiri dari kualitas produk, kelayakan harga, 

kemudahan mengakses lokasi serta promosi yang dilakukan 

perusahaan. Strategi produk didesain untuk mempengaruhi 

konsumen baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. 

Jangka pendek, strategi produk baru didesain untuk 

mempengaruhi konsumen agar mau mencoba produk, 

sedangkan dalam jangka panjang strategi dibuat untuk 

mengembangkan loyalitas merek dan mendapatkan pangsa 

pasar yang besar. Indikator variabel produk yang digunakan 

terdiri dari kemasan, merek, ukuran/porsi, dan ragam pilihan 

produk. Indikator variabel harga terdiri dari kesesuaian harga, 

kejelasan harga serta daya saing Indikator variabel lokasi adalah 

kemudahan akses lokasi (accesbility), kemudahan melihat 

tempat (visibility), dan infrastruktur. Indikator variabel promosi 

terdiri dari jenis promosi yang digunakan oleh perusahaan 

dalam mengenalkan serta memasarkan produk yang terdiri dari 

promosi melalui media cetak, internet dan hubungan 

masyarakat (public relation). Kerangka konsep penelitian ini 

disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu proporsi atau 

anggapan mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar 

pembuatan keputusan/pemecahan persoalan ataupun untuk 

dasar penelitian lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang diatas, 

maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 = Variabel produk, harga, lokasi, dan promosi berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Martjiono, Santoso, Aprilia 

dan Remiasa dengan judul “Analisa Pengaruh Bauran 

Pemasaran (7P) Terhadap Keputusan Pembelian di Rumah 

Makan Kakkk, Ayam Geprek!!!”. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui variabel dari marketing mix (product, 

proce, place, promotion, physical evidence, people, dan 

process) yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap 

keputusan pembelian bagi konsumen Kakkk, Ayam Geprek!!! 

Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalah penelitian 

kuantitatif, dimana penelitian ini menghasilkan data yang 

berbentuk angka-angka dan diolah  komputer menggunakan 

program SPSS. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk 

mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori-

teori dan hipotesis untuk membantu analisa data dan 

pembuktian hipotesis, dengan memberikan hasil berupa angka-

angka numerik, Sedangkan untuk alat analisa yang digunakan 

adalah regresi linier berganda. Sampel dari penelitian ini adalah 

konsumen yang baru pertama kali makan di rumah makan 

Kakkk, Ayam Geprek!!! Surabaya. Jumlah sampel yang 

ditentukan adalah sebanyak 349 konsumen yang baru pertama 

kali makan di rumah makan Kakkk, Ayam Geprek!!! Surabaya. 

Berdasarkan hasil analisa data, diketahui bahwa seluruh 

variabel komponen marketing mix baik product,price, place, 

promotion, physical evidence, people, maupun process 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen terhadap rumah makan Kakkk, Ayam 

Geprek!!! Surabaya, dengan variabel yang memiliki pengaruh 
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terbesar terhadap keputusan pembelian konsumen, yaitu 

variabel price (harga). Hal ini dapat dari hasil olah data yang 

telah dilakukan oleh penulis dimana nilai t hitung dan koefisien 

determinasi dari variabel ini memiliki nilai paling besar dari 

variabel lainnya. Keputusan pembelian pada Kakkk, Ayam 

Geprek!!! dipengaruhi secara dominan oleh variabel harga yang 

memiliki nilai koefisien korelasi parsial sebesar 0,387 atau 

senilai dengan R2 sebesar 0,1498, yang dapat diartikan bahwa 

kesesuaian harga dengan pertukaran manfaat saat membeli 

Kakkk, Ayam Geprek!!! Menjadi hal yang utama didalam 

memutuskan membeli. Keterjangkauan harga, persaingan harga 

dengan kompetitor lain, dan harga yang sebanding dengan 

produk yang ditawarkan menjadi hal yang penting dan sudah 

diterapkan dengan baik oleh rumah makan Kakkk, Ayam 

Geprek!!! Surabaya, dalam hal ini terdapat beberapa faktor 

pendukung seperti harga paket yang terdapat dalam variabel 

promosi sehingga menjadikan pengaruh keputusan pembelian 

masyarakat di Surabaya lebih tinggi lagi (Martjiono, Santoso, 

Aprilia, dan Remiasa. 2014). 

 

2.2 Daging Ayam 

Manusia membutuhkan gizi untuk menunjang kebutuhan 

hidupnya. Gizi tersebut dapat diperoleh melalui konsumsi 

daging sebagai salah satu sumber protein hewani. Daging 

banyak dimanfaatkan oleh masyarakat karena daging 

mempunyai rasa yang enak dan kandungan zat gizi yang tinggi. 

Salah satu sumber daging yang paling banyak dimanfaatkan 

oleh masyarakat Indonesia adalah ayam. Jenis ayam yang 

dagingnya banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia yaitu 

ayam kampung (buras), ayam ras pedaging (broiler), dan ayam 

ras petelur (layer) (Rosyidi, Susilo dan Muhbianto, 2009). 
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Kandungan dalam daging ayam terdiri atas protein sebesar 

18,20 gram, lemak 25 gram, serta memiliki kalori 404 Kkal/100 

gram daging ayam. Daging ayam merupakan sumber protein 

hewani yang berkualitas tinggi, mengandung asam amino 

essensial yang lengkap dan asam lemak tidak jenuh yang tinggi 

(Wijayanti, Hintono dan Pramono, 2013). Daging ayam 

merupakan salah satu sumber protein hewani yang paling 

banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia selain ikan dan 

telur, tingkat konsumsi daging ayam menunjukkan 

kecenderungan yang meningkat setiap tahunnya (Nazhar, dkk. 

2012). Data Direktorat Jenderal Peternakan menunjukkan 

konsumsi daging ayam mencapai 3,8 kg per kapita per tahun, 

meningkat 22,19% dari tahun sebelumnya, jika dibandingkan 

dengan konsumsi daging ternak yang lain, jumlah konsumsi 

daging ayam mencapai 84,07% dari total konsumsi daging 

ternak lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap daging ayam 

cukup tinggi (Anonimous, 2010). Daging ayam yang 

dikonsumsi masyarakat diperoleh dari pemotongan ayam 

broiler, petelur afkir, dan ayam kampung yang didistribusikan 

melalui tata niaga mulai produsen karkas ayam sampai 

pengecer. Daging ayam mempunyai ciri- ciri khusus antara lain 

berwarna keputih- putihan atau merah pucat, mempunyai serat 

daging yang halus dan panjang, di antara serat daging tidak ada 

lemak. Lemak daging ayam terdapat di bawah kulit dan 

berwarna kekuning-kuningan (Rosyidi, dkk. 2009). Daging 

ayam mudah tercemar oleh berbagai mikroorganisme dari 

lingkungan sekitarnya. Beberapa jenis mikroba yang terdapat 

pada bahan pangan adalah Escherichia coli dan Salmonella Sp. 

serta mikroba patogen lainnya. Pencemaran mikroba pada 

bahan pangan merupakan hasil kontaminasi langsung atau tidak 
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langsung dengan sumber–sumber pencemaran mikroba, seperti 

tanah, udara, air, debu, saluran pencernaan dan pernafasan 

manusia maupun hewan. (Nugroho, 2005). Kualitas daging 

selain berdasarkan komposisi kimia daging (kadar air, protein, 

lemak, dan mineral) juga didasarkan parameter fisik, di 

antaranya adalah pH, Water Holding Capacity (WHC), susut 

masak, keempukan, warna, dan penyebaran lemak marbling. 

Daging yang berkualitas tinggi adalah daging yang memiliki 

konsistensi kenyal, tekstur halus, warna terang dan marbling 

yang cukup (Dhuljaman, Sugana, Natasasmita, dan Lubis, 

1984). Perubahan kualitas daging dapat diakibatkan oleh proses 

fisik, kimiawi maupun mikroorganisme, oleh karena itu dalam 

pengolahan dan pengawetan daging perlu diperhatikan metode-

metode pengolahan atau pemasakan yang tepat sehingga 

memperoleh produk daging yang optimal  (Nazhar, dkk. 2012). 

Kualitas daging juga dipengaruhi oleh jumlah nutrisi 

konsumsi pakan. Jumlah nutrisi yang tersedia berbeda di antara 

pakan. Peningkatan atau penurunan konsumsi pakan 

berhubungan dengan kualitas pakan yang tersedia, sehingga 

dapat mempengaruhi karakteristik atau kualitas daging. 

Pengaruh dari pakan yang berbeda komposisi atau kualitasnya 

terhadap kualitas daging bervariasi karena adanya variasi dari 

faktor lain seperti umur, spesies, bangsa, jenis kelamin, bahan 

aditif, berat potong atau berat karkas, laju pertumbuhan, tipe 

ternak, dan perlakuan sebelum dan setelah pemotongan 

(Soeparno, 1998). Proses keamanan dan kelayakan daging 

ayam ini harus dilakukan sedini mungkin yakni mulai dari 

peternakan (farm) hingga daging ayam dikonsumsi. Salah satu 

permasalahan yang paling penting dalam proses panjang ini 

adalah permasalahan kelayakan Rumah Pemotongan Ayam 

(RPA). Peranan RPA sebagai penyedia daging ayam yang akan 
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dikonsumsi manusia sangat besar bahkan RPA merupakan 

penentu dari proses panjang perjalanan peternakan ayam. 

(Anonimous, 1999).  

 

2.3 Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan pokok yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya, untuk berkembang serta mendapatkan 

laba (Dharmmesta dan Handoko, 2012). Sedangkan menurut 

(Shinta, 2011) pemasaran merupakan suatu proses dan 

manajerial yang membuat individu atau kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang 

bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang 

menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen 

sampai konsumen.  

Arti dari pemasaran sering diartikan dengan pengertian – 

pengertian: (1) penjualan, (2) perdagangan, dan (3) distribusi. 

Istilah tersebut hanya sebagian dari kegiatan pemasaran secara 

keseluruhan. Proses pemasaran dimulai dari sebelum barang – 

barang diproduksi dan tidak berakhir hanya dengan penjualan, 

kegiatan pemasaran juga harus dapat memberikan kepuasan 

kepada pelanggan (Dharmmesta dan Handoko, 2012). Menurut 

Fornell (1992) kepuasan pelanggan merupakan kunci utama 

dalam menciptakan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. 

Manfaat yang diterima oleh perusahaan dengan tercapainya 

tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi, selain dapat 

meningkatkan loyalitas pelanggan juga dapat mencegah 

terjadinya perputaran pelanggan, mengurangi sensitivitas 

pelanggan terhadap harga, mengurangi biaya kegagalan 

pemasaran, mengurangi biaya operasi yang diakibatkan oleh 
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meningkatnya jumlah pelanggan, meningkatkan efektivitas 

iklan, dan meningkatkan reputasi bisnis. 

Shinta (2011) berpendapat bahwa peranan pemasaran tidak 

hanya menyampaikan produk atau jasa hingga tangan 

konsumen tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut 

dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan 

menghasilkan laba. Sasaran dari pemasaran adalah menarik 

pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, menetapkan 

harga menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, 

mempromosikan secara efektif serta mempertahankan 

pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip 

kepuasan pelanggan. 

Definisi yang paling luas dapat secara jelas arti dari 

pentingnya pemasaran dikemukakan oleh Stanton (1978) 

pemasaran merupakan suatu sistem keseluruhan dari kegiatan – 

kegiatan usaha yang di tunjukan untuk merencanakan, 

menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan 

barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada 

pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Pemasaran 

memiliki dual hal, yaitu: pemasaran merupakan filosofi, sikap, 

perspektif atau orientasi manajemen yang menekankan kepada 

kepuasan konsumen dan pemasaran merupakan sekumpulan 

aktivitas yang digunakan untuk dapat mengimplementasikan 

filosofi ini (Lamb dan Daniel, 2011). 

Pemasaran mencakup kegiatan perusahaan yang dimulai 

dari mengidentifikasi kebutuhan konsumen, menentukan 

produk, menentukan harga, cara berpromosi serta penyaluran 

produk tersebut kepada konsumen, kegiatan pemasaran 

merupakan kegiatan – kegiatan yang saling berhubungan satu 

sama lain sebagai suatu sistem. Kegiatan pemasaran harus dapat 

dikelola dengan baik, atau biasa disebut dengan manajemen 
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pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk 

merencanakan, mengimplementasikan (yang terdiri dari 

kegiatan mengorganisaikan, mengarahkan, mengkoordinir) 

serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran 

dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara 

efesien dan efektif. Dalam fungsi manajemen pemasaran ada 

kegiatan menganalisis yaitu analisis yang dilakukan untuk 

mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya, sehingga 

dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar 

dan seberapa besar ancaman yang harus dihadapi. 

Gambar 2 . Fungsi Manajemen Pemasaran (Kotler, 2000) 

  

Dharmmesta dan handoko (2012) menyatakan bahwa 

konsep pemasaran merupakan falsafah bisnis yang menyatakan 

bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat 

ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup 

perusahaan.terdapat tiga unsur pokok konsep pemasaran, yaitu: 

(1) Orientasi pada konsumen, (2) penyusunan kegiatan 

pemasaran secara integral, dan (3) kepuasan konsumen, 

sedangkan Shinta (2011) berpendapat bahwa konsep inti 

pemasaran adalah sebagai berikut: 
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1. Kebutuhan 

Konsep dasar yang melandasi pemasaran adalah 

kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah pernyataan dari 

rasa kehilangan, dan manusia mempunyai banyak kebutuhan 

yang kompleks. Kebutuhan manusia yang kompleks tersebut 

karena bukan hanya fisik (makanan, pakaian, perumahan dll.), 

tetapi juga rasa aman, aktualisasi diri, sosialisasi, penghargaan, 

kepemilikan. Semua kebutuhan berasal dari masyarakat 

konsumen, bila tidak puas konsumen akan mencari produk atau 

jasa yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. 

2. Keinginan 

Bentuk kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh budaya 

dan kepribadian individual dinamakan keinginan. Keinginan 

digambarkan dalam bentuk obyek yang akan memuaskan 

kebutuhan mereka atau keinginan adalah hasrat akan penawar 

kebutuhan yang spesifik. Masyarakat yang semakin 

berkembang, keinginannya juga semakin luas, tetapi ada 

keterbatasan dana, waktu, tenaga dan ruang, sehingga 

dibutuhkan perusahaan yang bisa memuaskan keinginan 

sekaligus memenuhi kebutuhan manusia dengan menembus 

keterbatasan tersebut, paling tidak meminimalisasi keterbatasan 

sumber daya. 

3. Permintaan 

Akibat keinginan dan kebutuhan serta keterbatasan sumber 

daya tersebut, akhirnya manusia menciptakan permintaan akan 

produk atau jasa dengan manfaat yang paling memuaskan. 

Sehingga muncullah istilah permintaan, yaitu keinginan 

menusia akan produk spesifik yang didukung oleh kemampuan 

dan ketersediaan untuk membelinya. 
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4. Produk (Organisasi, Jasa, Ide) 

Sejalan dengan munculnya kebutuhan, keinginan dan 

permintaan, perusahaan berusaha keras untuk mempelajarinya, 

mereka melakukan riset pemasaran, mengamati perilaku 

konsumen, menganalisis keluhan yang dialami konsumen, 

mencari jawaban produk atau jasa apa yang sedang disukai atau 

bahkan produk apa yang tidak disukai, dan lain-lain. Akhirnya 

perusahaan dapat menawarkan segala sesuatu kepada pasar 

untuk diperhatikan, untuk dimiliki atau dikonsumsi sehingga 

konsumen dapat memuaskan kebutuhan sekaligus 

keinginannya, sesuatu itu disebut produk. Produk tidak hanya 

mencakup obyek fisik, tetapi juga jasa, orang, tempat, 

organisasi ataupun gagasan.  

5. Nilai Pelanggan  

Semua perusahaan berusaha menawarkan produk dan jasa 

yang superior, maka konsumen dihadapkan pada pilihan yang 

beraneka ragam. Konsumen membuat pilihan pembeli 

berdasarkan pada persepsi mereka mengenai nilai yang melekat 

pada berbagai produk dan jasa ini. Nilai bagi pelanggan adalah 

selisih antara nilai total yang dinikmati pelanggan karena 

memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya total yang 

menyertai produk tersebut. Nilai total antara lain nilai dari 

produk, jasa, personil pemasar, biaya waktu, biaya energi yang 

dikeluarkan, biaya psikis. Setelah pemberian nilai, konsumen 

akan mengevaluasi dan hasil evaluasi ini akan mempengaruhi 

kepuasan dan peluang untuk membeli ulang produk tersebut. 

6. Kepuasan Pelanggan  

 Kepuasan pelanggan tergantung pada anggapan kinerja 

produk dalam menyerahkan nilai relative terhadap harapan 

pembeli. Bila kinerja atau sesuai atau bahkan melebihi harapan, 

pembelinya merasa puas. Perusahaan yang cerdik mempunyai 
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tujuan membuat gembira pelanggan dengan hanya menjanjikan 

apa yang dapat mereka serahkan, kemudian menyerahkan lebih 

banyak dari yang mereka janjikan. 

7. Mutu  

Kepuasan pelanggan berkaitan erat dengan mutu, yang saat 

ini ada istilah Total Quality Management (TQM) yaitu program 

yang dirancang untuk memperbaiki mutu produk, jasa dan 

proses pemasaran secara terus menerus. TQM memiliki 

komitmen antara lain: 

a. Fokus terhadap pelanggan  

b. Memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas 

c. Menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan 

keputusan dan pemecahan masalah 

d. Memiliki komitmen jangka panjang, membutuhkan kerja 

sama tim 

e. Memperbaiki proses secara kesinambungan 

f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk 

karyawan 

8. Pertukaran 

Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh barang 

yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan sesuatu 

sebagai imbalan. Ada 5 kondisi yang harus dipenuhi agar 

pertukaran dapat terjadi:  

a. Terdapat sedikitnya dua pihak 

b. Masing-masing pihak memiliki sesuatu yang mungkin 

berharga bagi pihak lain 

c. Masing-masing pihak mampu berkomunitas dan 

melakukan penyerahan 

d. Masing-masing pihak bebas menerima atau menolak 

tawaran pertukaran 
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e. Masing-masing pihak yakin bahwa berunding dengan 

pihak lain adalah layak dan bermanfaat (negoisasi) 

9. Transaksi  

Transaksi adalah perdagangan antara dua pihak, yang 

paling sedikit melibatkan dua macam nilai, persetujuan 

mengenai kondisi, waktu dan tempat. 

10.  Hubungan  

Proses menciptakan, memelihara, dan meningkatkan 

hubungan erat yang semakin bernilai dengan pelanggan dan 

pihak-pihak yang berkepentingan yang lain dengan kata lain 

hubungan adalah praktik membangun hubungan jangka panjang 

yang memuaskan dengan pihak-pihak pelanggan, pemasok 

(supplier), penyalur (distributor), guna mempertahankan bisnis 

jangka panjang mereka. Agar hubungan dapat tercipta dalam 

jangka panjang antara lain: 

a. saling mempercayai, saling menguntungkan 

b. menjanjikan dan memberikan kualitas yang tinggi, 

pelayanan yang baik, harga yang pantas antar pihak 

c. menghasilkan ikatan ekonomi, teknik dan sosial yang kuat 

antar pihak yang berkepentingan 

d. menekan biaya transaksi dan waktu pencarian pelanggan 

11.  Jaringan 

Jaringan terdiri dari perusahaan dan semua pihak-pihak 

pendukung, pelanggan, supplier, distributor, pengecer, agen 

iklan, ilmuwan dan pihak lain yang bersama-sama dengan firm 

telah membangun hubungan bisnis yang saling 

menguntungkan. 

12.  Pasar  

Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki 

kebutuhan atau keinginan tertentu yang sama, yang mungkin 
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bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan itu. 

13.  Pemasar dan Calon Pembeli 

Seseorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli 

yang akan terlibat dalam pertukaran tersebut. Calon pembeli 

adalah seseorang yang diidentifikasikan oleh pemasar sebagai 

orang yang mungkin bersedia dan mampu terlibat dalam 

pertukaran tersebut. Jadi konsep inti pemasaran adalah : 

a. proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran 

b. penetapan harga, promosi 

c. penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan 

pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan 

organisasi. 

Konsep inti pemasaran disajikan pada Gambar.3 

 

Gambar 3.  Konsep inti pemasaran (Shinta, 2011) 

 

Falsafah yang sebaiknya digunakan sebagai pedoman 

usaha pemasaran ini untuk mencapai pertukaran yang 

didambakan dengan pasar sasaran. Pemberian bobot yang harus 

diberikan pada organisasi, pelanggan dan masyarakat yang 

berkepentingan seringkali saling bertentangan. Sehingga perlu 

ada landasan dari aktifitas pemasaran organisasi tersebut. 

Kebutuhan, keinginan, 

dan permintaan 
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Kotler (1997), berpendapat bahwa landasan ini dikelompokkan 

dalam lima konsep alternatif antara lain:  

1. Konsep Produksi  

Falsafah bahwa konsumen akan menyukai produk yang 

tersedia dan harganya terjangkau serta manajemen harus 

berusaha keras untuk memperbaiki produksi dan efesiensi 

distribusi. Konsep ini adalah falsafah paling tua digunakan 

dalam penjualan. Konsep ini masih berlaku dan bermanfaat 

pada dua situasi, yaitu situasi pertama, bila permintaan akan 

produk lebih besar dari penawarannya; situasi kedua, terjadi 

kalau biaya produk terlalu tinggi dan perbaikan produktifitas 

diperlukan untuk menurunkannya, akan tetapi perusahaan yang 

bekerja dengan falsafah ini menghadapi resiko tinggi dengan 

fokus terlalu sempit pada operasinya sendiri. Bila perusahaan 

berusaha menurunkan harga, yang pasti dilupakan adalah 

kualitas, padahal yang di inginkan konsumen adalah harga 

rendah dengan barang yang menarik. 

2. Konsep Produk 

Falsafah bahwa konsumen akan menyukai produk bermutu 

terbaik dan sifat paling inovatif dan bahwa organisasi harus 

mencurahkan energi untuk terus menerus melakukan perbaikan 

produk. 

3. Konsep Penjualan  

Falsafah bahwa konsumen tidak akan membeli produk 

organisasi dalam jumlah yang cukup kecuali organisasi 

mengadakan usaha penjualan dan promosi berskala besar. 

Konsep ini biasanya dilakukan pada barang yang tidak dicari, 

yaitu barang yang mungkin tidak terpikirkan untuk dibeli oleh 

konsumen. Industri ini harus mahir dalam melacak calon 

pelanggan dan menjual manfaat produk kepada konsumen. 
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Tujuannya adalah menjual yang perusahaan buat, bukan produk 

apa yang dibutuhkan masyarakat konsumen. 

4. Konsep Pemasaran 

Falsafah manajemen pemasaran ini berkeyakinan bahwa 

pencapaian sasaran organisasi tergantung pada penentuan 

kebutuhan dan keinginan pasar sasaran dan penyampaian 

kepuasan didambakan itu lebih efektif dan efisien daripada 

pesaing. Kemungkinan konsep ini membingungkan bila 

dibandingkan dengan konsep penjualan. Perbandingan antara 

konsep penjualan dengan konsep pemasaran, antara lain: 

 
Gambar 4.  perbandingan konsep penjualan dan konsep 

pemasaran 

 

Keterangan: pemasaran terpadu terdiri dari kegiatan 

pemasaran eksternal yaitu pemasaran yang ditujukan kepada 

orang-orang di luar perusahaan dan kegiatan internal 

merupakan kegiatn mengenai keberhasilan dalam menerima, 

melatih dan memotivasi karyawan yang memiliki kemampuan 
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dan ingin melayani pelanggan dengan baik. Konsep pemasaran 

dilakukan pada saat: 

a. Penjualan mulai turun  

b. Pertumbuhan produk melambat 

c. Pola pembelian yang berubah  

d. Persaingan yang meningkat 

e. Biaya penjualan meningkat. Perusahaan mendapati 

pengeluaran mereka untuk iklan, promosi penjualan terasa 

lepas kendali sehingga manajemen memutuskan untuk 

melakukan audit pemasaran untuk menyempurnakan 

konsep mana yang akan dipakai. 

5. Konsep Pemasaran Berwawasan Sosial 

Falsafah bahwa organisasi harus menentukan kebutuhan, 

keinginan dan minat pasar serta menyerahkan kepuasan yang 

didambakan itu secara lebih efektif dan efisien daripada pesaing 

dengan cara yang bersifat memelihara atau memperbaiki 

kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Konsep ini mengajak 

pemasar membangun pertimbangan sosial dan etika dalam 

praktek pemasaran mereka. Hal ini agar dapat 

menyeimbangkan dan menyelaraskan tiga faktor yang penting, 

yaitu: laba perusahaan, pemuas keinginan konsumen dan 

kepentingan publik. 

 

2.4 Bauran Pemasaran 

Pemasaran mempunyai fungsi yang amat penting dalam 

mencapai keberhasilan perusahaan. Dalam mencapai 

keberhasilan pemasaran, setiap perusahaan perlu menyusun 

strategi pemasaran yang efektif dengan mengkombinasikan 

elemen - elemen dalam bauran pemasaran. Bauran pemasaran 

(marketing mix) didefinisikan sebagai serangkaian dari alat-alat 

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan. 
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Alat pemasaran (marketing tools) atau bauran pemasaran atau 

sering juga disebut dengan istilah Empat P (The four Ps of 

Marketing); terdiri dari  product, price, place, promotion 

(Oesman, 2010).  

Marketing mix adalah semua faktor yang dapat dikuasai 

oleh seseorang manajer pemasaran dalam rangka 

mempengaruhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa 

(Shinta, 2011).  Kotler (2002) mendefinisikan bauran 

pemasaran sebagai proses sosial yang didalamnya terdapat 

individu dan kelompok dalam mendapatkan apa yang 

dibutuhkan dan diinginkan melalui proses menciptakan, 

menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang 

bernilai dengan pihak lain. Pemasaran lebih dipandang sebagai 

seni daripada ilmu, maka seorang ahli pemasaran lebih banyak 

bergantung kepada keterampilan pertimbangan dalam membuat 

kebijakan alih – alih berorientasi pada ilmu tertentu 

(Hermawan, 2012). Berdasarkan definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan pemasaran saat ini tidak hanya 

terfokus pada penjualan, tetapi juga mampu memberikan nilai 

lebih kepada konsumen sehingga konsumen akan merasa puas, 

hal ini akan menciptakan suatu hubungan timbal balik yang 

saling menguntungkan bagi konsumen dan produsen. 

Marketing mix merupakan variabel – variabel terkendali  

(Controllable) yang dapat digunakan perusahaan untuk 

mempengaruhi tanggapan konsumen dari segmen pasar tertentu 

yang di tuju perusahaan. Unsur bauran pemasaran meliputi: 

2.4.1 Produk  

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan produsen 

untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau 

dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan 

pasar yang bersangkutan. Secara konseptual produk adalah 
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pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa 

ditawarkan, sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi 

melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai 

dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli 

pasar (Tjiptono, 2008). Menurut Stanton (1996) Produk 

merupakan atribut yang nyata, didalamnya sudah tercakup 

warna, harga, kemasan, prestise pabrik, prestise pengecer dan 

pelayanan dari pabrik serta pengecer mungkin diterima oleh 

pembeli sebagai sesuatu yang mungkin bisa memuaskan 

keinginannnya. 

Tjiptono (2008) menyatakan variabel produk makanan 

dapat dilihat dari kualitas produk, kualitas dari produk tidak 

kalah penting karena kualitas produk menentukan tingkat 

kepuasan yang diperoleh oleh pelanggan. Kompetisi di pasar 

memaksa suatu perusahaan untuk mengupayakan adaptasi 

produk yang tinggi guna meraih keunggulan yang kompetitif 

atas pesaing, karena adaptasi produk dapat memperluas basis 

pasar lokal dan ditingkatkan untuk preferensi lokal tertentu. 

Konsumen semakin banyak memiliki alternatif dan sangat 

berhati-hati dalam menentukan keputusan untuk melakukan 

pembelian dengan mempertimbangkan faktor-faktor 

kebutuhan, keunggulan produk, pelayanan dan perbandingan 

harga sebelum memutuskan untuk membeli, keunggulan 

produk termasuk ke dalam pertimbangan utama sebelum 

membeli. Keunggulan kompetitif suatu produk merupakan 

salah satu faktor penentu dari kesuksesan produk baru, dimana 

kesuksesan produk tersebut diukur dengan parameter jumlah 

penjualan produk (Tjiptono, 2008). 

Atribut produk merupakan unsur – unsur produk yang 

dianggap penting oleh konsumen dan dijadikan dasar 

pengambilan keputusan pembelian. Atribut produk meliputi 
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merek, kemasan, jaminan (garansi), pelayanan dan sebagainya. 

Perusahaan diharapkan bisa memuaskan keinginan konsumen 

dengan membuat produk dengan nilai superior. Meskipun 

begitu konsumen tidak begitu saja mempercayai superioritas 

produk dari perusahaan tanpa ada bukti-bukti yang konkret, 

karena konsumen akan membandingkan faktor kualitas dan 

keandalan produk tersebut denga produk yang telah ada sebagai 

bahan pembuktian mereka. Atribut produk yang berbeda seperti 

kualitas produk, kendalan, kebaruan dan keunikan memberikan 

gambaran yang lebih konkret akan kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen (Susanto dan 

Wijanarko, 2004). Produk dengan kualitas baik akan 

mempengaruhi keinginan dan kebutuhan konsumen terhadap 

suatu produk. Kualitas produk dibentuk oleh beberapa indikator 

menurut Tjiptono (2008) kualitas memiliki delapan dimensi 

pengukuran yang terdiri dari aspek-aspek berikut ini: 

a. Kinerja (performance) kinerja di sini merujuk pada 

karakter produk inti yang meliputi merek, atribut-atribut 

yang dapat diukur, dan aspek-aspek kinerja individu. 

Kinerja beberapa produk biasanya didasari oleh preferensi 

subyektif pelanggan yang pada dasarnya bersifat umum.  

b. Keragaman produk (features) dapat berbentuk produk 

tambahan dari suatu produk inti yang dapat menambah 

nilai suatu produk. 

c. Keandalan (reliability) berkaitan dengan timbulnya 

kemungkinan suatu produk mengalami keadaan tidak 

berfungsi (malfunction) pada suatu periode. 

d. Kesesuaian (conformance) berhubungan dengan kualitas 

suatu barang adalah kesesuaian produk dengan standar 

dalam industrinya. Kesesuaian suatu produk dalam industri 

jasa diukur dari tingkat akurasi dan waktu penyelesaian 
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termasuk juga perhitungan kesalahan yang terjadi, 

keterlambatan yang tidak dapat diantisipasi dan beberapa 

kesalahan lain.  

e. Daya tahan/Ketahanan (durability) ukuran ketahanan suatu 

produk meliputi segi ekonomis maupun teknis. Secara 

teknis, ketahanan suatu produk didefinisikan sebagai 

sejumlah kegunaan yang diperoleh oleh seseorang sebelum 

mengalami penurunan kualitas. Secara ekonomis, 

ketahanan diartikan sebagai usia ekonomis suatu produk 

dilihat melalui jumlah kegunaan yang diperoleh sebelum 

terjadi kerusakan dan keputusan mengganti produk. 

f. Kemampuan pelayanan (serviceability) kemampuan 

pelayanan bisa juga disebut dengan kecepatan, 

kompetensi, kegunaan, dan kemudahan produk untuk 

diperbaiki. Dimensi ini menunjukkan bahwa konsumen 

tidak hanya memperhatikan adanya penurunan kualitas 

produk, tetapi juga waktu sebelum produk disimpan, 

penjadwalan pelayanan, proses komunikasi dengan staf, 

frekuensi pelayanan perbaikan akan kerusakan produk dan 

pelayanan lainnya. 

g. Estetika (aesthetics) merupakan pengukuran yang paling 

subyektif. Estetika merupakan penilaian dan refleksi yang 

dirasakan oleh konsumen. 

h. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality) konsumen 

tidak selalu memiliki informasi yang lengkap mengenai 

atribut produk dan jasa. Namun demikian biasanya 

konsumen memiliki informasi tentang produk secara tidak 

langsung, misalnya melalui merek, nama dan negara 

produsen. 

Agar dapat selalu menarik perhatian konsumen, penerapan 

strategi produk perlu untuk selalu diperhatikan oleh pihak 
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perusahaan. Pada usaha ritel, strategi produk dapat diterapkan 

melalui (Utami, 2006): 

a. Variasi  

Variasi terhadap produk sejenis yang saling 

menggantikan satu sama lain, dapat memberikan suatu 

pilihan terhadap para konsumen dan dengan melakukan 

suatu keputusan  untuk memilih, konsumen tidak akan 

terpaksa untuk melakukan suatu keputusan untuk membeli. 

b. Keberagaman  

Banyaknya jenis barang yang di tawarkan, akan 

mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, 

dengan keragaman produk yang disediakan, akan mampu 

menjaring pasar yang lebih luas lagi.  

c. Ketersediaan Barang 

Ketersediaan barang adalah suatu strategi yang sangat 

penting untuk dilakukan. Karena percuma suatu gerai yang 

menyediakan produk yang lengkap dan beragam, tetapi 

tidak memiliki cukup barang untuk dijual. Ketersediaan 

barang yang terjaga, akan mampu membuat konsumen 

untuk melakukan keputusan untuk membeli dan juga dapat 

membuat konsumen untuk melakukan pembelian ulang. 

 

2.4.2 Harga  

Harga adalah suatu nilai yang dinyatakan dalam bentuk 

rupiah guna pertukaran/transaksi atau sejumlah uang yang harus 

dibayar konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa. 

Penetapan harga memiliki implikasi penting terhadap strategi 

bersaing perusahaan. Tujuan yang ditetapkan harus konsisten 

dengan cara yang dipilih perusahaan dalam menempatkan 

posisi relatifnya dalam persaingan (Shinta, 2011). Harga 

merupakan satuan atau ukaran lainnya (termasuk barang dan 
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jasa) yang ditukarkan supaya memperoleh hak kepemilikan atau 

penggunaan suatu barang atau jasa (Tjiptono, 2008). 

Dharmmesta dan Handoko (2012) menyatakan bahwa  

harga merupakan “jumlah yang (ditambah beberapa barang 

kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah 

kombinasi dari barang beserta pelayanannya”. Harga telah 

menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan konsumen. 

Harga dapat mempengaruhi konsumen dalam memutuskan 

apakah akan membeli produk tersebut atau tidak, dan berapa 

jumlah yang akan dibeli berdasarkan harga tersebut (Kotler, 

2002). 

Tjiptono (2008) berpendapat bahwa harga memiliki 

peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para 

pembeli  diantaranya: 

a. Peranan alokasi harga, yaitu fungsi harga dalam membantu 

para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh 

manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan 

berdasarkan daya belinya. 

b. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam 

membidik konsumen mengenai faktor-faktor produk, 

seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi 

dimana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor 

produk atau manfaatnya secara objektif. Persepsi yang 

sering muncul adalah bahwa harga yang mahal 

mencerminkan kualitas yang tinggi sehingga konsumen 

menilai harga yang ditetapkan sesuai dengan kualitas 

produk maupun jasa yang ditetapkan. 

Penetapan harga dari suatu produk harus sesuai dengan 

tujuan dari penetapan harga. Dharmmesta (2007) berpendapat 

terdapat empat jenis tujuan dari penetapan harga, yaitu : 
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a. Mendapatkan laba maksimum. Harga ditentukan oleh 

penjual dan pembeli. Makin besar daya beli konsumen, 

semakin besar pula kemungkinan bagi si penjual untuk 

menetapkan tingkat harga yang lebih tinggi, dengan 

demikian penjual mempunyai harapan untuk mendapatkan 

keuntungan maksimum sesuai dengan kondisi yang ada. 

b. Mendapatkan pengembalian investasi yang ditargetkan 

atau pengembalian pada penjualan bersih. Dana yang 

dipakai untuk mengembalikan investasi hanya bisa 

diambilkan dari laba perusahaan, dan laba hanya bisa 

diperoleh bilamana harga jauh lebih besar dari jumlah 

biaya yang dikeluarkan. 

c. Mencegah atau mengurangi persaingan. Tujuan mencegah 

atau mengurangi persaingan dapat dilakukan melalui 

kebijaksanaan harga. Hal ini dapat diketahui bilamana 

penjual menawarkan barang dengan harga yang yang 

sama. 

d. Mempertahankan atau memperbaiki market share. 

Memperbaiki market share hanya mungkin dilaksanakan 

bilamana kemampuan dan kapasitas produksi perusahaan 

masih cukup longgar, disamping juga kemampuan dalam 

bidang lain seperti bidang pemasaran, keuangan, dan 

sebagainya. 

 

2.4.3 Lokasi 

Lokasi merupakan salah satu unsur dalam bauran 

pemasaran, bauran distribusi merupakan gabungan tentang 

bagaimana menentukan lokasi distribusi untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Kotler (2002) menyatakan 

saluran pemasaran dipilih berdasarkan pertimbangan jenis dan 

sifat produk, sifat konsumen potensial dan saluran pemasaran 
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yang ada.  Lokasi adalah tempat perusahaan beroperasi atau 

tempat perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan 

barang dan jasa yang mementingkan segi ekonominya. 

Pemilihan lokasi usaha yang tepat sangat menentukan 

keberhasilan dan kegagalan usaha dimasa yang akan datang. 

Pemilihan lokasi usaha oleh suatu organisasi (perusahaan) akan 

mempengaruhi risiko (risk) dan keuntungan (profit) perusahaan 

tersebut secara keseluruhan. Kondisi ini terjadi karena lokasi 

sangat mempengaruhi biaya tetap (fix cost) maupun biaya 

variabel (variable cost), baik dalam jangka menengah maupun 

jangka panjang. Lokasi usaha sebaiknya diperhitungkan pada 

saat perencanaan, sehingga usaha yang akan dijalankan tersebut 

dapat terorganisir pelaksanaannya di masa mendatang. 

Pemilihan lokasi usaha sebaiknya memilih lokasi yang 

memiliki resiko lokasi yang paling kecil, salah satu cara 

memilih lokasi usaha yang baik adalah dengan mengikuti 

proses pemilihan sistematis: 

a. Mendefinisikan objek lokasi usaha.  

b. Mengidentifikasi kriteria pemilihan yang relevant.  

c. Menggunakan model lokasional (model biaya ekonomi, 

analisis BEP, linear programming, analysis qualitative 

faktor analysis.). 

d. Mengumpulkan data lokasi yang akan dijadikan tempat 

usaha dan alternatif lokasi lain. 

e. Memilih lokasi yang memiliki pemenuhan kriteria paling 

banyak. 

Menurut Tjiptono (2008) pemilihan tempat atau lokasi 

usaha jasa memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap 

beberapa faktor berikut :  

a. Akses,yaitu lokasi yang mudah dilalui atau mudah 

dijangkau oleh transportasi umum.  



32 
 

b. Visibilitas, misalnya lokasi yang dapat dilihat dengan jelas 

dari tepi jalan.  

c. Lalu lintas (traffic), dimana ada dua hal yang perlu 

dipertimbangkan, yaitu :  

1. Banyaknya orang yang lalu lalang bisa memberikan 

besar terjadinya impulse buying. 

2. Kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa pula menjadi 

hambatan, misalnya terhadap pelayanan kepolisian, 

pemadam kebakaran, dan ambulans. 

d. Tempat parkir yang luas dan aman.  

e. Ekspansi, yaitu tersedia tempat yang cukup luas untuk 

perluasan usaha dikemudian hari.  

f. Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa 

yang ditawarkan.  

g. Lokasi pesaing. 

h. Peraturan pemerintah. 

Pemilihan lokasi yang baik merupakan keputusan yang 

sangat penting. Pertama, karena keputusan lokasi mempunyai 

dampak yang permanen dan jangka panjang, apakah lokasi 

tersebuh telah dibeli atau hanya disewa. Kedua, lokasi akan 

mempengaruhi pertumbuhan usaha di masa mendatang. Lokasi 

yang dipilih haruslah mampu mengalami pertumbuhan 

ekonomi sehingga usahanya dapat bertahan, dan yang terakhir, 

apabila nilai lokasi memburuk akibat perubahan lingkungan 

yang dapat terjadi setiap waktu, mungkin saja usaha tersebut 

harus dipindahkan atau ditutup (Lamb, 2011). 

 

2.4.4 Promosi 

Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. 

Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang 

berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, 
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dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan 

produknya agar bersedia menerima, membeli, loyal pada 

produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan 

(Tjiptono, 2008). Dharmmesta dan Handoko (2012) 

menyatakan promosi merupakan arus informasi atau persuasi 

satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau 

organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam 

pemasaran.  

Bauran Promosi adalah satu aspek yang penting dalam 

menuju pemasaran dan sering dikatakan sebagai proses lanjut 

ini disebabkan karena bauran promosi dapat menimbulkan 

rangkaian kegiatan selanjutnya dari perusahaan (Stanton, 

1996). Kegiatan promosi tidak hanya berhenti pada 

memperkenalkan produk kepada konsumen saja, akan tetapi 

harus dilanjutkan dengan upaya untuk mempengaruhinya agar 

konsumen tersebut menjadi senang dan kemudian membeli 

produknya. 

Shinta (2011) Tujuan utama promosi adalah untuk 

menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk serta 

mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan 

bauran pemasarannya. Tujuan secara lebih rinci adalah sebagai 

berikut:  

a. Menginformasikan yaitu berupa:  

1. Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu 

produk. 

2. Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu 

pruduk baru. 

3. Menyampaikan perubahan harga kepada pasar. 

4. Menjelaskan cara kerja suatu produk. 

5. Menginformasikan jasa–jasa yang disediakan oleh 

perusahaan. 
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6. Meluruskan kesan yang salah. 

7. Mengurangi kekhawatiran dan ketakutan pembeli. 

8. Membangun citra perusahaan. 

b. Membujuk pelanggan sasaran, yaitu untuk: 

1. Membentuk pilihan merk. 

2. Mengalihkan pilihan ke merk tertentu. 

3. Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk. 

4. Mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga. 

5. Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan 

wiraniaga. 

c. Mengingatkan, yang terdiri dari: 

1. Mengingatkan pembeli bahwa produk yang 

bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat. 

2. Mengingatkan pembeli akan tempat–tempat yang 

menjual produk perusahaan. 

3. Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada 

kampanye iklan. 

4. Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada 

produk perusahaan 

Secara umum bentuk – bentuk promosi mempunyai bentuk 

yang sama, namun setiap bentuk tersebut masih dapat 

dibedakan berdasarkan spesifikasi tugasnya. Spesifikai tugas 

tersebut biasa disebut sebagai bauran promosi yang meliputi 

tugas – tugas sebagai berikut: 

a. Personal selling 

Personal selling merupakan komunikasi langsung 

antara penjual dan calon pelanggan untuk 

memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan 

dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk 

sehingga mereka kemudian akan mencoba dan 

membelinya. Penjualan tatap muka merupakan cara yang 
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efektif untuk menanamkan pilihan pembeli, keyakinan 

pembeli dan tindakan pembeli pada tingkat tertentu dalam 

proses pembelian. Penjualan tatap muka ini mempunyai 

tiga kualitas, yaitu: berhadapan langsung secara pribadi,  

keakraban dan tanggapan dari pembeli. 

b. Periklanan 

Periklanan meliputi semua kegiatan yang terlibat 

dalam penyajian pesan yang non personal (tidak tertuju 

pada seseorang tertentu, di suarakan (oral) atau visual dan 

di biayai secara terbuka untuk suatu produk, jasa atau ide. 

Pesan yang disampaikan tersebut disebut sebagai iklan 

yang bisa disiarkan melalui satu atau lebih media dan 

dibiayai oleh sponsor yang diketahui umum. Iklan yang 

efektif meliputi tiga persyaratan utama, antara lain: 

1. Desirability (kemungkinan disukai) Kriteria 

penggunaan kemungkianan disukai hanyalah sekedar 

cara untuk mengatakan bahwa perusahaan harus 

berusaha menekankan pada atribut–atribut penentu 

dimana perusahaan tersebut memiliki keunggulan. Jika 

syarat ini merupakan masalah maka bisa diganti dengan 

kegunaan produk. 

2. Eksklusiveness (eksklusivitas) Syarat ini bisa 

diperlihatkan melalui perbandingan baik secara 

langsung maupun tidak langsung apabila perbedaan 

produk telah diketahui (baik yang nyata maupun yang 

berdasarkan persepsi).  

3. Believability (kemungkinan dipercayai) Syarat ini akan 

menjadi sangat penting ketika manfaat dan atribut 

produk sulit untuk didemonstrasikan, memerlukan 

perubahan yang besar dalam pola pemakaian atau 

sangat subyektif. 
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Dalam pemilihan media keputusan haruslah bersifat 

obyektif. Adapun kriteria evaluasi untuk menilai obyektivitas 

tersebut adalah:  

1. Thoroughness, yaitu apakah pembuat keputusan benar–

benar memperhatikan semua aspek dalam proses 

pemilihan media. 

2. Progressiveness, yaitu apakah media yang dipilih 

mempunyai dampak yang maksimal. 

3. Measure–mindedness, yaitu apakah pengambil keputusan 

mempertimbangkan berbagai aspek dari ekspor, seperti 

kualitas khalayak, jangkauan frekuensi dan sebagainya. 

4. Practically, apakah pengambil keputusan benar – benar 

berdasarkan fakta, bukan berdasarkan emosi semata.  

5. Optimistic, apakah proses pemilihan media tersebut 

memberikan masukan bagi pengalaman pengambil 

keputusan. 

c. Publisitas 

Publisitas mencakup usaha untuk mendapatkan ruang 

editorial yang berbeda dari ruang yang dibayar (iklan) di 

semua media yang dapat dibaca, dilihat atau didengar oleh 

konsumen atau calon konsumen dengan tujuan khusus 

yaitu untuk membantu tujuan–tujuan penjualan. Publisitas 

merupakan pemanfaatan nilai–nilai berita yang terkandung 

di dalam suatu produk untuk membentuk citra produk yang 

bersangkutan. Dibandingkan dengan iklan, publisitas 

mempunyai kredibilitas yang lebih baik karena 

pembenaran baik langsung maupun tidak langsung 

dilakukan oleh pihak lain selain pemilik iklan. Publisitas 

juga dapat memberikan informasi yang lebih terperinci 

daripada iklan, dan khalayak tidak memandangnya sebagai 

komunikasi promosi. Publisitas merupakan salah satu 
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bagian dari konsep yang lebih besar yaitu hubungan 

masyarakat. Hubungan masyarakat suatu perusahaan 

mempunyai tujuan antara lain termasuk usaha memperoleh 

dukungan publisitas bagi perusahaannya, menciptakan 

citra perusahaan yang positif di mata masyarakat, melawan 

fitnah dan cerita bohong yang merugikan perusahaan. 

Bagian hubungan masyarakat menggunakan berbagai alat 

untuk mencapai tujuan tersebut. Alat – alat yang digunakan 

tersebut antara lain : 

1. Hubungan pers 

2. Publisitas produk  

3. Komunikasi perusahaan 

4. Lobbying 

5. Bimbingan 

d. Promosi penjualan 

Promosi penjualan dirancang untuk menghasilkan 

tindakan yang segera dan spesifik. Walaupun promosi 

penjualan mungkin berkontribusi dalam membangun 

kesadaran atau sikap yang menguntungkan terhadap suatu 

produk, namun penggunaannya terutama adalah lebih 

utnuk mencapai efek dalam jangka pendek daripada dalam 

jangka panjang. Promosi penjualan mempunyai tujuan 

yang beraneka ragam, antara lain adalah utnuk menarik 

pelanggan baru, mempengaruhi pelanggannya untuk 

mencoba produk baru, mendorong pelanggan untuk 

membeli lebih banyak, menyerang aktivitas promosi 

pesaing, meningkatkan pembelian tanpa rencana 

sebelumnya atau mengupayakan kerjasama yang lebih erat 

dengan pengecer. Promosi penjualan mempunyai sifat 

komunikasi, insentif dan undangan. Promosi penjualan 

yang bersifat komunikasi berarti mampu memberikan 
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informasi yang memperkenalkan pelanggan pada produk 

dan menarik perhatian. Sifat intensif berarti memberikan 

rangsangan dan keistimewaan yang berarti bagi pelanggan. 

Sedangkan sifat undangan berarti mengundang khalayak 

untuk membeli saat itu juga. Promosi penjualan yang 

dilaksanakan oleh penjual dapat 

dikelompokkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, 

diantaranya adalah:  

1. Customer promotion, yaitu promosi penjualan yang 

bertujuan untuk merangsang pelanggan untuk membeli. 

2. Trade promotion, yaitu promosi penjualan yang 

bertujuan untuk merangsang pedagang grosir, pengecer 

eksportir dan importir untuk memperdagangkan barang 

dan jasa dari sponsor. 

3. Sales promotion, yaitu promosi penjualan yang 

bertujuan untuk memotivasi armada penjual.  

4. Business promotion, yaitu promosi penjualan yang 

bertujuan untuk memperoleh pelanggan baru dan 

mejual lebih banyak kepada pelanggan lama. 

e. Direct marketing 

Direct marketing merupakan system pemasaran yang 

bersifat interaktif, yang memanfaatkan satu atau beberapa 

media iklan untuk menimbulkan tanggapan/respon terukur 

dan atau transaksi di sembarang lokasi. Dalam direct 

marketing, komunikasi promosi langsung ditujukan 

kepada konsumen individual, dengan tujuan agar pesan – 

pesan tersebut ditanggapi/direspon oleh konsumen yang 

bersangkutan. Saat ini direct marketing semakin 

menunjukkan perkembangannya, adapun faktor- faktor 

yang menyebabkannya antara lain adalah sebagai berikut:  
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1. Pengecilan pasar. Pengecilan pasar menyebabkan semakin 

banyak ceruk pasar (market niche) dengan kebutuhan serta 

pilihan yang individual. 

2. Berkembangnya sarana transportasi dan komunikasi. 

Transportasi dan komunikasi yang semakin berkembang 

telah mempermudah kontak dan transaksi dengan pasar, 

dimana perusahaan akan relatif lebih mudah untuk 

langsung mendatangi calon pelanggan menghubungi 

melalui telepon atau surat. Namun di sisi lain 

berkembangnya transportasi menyebabkan lalu lintas 

semakin padat dan sulit untuk mencari tempat parkir, 

sehingga menyebabkan orang menjadi malas untuk 

berbelanja di supermarket atau toko–toko. 

3. Banyaknya wanita yang bekerja. Wanita yang bekerja 

biasanya waktu mereka untuk berbelanja semakin 

berkurang, sehingga akan lebih menyukai direct 

marketing. 

4. Panjangnya antrian di kasir sehingga mereka harus sabar 

menunggu padahal waktu mereka sebenarnya mungkin 

sangat terbatas. 

Direct marketing telah memberikan manfaat baik bagi 

konsumen maupun penjual. Manfaat yang diperoleh konsumen 

adalah berupa penghematan waktu bahkan dapat berbelanja 

secara rahasia. Sedangkan manfaat yang diperoleh oleh 

konsumen adalah dapat memilih calon pembeli  secara selektif, 

dapat membina hubungan jangka panjang dengan 

pelanggannya, dan memperoleh peluang pelanggan baru yang 

lebih menguntungkan. 

Dharmmesta dan Handoko (2012) menyatakan 

menentukan variabel promotion mix yang paling efektif 

merupakan tugas yang sulit dalam manajemen pemasaran, 
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manajemen tidak dapat terlepas dari berbagai macam faktor 

yang mempengaruhinya dalam menentukan kombinasi yang 

terbaik dari variabel-variabel promotionl mix, faktor tersebut 

antara lain: (1) dana yang tersedia, (2) sifat pasar, (3) jenis 

produk, (4) tahap-tahap dalam siklus kehidupan barang.   

 

2.5 Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses, dan 

hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan 

organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk 

atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan 

produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainya. Perilaku 

konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan 

konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, 

mengevaluasi dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka 

harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka (Schiffman dan 

Kanuk, 2000). Perilaku konsumen adalah studi mengenai 

individu, kelompok atau organisasi dan proses dimana mereka 

menyeleksi, menggunakan dan membuang produk, layanan, 

pengalaman atau ide untuk memuaskan kebutuhan dan dampak 

dari proses tersebut pada konsumen dan masyarakat (Hawkins, 

Best, dan Coney, 2001). Sedangkan menurut Solomon (2002) 

perilaku Konsumen merupakan proses ketika individu atau 

kelompok menyeleksi, membeli, menggunakan atau membuang 

produk, pelayanan, ide dan pengalaman untuk memuaskan 

kebutuhannya. 

Konsumen membeli barang dan jasa adalah untuk 

memuaskan berbagai keinginan dan kebutuhan mereka, 

terdapat perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan. 

Kebutuhan merupakan sifat naluriah dari manusia sedangkan 

keinginan merupakan kebutuhan buatan, yaitu kebutuhan yang 
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dibentuk oleh lingkungan hidupnya, seperti lingkungan 

keluarga, tempat kerja, kelompok – kelompok sosial, tetangga 

dan sebagainya. Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh 

keadaan dan situasi lapisan masyarakat. Konsumen berasal dari 

lapisan masyarakat atau lingkungan yang berbeda mempunyai 

penilaian, kebutuhan, pendapat, sikap, dan selera yang berbeda-

beda, sehingga pengambilan keputusan dalam tahap pembelian 

akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen menurut Shinta (2011) 

terdiri dari:   

a. Faktor individu. 

Faktor individu yang memberikan kontribusi terhadap 

perilaku konsumen terdiri dari motivasi dan kebutuhan, 

kepribadian dan gaya hidup, serta pengetahuan. Dalam diri 

seseorang motivasi muncul karena adanya kebutuhan yang 

dirasakan oleh diri konsumen sendiri, kebutuhan tersebut 

muncul karena konsumen merasakan ketidaknyamanan (state of 

tension) antara yang seharusnya dirasakan dengan yang 

sesungguhnya dirasakan, kebutuhan yang dirasakan tersebut 

mendorong seseorang untuk melakukan tindakan memenuhi 

kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang dirasakan konsumen (felt 

need) dapat dimunculkan dari beberapa faktor yaitu dari dalam 

maupun dari luar diri konsumen. Faktor luar konsumen seperti 

aroma makanan yang dirasakan konsumen akan menimbulkan 

rasa ingin makan dan iklan dan komunikasi pemasaran yang 

membuat konsumen tertarik untuk membeli, selain dari luar 

konsumen juga terdapat faktor dari dalam diri konsumen sendiri 

(fisiologis) atau innate needs seperti rasa lapar, haus, udara, 

pakaian, rumah dan seks. Kebutuhan ini dinamakan dengan 

primary needs dimana produk tersebut dibutuhkan untuk 

mempertahankan hidupnya. Kebutuhan yang dirasakan 



42 
 

dibedakan berdasarkan manfaat yang diharapkan dari 

pembelian dan penggunaan produk. Pertama adalah kebutuhan 

utilitarian yang mendorong orang membeli produk karena 

manfaat fungsional dan karakteristik objektif dari produk 

tersebut. kedua kebutuhan ekspresive atau hedonik seperti rasa 

puas, gengsi, emosi, dan perasaan subjektif lainnya. 

Setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda antara 

satu dengan yang lainnya, masing – masing memiliki 

karakteristik yang unik yang berbeda satu dengan yang lainnya. 

Memahami  kepribadian konsumen adalah penting bagi 

pemasar, karena terkait dengan perilaku konsumen. Perbedaan 

dalam kepribadian konsumen akan mempengaruhi perilakunya 

dalam memilih produk yang sesuai dengan kepribadiannya. 

Gaya hidup didefinisikan sebagai pola dimana orang hidup dan 

menggunakan uang dan waktunya, berbeda dengan kepribadian 

lebih menggambarkan karakteristik terdalam yang ada pada diri 

manusia. Meskipun berbeda tetapi keduanya saling 

berhubungan, kepribadian merefleksikan karakteristik internal 

dari konsumen sedangkan gaya hidup menggambarkan 

manifestasi eksternal dari perilaku seseorang. Gaya hidup 

seringkali digambarkan dengan kegiatan, minat dan opini 

seseorang, bisanya tidak permanen dan cepat berubah.  

Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang 

dimiliki oleh konsumen mengenai berbagai macam produk dan 

jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan 

jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan 

fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen dibagi 

kedalam tiga macam yaitu: 

1. Pengetahuan produk 

a. Kategori produk 

b. Merk 
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c. Terminologi produk 

d. Atribut produk 

e. Harga produk 

f. Kepercayaan produk 

2. Pengetahuan pembelian 

a. Pengetahuan tentang toko 

b. Lokasi produk didalam toko 

c. Penempatan produk yang sebenarnya didalam toko 

3. Pengetahuan pemakaian  

a. Pengetahuan manfaat dalam produk 

 

b. Faktor psikologis.  

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor 

psikologis seperi persepsi dan keterlibatan, proses 

pembelajaran, dan sikap. Persepsi adalah tindakan menyusun, 

mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna 

memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan, 

apa  yang didengar, dilihat, dan dirasakan oleh panca indra 

merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ 

pengindra. Stimulus bisa berbentuk produk, nama merk, 

kemasan, iklan, nama produsen, terdapat lima tahapan 

pengolahan informasi yaitu: 

1. Pemaparan (exposure) yaitu pemaparan stimulus, yang 

menyebabkan konsumen menyadari stimulus tersebut 

melalui panca indera. 

2. Perhatian (attention) yaitu kapasitas pengolahan yang 

dialokasikan konsumen terhadap stimulus yang masuk. 

3. Pemahaman (comprehension) yaitu interpretasi terhadap 

makna stimulus. 

4. Penerimaan (acceptance) yaitu dampak persuasif stimulus 

kepada konsumen. 
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5. Retensi yaitu pengalihan makna stimulus & persuasi ke 

ingatan jangka panjang. 

Seorang konsumen yang menyukai produk tertentu, 

memilih produk tertentu dan loyal terhadap merek tertentu, 

merupakan hasil dari suatu proses belajar konsumen. Pemasar 

perlu memahami bagaimana konsumen belajar, karena pemasar 

berkepentingan untuk mengajarkan konsumen agar konsumen 

bisa mengenali iklan produknya, mengingatnya, menyukainya 

dan membeli produk yang dipasarkan. Proses belajar perilaku 

terbagi atas:  

1. Proses belajar classical conditioning adalah suatu teori 

belajar yang mengutarakan bahwa makhluk hidup baik 

berupa manusia atau  binatang adalah makluk pasif yang 

bisa diajarkan perilaku tertentu melalui pengulangan 

(conditioning/repetition). 

2. Proses belajar instrument conditioning/operant 

conditioning adalah proses belajar yang terjadi pada diri 

konsumen akibat konsumen menerima imbalan yang 

positif atau negatif (reward) karena mengkonsumsi suatu 

produk sebelumnya. 

3. Proses belajar vicarious learning/observational or social 

learning adalah proses belajar yang dilakukan oleh 

konsumen ketika ia mengamati tindakan dan perilaku 

orang lain dan konsekuensi dari perilaku tersebut. 

Sikap konsumen adalah faktor penting yang akan 

mempengaruhi konsumen. Konsep sikap sangat terkait dengan 

kepercayaan dan perilaku, sikap memiliki sifat 

multiatribut/multidimensi, penilaian atriut dilihat dari:  

1. Belief / keyakinan 

jumlah keyakinan/kepercayaan utama tentang obyek sikap 

nilainya cenderung tidak lebih dari 7 atau 9, karena 
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keterbatasan kapasitas konsumen dalam menerjemahkan 

dan mengintegrasikan informasi.  

2. Evaluasi terhadap atribut.  

Mencerminkan seberapa baik konsumen menilai suatu 

atribut. 

Sikap ditujukan pada konsep: (a) obyek (fisik, social, 

pemasaran) dan (b) perilaku terhadap obyek (tindakan masa lalu 

dan tindakan masa depan). Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembentukan sikap antara lain: 

1. Pengalaman pribadi 

2. Pengaruh keluarga dan teman-teman 

3. Direct marketing 

4. Media masa 

5. Karakteristik individu 

c. Faktor lingkungan. 

Lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen 

terdiri dari budaya dan demografi, keluarga, kelompok, serta 

kelas sosial. Budaya merupakan suatu kepercayaan, nilai - nilai 

dan kebiasaan yang dipelajari seseorang, yang dapat 

mengarahkan seseorang tersebut dalam menggunakan suatu 

barang atau jasa. Kepercayaan, nilai-nilai dan kebiasaan itu 

dapat muncul bila seseorang melakukan interaksi, hubungan 

dan saling mempengaruhi dalam berperilaku. Unsur-unsur 

budaya antara lain: 

1. Kepercayaan 

2. Nilai 

3. Norma 

4. Kebiasaan 

5. Larangan 

6. Mitos 

7. Simbol 
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Unsur-unsur budaya tersebut dapat mempengaruhi 

pengkonsumsian suatu produk dan jasa,  Budaya dapat 

dipelajari karena sangat kental di kehidupan sosialnya, antara 

lain: 

1. Prestasi dan sukses pekerjaan 

2. Aktifitas sehari-hari 

3. Efisiensi dan kepraktisan dalam beraktifitas 

4. Kemajuan keluarga 

5. Kesenangan pada materi 

6. Individualisme 

7. Kebebasan 

8. Penyesuaian eksternal 

9. Perikemanusiaan 

10. Kebugaran dan kesehatan 

11. Pergaulan, dll. 

Karakteristik demografi menunjukkan identitas seseorang 

bisa berdasarkan usia, agama, suku bangsa, pendapatan, jenis 

kelamin, status pernikahan, pekerjaan, lokasi geografis, dan 

lain-lain. Sub budaya merupakan kelompok budaya berbeda 

sebagai segmen yang dapat dikenali dalam masyarakat tertentu 

yang lebih luas dan lebih kompleks. Keluarga merupakan dua 

orang atau lebih yang dikaitkan oleh hubungan darah, 

perkawinan, atau pengadopsian yang tinggal bersama-sama 

atau terpisah. Peranan dalam pengambilan keputusan keluarga 

antara lain: 

1. Sebagai influencer, para anggota keluarga yang 

memberikan pengaruh pada anggota keluarga lain untuk 

mengambil keputusan dalam pembelian atau tidak 

membeli suatu produk. 

2. Sebagai gate keeper, para anggota keluarga yang 

mengontrol arus informasi. 
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3. Sebagai decision, anggota keluaga yang menentukan 

membeli atau tidak suatu produk. 

4. Sebagai buyer, anggota keluarga yang dengan nyata 

melakukan pembelian. 

5. Sebagai preparer, anggota yang mengubah produk mentah 

menjadi bentuk yang bisa dikonsumsi. 

6. Sebagai user, anggota keluarga yang menggunakan produk 

tersebut. 

7. Sebagai maintancer, anggota keluarga yang merawat atau 

memperbaiki produk. 

8. Sebagai organizer, anggota keluarga yang mengatur 

apakah produk tersebut bisa dimulai dipakai atau dibuang 

atau dihentikan. 

kelompok adalah dua atau lebih yang berinteraksi untuk 

mencapai sasaran perorangan maupun bersama, seperti 

kelompok persahabatan, kelompok belajar, kelompok kerja, 

kelompok/masyarakat maya, kelompok aksi konsumen dan 

lain-lain. sumen dan lain-lain. Adapun definisi dari kelompok 

rujukan atau referensi adalah setiap orang atau kelompok yang 

dianggap sebagai dasar pembandingan bagi seseorang dalam 

membentuk nilai dan sikap umum/khusus atau pedoman khusus 

bagi perilaku. Faktor yang berdampak pada pengaruh kelompok 

rujukan : 

1. Informasi dan pengalaman. 

2. Kredibilitas, daya tarik dan kekuatan kelompok rujukan 

Para pemasar tertarik pada kemampuan kelompok rujukan 

untuk mengubah sikap dan perilaku konsumen dengan 

mendorong timbulnya kesesuaian. Untuk dapat mempunyai 

pengaruh tersebut, kelompok rujukan harus melakukan hal-hal 

berikut ini. 
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1. Memberitahukan atau mengusahakan agar orang 

menyadari adanya suatu produk/merk khusus. 

2. Memberikan kesempatan pada individu untuk 

membandingkan pemikirannya sendiri dengan sikap dan 

perilaku kelompok. 

3. Mempengaruhi individu untuk mengambil sikap dan 

perilaku yang sesuai dengan norma-norma kelompok. 

4. Membenarkan keputusan untuk memakai produk-produk 

yang sama dengan kelompok. 

Kelas sosial merupakan pembagian anggota masyarakat ke 

dalam suatu hirarki status kelas sosial yang berbeda, sehingga 

para anggota setiap kelas secara relatif mempunyai status yang 

sama dan para anggota kelas lainnya mempunyai status yang 

lebih tinggi atau lebih rendah. Pendekatan sistematis untuk 

mengukur kelas social tercakup dalam berbagai kategori yang 

luas, berikut ini: 

1. Ukuran subyektif (kelas bawah, menengah-bawah, 

menengah-atas, atas) 

2. Ukuran reputasi 

3. Ukuran obyektif terdiri dari variabel demografis atau 

sosioekonomis (pekerjaan, pendidikan, penghasilan, 

konsumsi, tabungan, hutang dan lain-lain). 
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2.6 Keputusan Pembelian 

Proses keputusan pembelian terdiri dari tahap tahap yang 

dimulai dengan pengenalan terhadap kebutuhan dan keinginan 

serta tidak berhenti setelah pembelian dilakukan, dalam 

memahami perilaku konsumen untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya dapat diketahui model proses pembelian yang 

dilakukan oleh konsumen menurut Dharmmesta (2012), 

diantaranya adalah: 

a. Model fenomenologis, model perilaku konsumen ini  

berusaha mereproduksi perasaan – perasaan mental dan 

emosional yang dialami konsumen dalam memecahkan 

masalah pembelian yang sesungguhnya. Model 

Faktor Individu 

- Motivasi dan 

kebutuhan 

- Kepribadian dan gaya 

hidup 

- Pengetahuan 

 

Faktor Psikologi 

- Persepsi dan 

keterlibatan 

- Proses pembelajaran 

- Sikap 

Faktor Lingkungan 

- Budaya dan 

demografi 

- Keluarga 

- Kelompok 

- Kelas sosial 

 

Pengambilan Keputusan 

Gambar 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

(Shinta, 2011) 
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fenomenologis ini memiliki banyak kegunaan bagi 

perusahaan antara lain: 

1. Dapat diperoleh gambaran umum mengenai tahap – 

tahap yang dilalui dalam proses pembelian. 

2. Dapat diperoleh petunjuk mengenai variabel – variabel 

terpenting di dalam proses pembelian seperti harga, 

penjual, sifat barang dan sebagainya. 

3. Dapat membantu perusahaan untuk memahami dunia 

emosi dan mental dari konsumen, sehingga perusahaan 

dapat merencanakan cara yang tepat dalam 

mempengaruhi konsumen melalui kegiatan promosi. 

b. Model logis, model perilaku konsumen ini berusaha 

menggambarkan struktur dan tahap – tahap keputusan 

yang diambil konsumen mengenai (a)jenis, bentuk, modal 

dan jumlah yang akan dibeli (b) tempat dan saat pembelian 

(c) harga dan cara pembayaran.  

Dharmmesta (2012) berpendapat bahwa keputusan 

pembelian yang diambil oleh konsumen merupakan kumpulan 

dari sejumlah keputusan. Setiap keputusan membeli 

mempunyai suatu struktur sebanyak tujuh komponen 

diantaranya: 

a. Keputusan tentang jenis produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk 

membeli sebuah produk atau menggunakan uangnya untuk 

tujuan lain. Perusahaan harus memusatkan perhatiannya 

kepada orang – orang yang berminat membeli produk serta 

alternatif lain yang mereka inginkan. 

b. Keputusan tentang bentuk produk 

 Konsumen dapat mengambil keputusan untuk 

membeli produk tertentu, keputusan tersebut menyangkut 

pula ukuran, mutu, corak dan sebagainya. Perusahaan 
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perlu melakukan riset untuk mengetahui kesukaan 

konsumen tentang produk yang bersangkutan agar dapat 

memaksimumkan daya tarik mereka. 

c. Keputusan tentang merek 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang 

merek mana yang akan dibeli, setiap merek memiliki 

perbedaan – perbedaan tersendiri, oleh karena itu 

perusahaan harus mengetahui bgaimana konsumen 

memilih sebuah merek. 

d. Keputusan tentang penjualnya 

Konsumen mengambil keputusan dimana produk 

tersebut akan dibeli, dalam hal ini produsen, pedagang 

besar dan pengecer harus mengetahui bagaimana 

konsumen memilih penjual tertentu. 

e. Keputusan tentang jumlah produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang 

seberapa banyak produk yang akan dibeli pada suatu saat. 

f. Keputusan tentang waktu pembelian 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang kapan 

ia harus melakukan pembelian, hal ini menyangkut 

tersedianya dana untuk membeli suatu produk, oleh karena 

itu perusahaan harus mengetahui faktor – faktor yang 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam menentukan 

waktu pembelian. 

g. Keputusan tentang cara pembayaran 

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang 

metode atau cara pembayaran produk yang mereka beli. 

Keputusan tersebut mempengaruhi keputusan tentang 

penjual dan jumlah pembeliannya. 

Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan 

keputusan dalam pembelian mereka. Kotler dan Keller (2009) 
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menyatakan proses pengambilan keputusan tersebut merupakan 

sebuah pendekatan penyelesaian masalah yang terdiri atas lima 

tahap yaitu sebagai berikut:  

a. Pengenalan masalah.  

Penganalisaan keinginan dan kebutuhan ini ditujukan 

terutama untuk mengetahui adanya keinginan dan 

kebutuhan yang belum terpenuhi dan belum terpuaskan. 

Jika kebutuhan tersebut diketahui, maka konsumen akan 

segera memahami adanya kebutuhan yang belum segera 

terpenuhi atau masih bisa ditunda pemenuhannya, serta 

kebutuhan yang samasama harus dipenuhi. Jadi dari tahap 

ini proses pembelian itu mulai dilakukan.  

b. Pencarian informasi.  

Konsumen yang tergugah kebutuhannya akan 

terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak 

mengenai produk atau jasa yang ia butuhkan. Pencarian 

informasi dapat bersifat aktif maupun pasif. Informasi 

yang bersifat aktif dapat berupa kunjungan terhadap 

beberapa toko untuk membuat perbandingan harga dan 

kualitas produk, sedangkan pencarian informasi pasif, 

dengan membaca suatu pengiklanan di majalah atau surat 

kabar tanpa mempunyai tujuan khusus dalam perkiraanya 

tentang gambaran produk yang diinginkan. 

c. Evaluasi alternatif.  

Tahap ini meliputi dua tahap, yaitu menetapkan 

tujuan pembelian dan menilai serta mengadakan seleksi 

terhadap alternatif pembelian berdasarkan tujuan 

pembeliannya. Tujuan pembelian bagi masing-masing 

konsumen tidak selalu sama, tergantung pada jenis produk 

dan kebutuhannya. Ada konsumen yang mempunyai 

tujuan pembelian untuk meningkatkan prestasi, ada yang 
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sekedar ingin memenuhi kebutuhan jangka pendeknya dan 

sebagainya. 

d. Keputusan pembelian.  

Keputusan untuk membeli disini merupakan proses 

pembelian yang nyata, setelah tahap-tahap dimuka 

dilakukan maka konsumen harus mengambil keputusan 

apakah membeli atau tidak. Bila konsumen memutuskan 

untuk membeli, konsumen akan menjumpai serangkaian 

keputusan yang harus diambil menyangkut jenis produk, 

merek, penjual, kuantitas, waktu pembelian dan cara 

pembayarannya. Perusahaan perlu mengetahui beberapa 

jawaban atas pertanyaan–pertanyaan yang menyangkut 

perilaku konsumen dalam keputuan pembeliannya. 

e. Perilaku pasca pembelian.  

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami 

level kepuasan atau ketidakpuasan. Tugas pemasar tidak 

berakhir saat produk dibeli, melainkan berlanjut hingga 

periode pasca pembelian. Pemasar harus memantau 

kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan 

pemakaian produk pasca pembelian. 

Tjiptono (2008) menyatakan dalam keputusan pembelian, 

umumnya ada lima macam peranan yang dapat dilakukan 

seseorang meliputi: 

1. Pemrakarsa (initiator). Orang yang pertama kali menyadari 

adanya keinginan atau kebutuhan yang belum terpenuhi 

dan mengusulkan ide untuk membeli suatu barang atau 

jassa tertentu. 

2. Pemberi pengaruh (influencer). Orang yang memberi 

pandangan, nasihat, atau pendapat sehingga dapat 

membantu keputusan pembelian. 
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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 

aktual. 

5. Pemakai (user). Orang yang mengkonsumsi atau 

menggunakan barang atau jasa yang telah dibeli. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian 

dilakukaan oleh peneliti dalam pengumpulan data yang 

dibutuhkan dan juga merupakan keadaan yang sebenar – 

benarnya dari objek yang diteliti  untuk mendapatkan tambahan 

data yang berkaitan dengan penelitian.  Lokasi penelitian 

dilakukan di rumah makan Ayam Pakuan Malang yang 

beralamat di Jalan Bendungan Sigura – Gura Barat No. 44 – 46, 

Kota Malang, Jawa Timur. Penelitian ini dilaksanakan pada 

tanggal  11 November – 15 Desember 2016 dengan membagi 

dua waktu dalam sehari penelitian yaitu pada siang hari dan 

malam hari. Pemilihan lokasi penelitian ditentukan dengan 

metode purposive atau 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. Pemilihan lokasi tersebut cukup representatif 

dan lebih mudah dalam memperoleh data serta informasi untuk 

menunjang penelitian. Jadwal pengambilan data responden 

penelitian dijelaskan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Schedule pengambilan data penelitian. 

Hari/Minggu Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumlah 

Minggu 1 2 3 3 3 3 3 3 20 

Minggu 2 3 2 3 3 3 3 3 20 

Minggu 3 3 3 2 3 3 3 3 20 

Minggu 4 3 3 3 2 3 3 3 20 

Minggu 5 3 3 3 3 2 3 3 20 

Total 100 

 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini 

adalah analisa kuantitatif dimana penelitian ini terdapat data 

yang dihasilkan dalam bentuk angka – angka dan diolah 

menggunakan program SPSS 24. Penelitian kuantitatif 

bertujuan untuk mengembangkan dan menggunakan model 

matematis, teori-teori dan hipotesis untuk membantu analisa 

data dan pembuktian hipotesis, dengan memberikan hasil 

berupa angka-angka numerik (Sugiyono, 2010).   

 

3.2.1 Populasi dan Sampel  

3.2.1.1 Populasi  

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012), dalam 

penelitian ini yang menjadi populasi adalah konsumen rumah 

makan Ayam Pakuan Malang, oleh karena itu populasi ini 

merupakan populasi tak terbatas atau tak hingga karena tidak 
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dapat diketahui secara pasti ukuran populasi sebenarnya dari 

konsumen yang datang. 

 

3.2.1.2 Sampel  

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari 

sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk 

populasi, maka sampel yang diambil dari populasi harus benar 

– benar representatif atau mewakili populasi (Sugiyono, 2012). 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini 

adalan nonprobability sampling dengan accidentil sampling. 

(Sugiyono, 2012) menyatakan bahwa nonprobability sampling 

merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang yang sama pada setiap unsur atau anggota populasi 

untuk dipilih menjadi sampel. Accidentil sampling merupakan 

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa 

saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan 

peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang 

yang kebetulan  ditemui cocok sebagai sumber data. Dalam 

penentuan ukuran sampel pada penelitian ini berpedoman pada 

pendapat Roscoe (1982) dalam Sugiono (2012) yang 

menjelaskan ukuran sampel sebagai berikut :  

1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 

30 sampai dengan 500. 

2. Bila sampel dibagi dalam kategori, maka jumlah anggota 

sampel setiap kategori minimal 30.  

3. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan 

multivariat (korelasi atau regresi ganda) maka jumlah 

anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel. 

4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang 

menggunakan kelompok eksperimen dan kelommpok 
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kontrol, maka jumlah anggota sampel masing – masing 

antara 10 sanpai dengan 20.    

 

Berdasarkan pendapat Roscoe dalam Sugiono (2012) yang 

menyatakan bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian 

adalah antara 30 sampai 500, maka jumlah sampel yang 

digunakan adalah sebanyak 100 responden. Jumlah tersebut 

ditentukan dengan pertimbangan agar tingkat keakuratan data 

yang dihasilkan dari populasi lebih baik dan akurat. Jumlah 

sampel sebanyak 100 reponden telah melebihi jumlah minimal 

sampel yaitu 30 dan kurang dari jumlah maksimal sampel yaitu 

500. 

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

dua data, yaitu data primer dan data sekunder: 

 

1. Data primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan untuk 

penelitian dari tempat aktual terjadinya peristiwa. Data 

primer diperoleh dan dikumpulkan langsung di lapangan 

oleh peneliti yang didapatkan dari jawaban responden 

melalui kuisioner yang disebarkan kepada sampel. 

 

2. Data sekunder 

Sumber data ini diperoleh secara tidak langsung 

melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak 

lain) dan sifatnya saling melengkapi. Data sekunder 

bentuknya berupa sumber daftar pustaka yang 

mendukung penelitian ilmiah serta diperoleh dari 
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literatur yang relevan dari permasalahan sebagai dasar 

pemahaman terhadap obyek penelitian dan 

menganalisis secara tepat. 

 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

 

1. Studi pustaka 

Mengumpulkan data data sekunder yang dilakukan 

dengan membaca, mengumpulkan, mempelajari buku – 

buku,  jurnal, artikel, dan sumber lainnya yang berupa teori 

– teori yang dapat mendukung penelitian ini.   

 

2. Observasi 

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran 

umum yaitu dengan mendatangi rumah makan Ayam 

Pakuan, sehingga kebutuhan akan data dan informasi 

mengenai produk dan perusahaan dapat dipenuhi. 

 

3. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan 

diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden, 

kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden 

cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas (Sugiono, 

2012).  

 



60 
 

Pengukuran data responden menggunakan skala likert. 

Sugiono (2012) menyatakan skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial, dalam penelitian 

ini bertujuan mengukur sikap, pendapat, persepsi konsumen 

terhadap variabel yang diteliti (produk, harga, lokasi dan 

promosi) dengan mengajukan pertanyaan dengan masing – 

masing jawaban diberikan skor bertingkat. Pertanyaan 

mengandung ukuran tingkat suatu variabel yang mempengaruhi 

responden dalam memutuskan membeli produk olahan ayam di 

rumah makan Ayam Pakuan Malang. Nilai yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Jawaban “sangat tidak setuju” diberi skor 1. 

2. Jawaban “tidak setuju” diberi skor 2. 

3. Jawaban “netral” diberi skor 3. 

4. Jawaban “setuju” diberi skor 4. 

5. Jawaban “sangat setuju” diberi skor 5. 

 

3.2.3 Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional variabel menjelaskan cara tertentu 

yang digunakan peneliti dalam menentukan suatu konsep 

sehingga menjadi variabel yang dapat diukur (Arikunto, 2010). 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu: 1) variabel 

bebas, 2) variabel terikat. 

 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi 

variabel terikat, entah secara positif atau negatif (Sekaran, 

2009). Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunaka 

adalah produk, harga, lokasi dan promosi. 
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a. Produk (X1) Produk adalah sesuatu yang dapat 

ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, 

dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai 

pemenuhan kebutuhan atau keinginan konsumen. 

Indikator dalam produk antara lain: 

X1.1 selera konsumen 

X1.2 keragaman produk 

X1.3 kesesuaian produk  

X1.4 kualitas produk 

X1.5 estetika  

X1.6 pelayanan  

 

b. Harga (X2) Harga adalah suatu nilai yang dinyatakan 

dalam bentuk rupiah guna pertukaran/transaksi atau 

sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk 

mendapatkan barang dan jasa. Indikator dalam harga 

antara lain: 

X2.1 harga jual  

X2.2 harga sesuai dengan kualitas 

X2.3 harga bersaing 

 

c. Lokasi (X3) Lokasi merupakan salah satu unsur dalam 

bauran pemasaran, bauran distribusi merupakan 

gabungan tentang bagaimana menentukan lokasi 

distribusi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Indikator dalam lokasi antara lain: 

X3.1 kemudahan mencapai lokasi 

X3.2 kemudahan melihat lokasi  

X3.3 ketersediaan lahan parkir 

X3.4 infrastruktur dan fasilitas pendukung 
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d. Promosi (X4) promosi adalah aktifitas pemasaran yang 

bertujuan untuk menyebarkan informasi, 

mempengaruhi, membujuk seseorang atau organisasi 

kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam 

pemasaran. Indikator dalam promosi antara lain: 

X4.1 pengenalan melalui internet 

X4.2 pengenalan melalui media cetak 

X4.3 Pengenalan melalui public relation 

X4.4 pengenalan melalui promosi penjualan 

X4.5 pengenalan melalui personal selling 

 

2. Variabel terikat  

Variabel terikat merupakan variabel utama yang menjadai 

faktor yang berlaku dalam investigasi (Sekaran, 2009) 

adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

keputusan pembelian. Indikator dalam keputusan 

pembelian antara lain: 

Y1 pertimbangan penjual 

Y2 pertimbangan kualitas 

Y3 kepuasan konsumen 

Y4 pertimbangan informasi yang dimiliki 

Y5 pertimbangan atas rekomendasi 

Y6 pembelian ulang 

 

Konsep, variabel, dan indikator penelitian disajikan pada 

Tabel 2 dibawah ini.  
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Tabel 2. Konsep, variabel dan indikator penelitian. 

Konsep Variabel Indikator 

B
au

ran
 P

em
asaran

 

Produk 

(X1) 

X1.1 selera konsumen 

X1.2 keragaman produk 

X1.3 kesesuaian produk yang diharapkan 

X1.4 kualitas produk 

X1.5 estetika  

X1.6 pelayanan  

Harga (X2) X2.1 harga jual  

X2.2 harga sesuai dengan kualitas 

X2.3 harga bersaing 

Lokasi (X3) X3.1 kemudahan mencapai lokasi 

X3.2 kemudahan melihat lokasi  

X3.3 ketersediaan lahan parkir 

X3.4 infrastruktur dan fasilitas pendukung 

Promosi 

(X4) 

X4.1 pengenalan melalui internet 

X4.2 pengenalan melalui media cetak 

X4.3 Pengenalan melalui public relation 

X4.4 Pengenalan melalui promosi penjualan 

X4.5 pengenalan melalui personal selling 

K
ep

u
tu

san
 

P
em

b
elian

 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Y1 pertimbangan penjual 

Y2 pertimbangan kualitas 

Y3 kepuasan konsumen 

Y4 pertimbangan informasi yang dimiliki 

Y5 pertimbangan atas rekomendasi 

Y6 pembelian ulang 

 

3.3 Analisis Data 

 Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda 

dengan tahapan sebagai berikut: 
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3.3.1 Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif dilakukan 

terhadap data yang sudah terkumpul untuk memperoleh 

jawaban dari masalah. Langkah-langkah analisis data dalam 

metode deskriptif adalah sebagai berikut: 

a. Mean  

Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang 

didasarkan atas nilai rata – rata dari kelompok tersebut. 

Keuntungan dari menghitung rata-rata adalah angka 

tersebut dapat digunakan sebagai gambaran atau wakil dari 

data yang diamati. 

b. Median 

Median adalah salah satu teknik penjelasan kelompok yang 

didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah 

disusun urutannya dari yang terkecil hingga yang terbesar 

ataupun sebaliknya. 

c. Modus 

Modus merupakan teknik penjelasan kelompok yang 

didasarkan atas nilai yang sedang populer atau nilai yang 

sering muncul dalam suatu kelompok. 

 

3.3.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Insstrumen data yang baik harus memenuhi dua 

persyaratan penting, yaitu valid dan reliabel (Ghozali, 2012). 

Suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut 

mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas 
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kuesioner menunjukkan konsistensi hasil  pengukuran 

sekiranya alat pengukur itu digunakan oleh orang yang sama 

dalam waktu yang berlainan atau digunakan oleh orang yang 

berlainan dalam waktu yang bersamaan atau berlainan (Sanusi, 

2011). 

 

3.3.2.1 Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan dan kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2006). Uji 

validitas menggunakan analisis korelasi pearson, keputusan 

mengetahui valid tidaknya butir instrumen. Jika pada tingkat 

signifikan 5% nilai r hitung > r tabel maka dapat disimpulkan 

bahwa butir instrumen tersebut valid. 

 

3.3.2.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel jika jawaban pertanyaan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). Pengukuran 

reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara one shot 

atau pengukuran sekali saja. Hasilnya dibandingkan dengan 

pertanyaan lain atau mengukur reliabilitas dengan uji statistik 

Cronbach Alpha (a). Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai 

Cronbach Alpha (a) > 0,6, rumus pengujian reliabilitas adalah 

sebagai berikut: 

𝛼 =
𝑘. 𝑟

1 + (𝑘 − 1)𝑟
 

𝛼 = koefisien alpha cronbach  

k =  jumlah item valid 
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r =  korelasi antar item 

3.3.3 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. Data yang 

digunakan pada umumnya merupakan data marik dan terdiri 

dari variabel – variabel dalam jumlah yang besar, seluruh 

variabel dalam analisis faktor yang ada akan dilihat keterkaitan 

hubungannya (interdependensi variabel) sehingga 

menghasilkan pengelompokan dari  banyak variabel menjadi 

hanya beberapa variabel saja agar lebih mudah untuk dianalisis.  

 Prosedur analisis faktor terdapat beberapa langkah, yaitu 

uji kelayakan analisis faktor, ekstraksi faktor, rotasi matriks, uji 

ketepatan model dan menentukan skor faktor. Nilai skor faktor 

tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai input untuk 

analisis selanjutnya. 

 

3.3.4 Uji Asumsi klasik 

 Uji asumsi klasik sering disebut juga dengan analisis 

residual, untuk mengetahui adanya data yang mengalami 

penyimpangan atau tidak maka dilakukan uji asumsi klasik 

yang terdiri dari : 

 

3.3.4.1 Uji Normalitas 

 Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen, 

atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau mendekati 

normal. Suatu data dikatakan mengikuti distribusi normal 
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dilihat dari penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik 

(Ghozali, 2006). Dalam pengujian normalitas digunakan 

dengan melihat normal probability plot yang membandingkan 

distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal, dasar pengambilan keputusan 

adalah sebagai berikut :  

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak 

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 

 

3.3.4.2 Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel 

bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas 

saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal merupakan variabel bebas yang nilai korelasinya 

antar sesama variabel bebas lain sama dengan nol. Dalam 

penelitian ini teknik untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinearitas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan Variance inflation factor (VIF), nilai tolerance 

yang besarnya diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10 

menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas diantara 

variabel bebasnya (Ghozali, 2006). 

 

3.3.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari suatu 
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residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heterokedastisitas. Model yang baik adalah homokedastisitas 

atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2006). Salah satu 

cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah 

dengan melihat grafik scatter plot antara nilai prediksi variabel 

terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika ada titik-

titik membentuk pola tertentu yang teratur seperti 

bergelombang, melebar, kemudian menyempit maka telah 

terjadi heteroskedastisitas. Jika titik-titik menyebar di atas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). 

 

3.3.5 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi linear berganda digunakan untuk 

mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor 

(variabel bebas) terhadap variabel terikat. Analisis regresi linier 

berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh produk, harga, 

lokasi dan promosi terhadap keputusan pembelian. Persamaan 

regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Y = a +b1X1 + b2X2 + b3X3 +b4X4 

Keterangan: 

Y  : keputusan pembelian 

a  : konstanta 

b  : koefisien regresi 

X1  : produk 

X2  : harga 

X3  : lokasi 

X4  : promosi   
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3.3.6 Koefisien determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi (R2) dimaksudkan untuk mengetahui 

tingkat ketepatan paling baik dalam analisa regresi dimana hal 

yang ditunjukan oleh besarnya koefisien determinasi (R2) antara 

0 (nol) dan 1 (satu). Koefisien  determinasi (R2) nol variabel 

independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Apabila koefisien determinasi semakin mendekati 

satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

3.3.7 Uji Hipotesis 

 Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini apakah 

variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat digunakan 

pengujian hipotesis yaitu uji – F dan uji – t. 

 

3.3.7.1 Uji F 

 Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama sama terhadap variabel terikat 

(dependen) (Ghozali, 2006). Hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

Ho = Produk, harga, lokasi dan promosi tidak berpengaruh 

positif secara bersama – sama terhadap keputusan 

pembelian.   

H1 = Produk, harga, lokasi dan promosi berpengaruh positif 

secara bersama – sama terhadap keputusan pembelian.   

Adapun kriteria pengujian hipotesis menggunakan statistik F 

adalah sebagai berikut: 

a. Quick look : bila nilai F lebih besar dari pada 4 maka  Ho 

ditolak pada derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain H1 
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diterima, dan secara serentak variabel independen 

signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

b. Ho diterima dan H1 ditolak jika F hitung ≤ F tabel, 

sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

c. Ho ditolak dan H1 diterima jika F hitung ≥ F tabel, 

sehingga ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

 

3.3.7.2 Uji Parsial (Uji t) 

 Uji t berfungsi untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

secara parsial terhadap variabel terikat. Uji t dapat dicari dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

t = bi / Sbi 

keterangan 

bi  = koefisien regresi ke- i  

Sbi  = standart error dari koefisien bi 

 Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan thitung dan 

ttabel dengan taraf kesalahan 5% (uji dua pihak) atau 1%. Jika 

thitung lebih besar dari ttabel maka koefisien korelasi parsial yang 

ditemukan signifikan (nyata) atau dapat digeneralisasikan 

(Ghozali, 2012). Langkah – langkah uji hipotesis untuk 

koefisien regresi adalah : 

a. Perumusan Hipotesis Nihil (Ho) dan Hipotesis Alternatif 

(Ha). 

Ho : β1 = 0, artinya tidak ada pengaruh masing – masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Ha : β0 > 0, artinya ada pengaruh masing – masing variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 
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Penelitian ini digunakan Hipotesis Alternatif (H1), yaittu 

adanya pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

b. Penentuan nilai t tabel berdasrkan taraf signifikansi dan 

taraf derajat kebebasan. 

Taraf signifikansi = 5% (0,05) 

Derajat kebebasan = (n-1-k) 

 Dasar pengambilan keputusan adalah dengan 

menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu : 

a. Apabila angka probabilitas signifikansi > 0.05, maka Ho 

diterima dan Ha ditolak. 

b. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0.05, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan 

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. 

 
Gambar 6. Logo rumah makan Ayam Pakuan 

 

Rumah makan Ayam Pakuan dengan visi terbesarnya 

“Perusahaan Kuliner Kelas Dunia Terpercaya Penyedia Produk 

Halal dan Toyib” senantiasa memegang prinsip kebersihan, 

layanan cepat, pelayanan yang ramah, cita rasa yang enak dan 

makanan yang higenis. Kebersihan lingkungan merupakan 
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prioritas utama perusahaan dalam menciptakan kenyamanan 

bagi setiap pelanggan, produk yang dihasilkan dibuat dari bahan 

dan rempah – rempah pilihan terbaik sehingga menciptakan 

produk dengan cita rasa enak tiada duanya,  produk yang 

dihasilkan juga telah mendapat sertifikat halal dari majelis 

ulama indonesia (MUI).  

Rumah makan Ayam Pakuan Malang terletak di jalan 

Bendungan Sigura – gura Barat No. 44 – 46, Kecamatan 

Lowokwaru, Kota Malang. Jam operasional rumah makan 

Ayam Pakuan pukul 09.00 – 22.00 WIB. 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. 

 
Gambar 7. Ruang Workshop 
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Rumah makan Ayam Pakuan juga memiliki gazebo dengan 

konsep alam. Gazebo yang ditempatkan di belakang rumah 

makan memiliki nuansa alam dengan dipenuhi tumbuhan hijau 

yang membuat sejuk serta membuat pengunjung menjadi betah. 

Kapasitas gazebo ini maksimal 80 orang. Produk yang tersedia 

di rumah makan Ayam Pakuan antara lain ayam bakar pakuan, 

ayam goreng pakuan, sop iga, gurame goreng, nila goreng, dan 

sop ayam. 

 

Gambar 8. Produk rumah makan ayam pakuan 

 

Fasilitas layanan delivery order juga tersedia bagi 

konsumen yang memesan di rumah makan Ayam Pkuan dengan 

gratis antar untuk wilayah sekitar rumah makan Ayam Pakuan 

hingga jarak 1 km. Jarak konsumen lebih dari 1 km akan 

dikenakan biaya pengiriman sebesar Rp.10.000 lebih murah 
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dibandingkan dengan menggunakan layanan ojek online yang 

saat ini berkisar harga Rp.15.000 untuk biaya pengantaran. 

 

 
Gambar 9. Delivery service 

 

4.2 Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah konsumen yang 

membeli produk dari rumah makan Ayam Pakuan, berdasarkan 

data dari 100 responden yang telah diperoleh dari kuesioner, 

maka responden dapat digolongkan berdasarkan karakteristik 

jenis kelamin, usia, pekerjaan, penghasilan, dan frekuensi 

pembelian produk olahan ayam di rumah makan Ayam Pakuan 

selama sebulan terakhir. 

 

4.2.1 Jenis Kelamin 

Jenis kelamin responden yang menjadi sampel dalam 

pembelian produk olahan ayam di rumah makan Ayam Pakuan 

disajikan pada Gambar 10. 
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Gambar 10. Jenis kelamin responden 

 

Berdasarkan Gambar 10 diatas diketahui jenis kelamin 

dikelompokkan menjadi laki – laki dan perempuan. 

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan maka dapat 

diketahui bahwa 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 

terpenting adalah suasana, kebersihan dan makanan. Konsep 

rumah makan Ayam Pakuan yang menggunakan dominansi 

warna hijau juga membuat kesan nyaman, natural dan alami. 

Suasana merupakan upaya yang dilakukan untuk merancang 

lingkungan untuk menghasilkan efek emosional tertentu pada 

konsumen. Menurut Singh (2006) warna disekeliling manusia 

memberikan sumber informasi. Penggunaan warna yang tepat 

pada dinding atau karpet akan meningkatkan penjualan, warna 

33%

67%

Laki - laki Perempuan
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merah dan kuning merupakan warna untuk menarik perhatian 

dan merangsang nafsu makan sedangkan biru dan hijau 

membuat suasana menjadi santai dan nyaman. 

   

4.2.2 Usia Responden 

Usia responden yang menjadi sampel dalam pembelian 

produk olahan ayam di rumah makan Ayam Pakuan disajikan 

pada Gambar 11. 

 
Gambar 11. Usia responden 

 

Berdasarkan Gambar 11 diatas diketahui bahwa konsumen 

rumah makan didominansi oleh konsumen dengan rentan usia 

20 – 35 tahun dengan jumlah 53% dan usia < 20 tahun sebesar 

23%, 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 

23%

53%

19%
5%

< 20 tahun 20 – 35 tahun

35 – 50 tahun > 50 tahun
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gaya hidup, dan kebiasaan makan pada masa ini. Kebutuhan 

nutrisi dapat diperoleh dengan mengkonsumsi daging sebagai 

sumber protein hewani, Kandungan dalam daging ayam terdiri 

atas protein sebesar 18,20 gram, lemak 25 gram, serta memiliki 

kalori 404 Kkal/100 gram daging ayam. Daging ayam 

merupakan sumber protein hewani yang berkualitas tinggi, 

mengandung asam amino essensial yang lengkap dan asam 

lemak tidak jenuh yang tinggi (Wijayanti, Hintono dan 

Pramono, 2013).  

 

4.2.3 Pekerjaan 

Pekerjaan responden yang menjadi sampel dalam 

pembelian produk olahan ayam di rumah makan Ayam Pakuan 

disajikan pada Gambar 12. 

 
Gambar 12. Pekerjaan responden 

 

Berdasarkan Gambar 12 diatas diketahui bahwa pekejaan 

responden di dominansi oleh pelajar/mahasiswa yang artinya 

belum bekerja. Remaja mengalami proses pembentukan pada 

perilakunya, Seseorang remaja akan cenderung untuk terlibat 

dalam pertemanan sebaya sebagai bagian dari kelompok sosial. 

56%
23%

9%
5% 7%

Pelajar/Mahasiswa Karyawan

Pegawai Negeri Wiraswasta

Lainnya
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Menurut Shinta (2011) kelompok adalah dua atau lebih yang 

berinteraksi untuk mencapai sasaran perorangan maupun 

bersama, seperti kelompok persahabatan, kelompok bekajar, 

kelompok kerja, kelompok/masyarakat maya, kelompok aksi 

konsumen dan lain-lain. Interaksi sosial ini dapat memiliki 

pengaruh yang kuat pada pengetahuan dan perasaan konsumen 

tentang produk, toko, atau iklan dan pada perilaku 

pengkonsumsian mereka. Grup referensi memilki pengaruh 

terhadap konsumen terutama dalam proses pembelian. Pemasar 

melakukan strategi pemasaran dengan memperhatikan grup 

referensi terutama dalam melakukan pendekatan pemasaran, 

pemasar berusaha mendekati konsumen dengan menjadi grup 

referensi yang diikuti konsumen. 

 

4.2.4 Penghasilan 

Penghasilan responden yang menjadi sampel dalam 

pembelian produk olahan ayam di rumah makan Ayam Pakuan 

disajikan pada Gambar 13. 

 
Gambar 13. Penghasilan responden 

 

46%

18%

15%

13% 8%

< Rp. 1.000.000
Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000
Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000
Rp. 3.000.001 – Rp. 4.000.000
> Rp. 4.000.000
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Berdasarkan Gambar 13 diatas diketahui penghasilan 

responden dalam sebulan didominansi oleh konsumen dengan 

penghasilan < Rp. 1.000.000 sebesar 46%, konsumen dengan 

penghasilan < Rp. 1.000.000 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). Hasrat yang tidak putus merupakan hasil 

rekayasa kebutuhan yang halus dan cerdik yang menggunakan 

beberapa sarana. Sarana yang paling banyak digunakan adalah 

media massa yang hadir dalam berbagai iklan. Secara garis 

besarnya iklan memainkan peranan dominan dalam proses 

pembentukan kebutuhan kebutuhan baru. Iklan telah membuat 

masyarakat masuk dalam sebuah budaya baru yang disebut 

budaya konsumtif (Ritzer, 2008). 

 

4.2.5 Produk yang dibeli 

Produk yang dibeli responden yang menjadi sampel dalam 

pembelian produk olahan ayam di rumah makan Ayam Pakuan 

disajikan pada Gambar 14. 
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Gambar 14. Produk yang dibeli responden 

 

Berdasarkan Gambar 14 diatas dapat diketahui produk 

yang dibeli oleh responden didominansi oleh produk Ayam 

Pakuan goreng (potong). Hal ini dikarenakan pada produk 

Ayam Pakuan goreng (potong) memiliki cita rasa yang khas dan 

berbeda dengan produk lainnya sehingga konsumen lebih 

memilih mengkonsumsi Ayam Pakuan goreng (potong) 

dibandingkan dengan lainnya. Menurut Shinta (2011) persepsi 

konsumen merupakan salah satu tahapan dalam proses kognisi 

yang dilalui konsumen, dimulai dari semua stimulus diterima 

hingga stimulus tersebut dimasukan ke dalam memory dan 

dapat dipergunakan kembali untuk memberikan gambaran/ 

persepsi yang lebih baik mengenai suatu produk/jasa kepada 

konsumen. Proses informasi tercipta pada saat produsen. 

Memberikan suatu stimulus berupa pemaparan (exposure), bila 

pemaparan tersebut menarik minat konsumen maka konsumen 

akan memperhatikan, bila konsumen ingin menafsirkan 

stimulus tersebut, maka konsumen akan masuk pada tahap 

14% 1%

57%

23%

5%

Ayam Pakuan Goreng (ekor) Ayam Pakuan Bakar (ekor

Ayam Pakuan Goreng (potong) Ayam Pakuan Bakar (potong)

Lainnya
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pemahaman, dilanjutkan dengan tahap penerimaan dan 

kemudian retensi. 

 

4.2.6 Pembelian Dalam Satu Bulan 

Pembelian produk oleh responden yang menjadi sampel 

dalam pembelian produk olahan ayam di rumah makan Ayam 

Pakuan  disajikan pada Gambar 15. 

 
Gambar 15. Pembelian dalam satu bulan 

 

Berdasarkan Gambar 15 diatas dapat diketahui jumlah 

pembelian yang dilakukan oleh konsumen dalam satu bulan. 

Pembelian ulang konsumen merupakan perilaku pasca 

pembelian, dimana setelah konsumen membeli produk akan 

mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan (Dharmmesta, 

2012) sedangkan menurut Shinta (2011) tingkat kepuasan 

pelanggan diukur dengan kriteria pertumbuhan penjualan, 

pangsa pasar dan rasio pembelian ulang. Kepuasan konsumen 

adalah perasaan konsumen, baik itu berupa kesenangan atau 

ketidakpuasan yang timbul dari membandingkan sebuah produk 

dengan harapan konsumen atas produk tersebut. Apabila 

penampilan produk yang diharapkan oleh konsumen tidak 

54%

19%

27%

< 3 kali 4 – 5 kali > 6 kali
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sesuai dengan kenyataan yang ada, maka dapat dipastikan 

konsumen akan merasa tidak puas dan apabila produk sesuai 

atau lebih baik dari yang diharapkan konsumen, maka kepuasan 

atau kesenangan akan dirasakan konsumen (Kotler dan Keller, 

2003).  Rasa puas atau tidak puas terhadap konsumsi suatu 

produk atau merek adalah hasil evaluasi alternatif pasca 

konsumsi atau evaluasi alternatif tahap kedua (Sumarwan, 

2014). Kepuasan akan mendorong konsumen untuk mengulang 

perilaku pembelian/konsumsi dan bila tidak puas akan 

menimbulkan kekecewaan yang justru menghentikan 

mengulang perilaku pembelian/konsumsi. Loyalitas merek 

dapat diartikan sebagai pembelian berulang yang terus menerus 

dari merek produk yang sama selama dalam 

kurun waktu tertentu. Pada pendekatan perilaku, loyalitas 

terhadap merek produk dapat diukur melalui: 

a. proporsi frekuensi pembelian suatu merek produk 

dibandingkan dengan jumlah pembelian selama periode 

waktu tertentu. 

b. tindakan yang dilakukan ketika mendapatkan merek 

produk yang dicari tidak tersedia di tempat pembelian. 

 

4.3 Deskripsi Data Penelitian 

Deskripsi data penelitian ini memberikan gambaran 

mengenai karakteristik data sebagaimana adanya serta untuk 

menyusun distribusi frekuensi dengan menggunakan data yang 

diperoleh melalui kuesioner yang telah diberikan kepada 

responden dan diperoleh data berupa frekuensi, persentase dan 

rata – rata skor jawaban responden untuk masing – masing 

variabel yang merupakan tanggapan terhadap setiap pertanyaan 

yang diberikan pada setiap variabel. 
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Pada setiap masing - masing variabel penelitian (Produk 

(X1), harga (X2), Lokasi (X3), Promosi (X4), serta keputusan 

pembelian (Y) yang secara keseluruhan jawaban responden 

didapatkan melalui pertanyaan pada kuesioner, baik dalam 

jumlah responden maupun dalam angka persentase sehingga 

hasil rata – rata item jawaban tersebut diklasifikasikan dengan 

menggunakan skala likert dengan nilai terendah yaitu 1 dan 

nilai tertinggi yaitu 5. Berdasarkan lima alternatif pilihan 

jawaban yang telah diberikan kepada responden, rentang skala 

yang digunakan untuk masing – masing inndikator adalah 1 

sampai 5 sedangkan penilaian atas mean tiap indikator 

diberikan sebagai berikut: 

 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 =  
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 
=  

5 − 1

5
= 0,8 

Berdasarkan rentang skor diatas maka dapat ditentukan 

interval masing -  masing kelas adalah sebagai  berikut  

1,00 - 1,80 = sangat tidak setuju 

1,81 – 2,60  = tidak setuju 

2,61 – 3,40  = netral 

3,41 – 4,20  = setuju 

4,21 – 5,00  = sangat setuju 

 

4.3.1 Variabel Produk (X1) 

Variabel produk (X1) dalam penelitian ini diukur 

menggunakan enam indikator yaitu : selera konsumen (X1.1), 

keragaman produk (X1.2), kesesuaian produk (X1.3), kualitas 

produk (X1.4), estetika (X1.5) serta pelayanan (X1.6). Hasil 

tanggapan responden terhadap variabel produk (X1) disajikan 

dalam Tabel 3 berikut ini: 
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Tabel 3. Deskripsi variabel produk (X1) 

Tanggapan STS TS N S ST Rata – 

rata 

Indikator % % % % %  

Selera konsumen (x1.1) 0 1 2 29 68 4,6 

Keragaman produk (x1.2) 0 3 3 55 39 4,3 

Kesesuaian produk (x1.3) 0 0 1 50 49 4,5 

Kualitas produk (x1.4) 0 0 2 34 64 4,6 

Estetika (x1.5) 0 1 13 43 43 4,3 

Pelayanan (x1.6) 0 0 1 37 62 4,6 

Rata – rata  4,5 

 

Berdasarkan hasil tanggapan responden yang disajikan 

pada Tabel 3  diatas diketahui bahwa variabel produk memiliki 

nilai rata – rata sebesar 4,5 dengan nilai  rata -  rata tertinggi 

diperoleh oleh item X1.1, X 1.4, dan X1.6 yaitu sebesar 4,6. 

Berdasarkan interval skor maka dapat diketahui konsumen 

sangat setuju bahwa indikator selera konsumen, kualitas produk 

dan pelayanan merupakan indikator dalam produk 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan 

hasil tanggapan responden diketahui bahwa produk yang paling 

diminati oleh konsumen adalah ayam goreng pakuan (potong) 

dibandingkan dengan menu yang lain yang tersedia di rumah 

makan Ayam Pakuan, hal ini menunjukkan adanya keseleraan 

konsumen dengan produk ayam goreng tersebut hal ini sesuai 

dengan pendapat Kotler (2005) yang menyatakan bahwa selera 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan 

konsumen dalam melakukan pembelian. Selera secara teoritik 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian, hal tersebut 

dikarenakan selera mencangkup beberapa aspek yaitu kesan 

konsumen dalam pembelian, nilai guna produk, daya tahan 
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produk, bentuk dari setiap produk, dan tampilan dari disain 

produk.  

Selera konsumen pada suatu produk tidak terlepas dari 

atribut yang ada didalamnya untuk dapat mempengaruhi 

konsumen, pada produk makanan penggunaan bahan baku serta 

rempah – rempah akan menimbulkan aroma yang khas sehingga 

dapat mempengaruhi konsumen melalui stimulus yang 

diberikan. Hal ini sependapat dengan dengan Dwiastuti dkk 

(2012) proses informasi tercipta pada saat produsen 

memberikan suatu stimulus berupa pemaparan (exposure), bila 

pemaparan tersebut menarik minat konsumen maka konsumen 

akan memperhatikan, bila konsumen ingin menafsirkan 

stimulus tersebut, maka konsumen akan masuk pada tahap 

pemahaman, dilanjutkan dengan tahap penerimaan dan 

kemudian retensi. 

Pemilihan bahan baku serta rempah pilihan senantiasa 

dilakukan untuk menciptakan produk dengan kualitas baik, 

penerapan HACCP pada setiap proses produksi dilakukan untuk 

menjaga, memantau serta melindungi konsumen dari segala 

bentuk bahaya yang akan timbul. Produk pada rumah makan 

Ayam Pakuan telah mendapatkan sertifikat Halal dari Majelis 

Ulama Indonesia hal ini dikarenakan mayoritas penduduk di 

Indonesia adalah muslim sehingga konsumen tidak perlu 

khawatir terhadap produk dari rumah makan Ayam Pakuan hal 

ini sesuai dengan pendapat Puspitasari (2011) bahwa konsumen 

menyukai produk yang menawarkan kualitas, apabila produk 

tersebut memenuhi harapan pelanggan maka produk tersebut 

dianggap berkualitas tinggi dan akan menciptakan kepuasan 

konsumen. 

Pelayanan yang dilakukan pada rumah makan Ayam 

Pakuan yaitu sopan dan perhatian kepada para konsumen serta 
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tepat waktu dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Rumah 

makan Ayam Pakuan menerapkan standart waktu penyajian 

kepada konsumen yaitu selama 30 menit, jika dalam waktu 

lebih dari 30 menit maka konsumen tidak perlu membayar 

pesanan mereka. Strategi ini dilakukan guna mendapatkan 

perhatian konsumen terhadap rumah makan Ayam Pakuan hal 

ini sesuai dengan pendapat Puspitasari (2011) kualitas jasa 

diwujudkan dengan mengimbangi harapan pelanggan, apabila 

sesuai atau melebihi harapan maka dianggap berkualitas dan 

memuaskan. Kualitas jasa diwujudkan dengan mengimbangi 

harapan pelanggan, apabila sesuai atau melebihi harapan maka 

dianggap berkualitas dan memuaskan (Kotler, 2004). 

 

4.3.2 Variabel Harga (X2) 

Variabel harga (X2) dalam penelitian ini diukur 

menggunakan tiga indikator yaitu : harga jual (X2.1), harga 

sesuai dengan kualitas (X2.2), dan harga bersaing (X2.3). Hasil 

tanggapan responden terhadap variabel harga (X2) disajikan 

dalam Tabel 4 berikut ini.  

 

Tabel 4. Deskripsi variabel harga (X2) 

Tanggapan STS TS N S ST Rata – 

rata 

Indikator % % % % %  

harga jual (X2.1) 0 4 10 41 45 4,3 

harga sesuai dengan 

kualitas (X2.2) 
0 2 10 55 33 4,2 

harga bersaing (X2.3) 0 13 21 50 16 3,7 

Rata – rata  4,1 
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Berdasarkan hasil tanggapan responden yang disajikan 

pada Tabel 4 diatas diketahui bahwa variabel harga memiliki 

nilai rata – rata sebesar 4,1 dengan nilai rata – rata terbesar 

diperoleh oleh item X2.1 sebesar 4,3. Berdasarkan interval skor 

maka dapat diketahui konsumen  setuju bahwa indikator harga 

jual mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dan nilai 

rata – rata terendah dari variabel produk adalah item X2.3 sebesar 

3,7 hal ini menunjukkan bahwa konsumen ragu – ragu harga 

pada rumah makan Ayam Pakuan bersaing dengan rumah 

makan lain yang sejenis. Harga jual yang ditetapkan di rumah 

makan Ayam Pakuan berkisar antara Rp.18.000 – Rp.60.000 

lebih mahal dengan harga yang ditetapkan oleh rumah makan 

lain sejenis, 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.  

 

4.3.3 Variabel Lokasi (X3) 

Variabel lokasi (X3) dalam penelitian ini diukur 

menggunakan empat indikator yaitu : kemudahan mencapai 

lokasi (X3.1), kemudahan melihat lokasi (X3.2), parkir (X3.3) dan 
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infrastruktur dan fasilitas pendukung (X3.4). Hasil tanggapan 

responden terhadap variabel lokasi (X3) disajikan dalam Tabel 

5 berikut ini : 

Tabel 5. Deskripsi variabel lokasi (X3) 

Tanggapan STS TS N S ST Rata – 

rata 

Indikator % % % % %  

kemudahan mencapai 

lokasi (X3.1) 
0 5 8 46 41 4,2 

kemudahan melihat 

lokasi (X3.2) 
0 5 10 44 41 4,2 

parkir (X3.3) 0 13 16 43 28 3,9 

infrastruktur dan fasilitas 

pendukung (X3.4) 
0 0 12 45 43 4,3 

Rata – rata       4,2 

 

Berdasarkan hasil tanggapan responden yang disajikan 

pada Tabel 5 diatas diketahui bahwa variabel lokasi memiliki 

nilai rata – rata sebesar 4,2 dengan nilai rata – rata terbesar 

diperoleh oleh item X3.4 sebesar 4,3. Berdasarkan interval skor 

maka dapat diketahui konsumen  setuju bahwa indikator 

infrastruktur dan fasilitas pendukung mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen di rumah makan Ayam Pakuan. Fasilitas 

yang disediakan di rumah makan Ayam Pakuan yaitu 

tersedianya akses internet gratis, mushola, toilet bersih, gazebo 

serta ruang meeting. Konsep yang dipakai oleh rumah makan 

Ayam Pakuan adalah alami, dimana gazebo yang disediakan 

ditempatkan di belakang gedung utama rumah makan yang 

ditumbuhi oleh pepohonan hijau yang menyejukkan mata para 
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konsumen yang menikmati hidangan di rumah makan Ayam 

Pakuan. Kotler (2009) berpendapat bahwa fasilitas merupakan 

segala sesuatu yang bersifat peralatan fisik yang disediakan 

oleh pihak penjual jasa untuk mendukung kenyamanan 

konsumen. Fasilitas merupakan penampilan, kemampuan 

sarana prasarana dan keadaan lingkungan sekitarnya dalam 

menunjukan eksistensinya kepada eksternal yang meliputi 

fasilitas fisik (gedung) perlengkapan dan peralatan, yang 

termasuk fasilitas dapat berupa alat, benda benda, 

perlengkapan, uang, ruang tempat kerja (Lupiyoadi, 2008). 

 

4.3.4 Variabel Promosi (X4) 

Variabel promosi (X4) dalam penelitian ini diukur 

menggunakan lima indikator yaitu : internet (X4.1), media cetak 

(X4.2), public relation (X4.3), promosi (X4.4), dan personal selling 

(X4.5). Hasil tanggapan responden terhadap variabel promosi 

(X4) disajikan dalam Tabel 6 berikut ini : 

Tabel 6. Deskripsi variabel promosi (X4) 

Tanggapan STS TS N S ST Rata – 

rata 

Indikator % % % % %  

internet (X4.1) 6 53 18 18 5 2,6 

media cetak (X4.2) 6 44 20 25 5 2,8 

public relation (X4.3) 6 53 16 21 4 2,6 

promosi (X4.4) 8 61 17 12 2 2,4 

personal selling (X4.5) 8 49 22 17 4 2,6 

Rata – rata       2,6 
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Berdasarkan hasil tanggapan responden yang disajikan 

pada Tabel 6 diatas diketahui bahwa variabel promosi memiliki 

nilai rata – rata sebesar 2,6 dengan nilai rata – rata terbesar 

diperoleh oleh item X4.2 sebesar 2,8. Berdasarkan interval skor 

maka dapat diketahui konsumen ragu – ragu variabel promosi 

menjadi variabel dalam keputusan pembelian konsumen. 

Promosi yang telah dilakukan rumah makan Ayam Pakuan 

meliputi promosi secara online maupun offline, kegiatan 

promosi online yaitu dengan menggunakan media sosial 

sebagai media interaksi antara produsen dengan konsumen 

seperti facebook, instagram, twitter serta website sedangkan 

kegiatan promosi secara offline yaitu dengan menggunakan 

media cetak sebagai sarana promosi seperti proposal, brosur dan 

lain sebagainya. Penilaian responden terhadap variabel promosi 

dipengaruhi oleh kegiatan promosi yang dirasa kurang sehingga 

konsumen tidak mengetahu informasi mengenai rumah makan 

Ayam Pakuan. Promosi merupakan bentuk persuasi langsung 

melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk 

merangsang pembelian produk dengan segera atau 

meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan (Tjiptono, 

2008).  

 

4.3.5 Variabel Keputusan Pembelian 

Variabel keputusan pembelian (Y) dalam penelitian ini 

diukur menggunakan enam indikator yaitu : pertimbangan 

penjual (Y1), pertimbangan kualitas (Y2), kepuasan konsumen 

(Y3), pertimbangan informasi yang dimiliki (Y4), pertimbangan 

atas rekomendasi (Y5), dan pembelian ulang (Y.6). Hasil 

tanggapan responden terhadap variabel keputusan pembelian 

(Y) disajikan dalam Tabel 7 berikut ini : 
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Tabel 7. Deskripsi variabel keputusan pembelian (Y) 

Tanggapan STS TS N S ST Rata – 

rata 

Indikator % % % % %  

penjual (Y1) 1 6 40 43 10 3,5 

kualitas (Y2) 0 1 19 64 16 3,9 

kepuasan konsumen (Y3) 0 1 22 65 12 3,9 

informasi (Y4) 0 8 36 44 12 3,6 

rekomendasi (Y5) 1 13 7 49 30 3,9 

pembelian ulang (Y.6) 0 3 20 42 35 4 

Rata – rata       3,8 

 

Berdasarkan hasil tanggapan responden yang disajikan 

pada Tabel 7 diatas diketahui bahwa variabel keputusan 

pembelian memiliki nilai rata – rata sebesar 3,8 dengan nilai 

rata – rata terbesar diperoleh oleh item dan Y6 sebesar 4. 

Berdasarkan interval skor maka dapat diketahui konsumen 

setuju bahwa konsumen dalam memutuskan pembelian di 

rumah makan Ayam Pakuan berdasarkan aspek pertimbangan 

kualitas yang akan mempengaruhi konsumen untuk melakukan 

pembelian ulang. Produk yang senantiasa dijaga kualitas dan 

rasanya mampu mempengaruhi konsumen untuk membeli 

produk olahan ayam di rumah makan Ayam Pakuan hal ini 

sesuai dengan pendapat Puspitasari (2011) bahwa konsumen 

menyukai produk yang menawarkan kualitas, apabila produk 

tersebut memenuhi harapan pelanggan maka produk tersebut 

dianggap berkualitas tinggi dan akan menciptakan kepuasan 

konsumen. 
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Pembelian ulang yang dilakukan oleh konsumen 

dikarenakan oleh beberapa faktor, Pupuani (2013) berpendapat 

faktor penentu yang mempengaruhi minat pembelian ulang ada 

tujuh faktor, yaitu lingkungan fisik, kepuasan pelanggan, 

kualitas layanan, preferensi merek, kualitas produk, nilai yang 

dirasakan (perceived value), dan harga. 

 

4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Suatu instrumen penelitian harus valid dan reliabel karena 

sangat berpengaruh terhadap data yang akan diperoleh dalam 

suatu penelitian. Uji validitas berkaitan dengan permasalahan 

apakah instrumen yang dimaksudkan dapat digunakan untuk 

mengukur secara tepat sesuatu yang akan diukur tersebut. 

Tujuan validitas instrumen yaitu untuk mengetahui valid atau 

tidaknya suatu item dalam instrumen yang telah dibuat, suatu 

instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut mempunyai 

kehandalan dan ketelitian terhadap aspek yang akan diukur. 

 

4.4.1 Uji Validitas 

Validitas instrumen penelitian sangat diperlukan, 

khususnya penelitian dengan menggunakan kuesioner dalam 

pengambilan data. Pengujian validitas merupakan suatu  ukuran 

yang menujukkan tingkat kevalidan suatu data dengan cara 

mengkorelasikan masing – masing  faktor atau variabel dengan 

total faktor atau variabel tersebut dengan menggunakan korelasi 

(r)  product moment. Pengujian validitas  yang dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS 24  menghasilkan nilai 

masing – masing item pertanyaan, hasil pengujian validitas 

disajikan pada  Tabel 8 berikut ini.  

 

 



94 
 

Tabel 8. Hasil uji validitas 

variabel Item  R hitung R tabel Kesimpulan 

Produk 

(X1) 

X1.1  0,293 0.1966 Valid 

X1.2 0,435 0.1966 Valid 

X1.3 0,257 0.1966 Valid 

X1.4 0,330 0.1966 Valid 

X1.5 0,411 0.1966 Valid 

X1.6 0,324 0.1966 Valid 

Harga (X2) 

X2.1 0,261 0.1966 Valid 

X2.2 0,480 0.1966 Valid 

X2.3 0,431 0.1966 Valid 

Lokasi (X3) 

X3.1 0,350 0.1966 Valid 

X3.2 0,320 0.1966 Valid 

X3.3 0,290 0.1966 Valid 

X3.4 0,305 0.1966 Valid 

Promosi 

(X4) 

X4.1 0,328 0.1966 Valid 

X4.2 0,468 0.1966 Valid 

X4.3 0,426 0.1966 Valid 

X4.4 0,361 0.1966 Valid 

X4.5 0,445 0.1966 Valid 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Y1 0,469 0.1966 Valid 

Y2 0,418 0.1966 Valid 

Y3 0,393 0.1966 Valid 

Y4 0,556 0.1966 Valid 

Y5 0,471 0.1966 Valid 

Y6 0,501 0.1966 Valid 

 

Berdasarkan Tabel 8 diatas menunjukkan bahwa variabel 

produk (X1) yang terdiri dari 6 iitem pertanyaan secara 

keseluruhan memperoleh nilai r hitung antara lain: X1.1 = 0,293, 
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X1.2 = 0,435, X1.3 = 0,257, X1.4 = 0,330, X1.5 = 0,411, X1.6 = 0,324. 

Variabel harga (X2) memiliki 3 item pertanyaan dan 

memperoleh nilai r hitung antara lain: X2.1 = 0,261, X2.2 = 0,480, 

X2.3 = 0,431. Variabel lokasi (X3) memiliki 4 item pertanyaan 

dan memperoleh r hitung antara lain: X3.1 = 0,350, X3.2 = 0,320, 

X3.3 = 0,290, X3.4 = 0,305. Variabel promosi (X4) memiliki 5 

item pertanyaan dan memperoleh r hitung antara lain: X4.1 = 

0,328, X4.2 = 0,468, X4.3 = 0,426, X4.4 = 0,361, X4.5 = 0,445. 

Variabel keputusan pembelian (Y) memiliki 6 item pertanyaan 

dan memperoleh nilai r hitung antara lain: Y1 = 0,469, Y2 = 

0,418, Y3 = 0,393, Y4 = 0,556, Y5 = 0,471, Y6 = 0,501. 

Berdasarkan hasil uji validitas yang disajikan pada Tabel 8 

diatas menunjukkan bahwa item pertanyaan pada semua 

variabel memperoleh nilai r hitung > r tabel (0,1966) dan 

bernilai positif sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen 

tersebut valid. 

 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan dan menunjukkan sejauh 

mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan 

pengukuran ulang terhadap gejala yang sama dengan alat ukur 

yang sama. Reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen tersebut sudah baik. Pengujian 

reliabilitas dilakukan dengan Cronbach Alpha (a) > 0,6 maka 

variabel dikatakan reliabel. Hasil pengujian reliabilitas 

disajikan pada Tabel 9 berikut ini. 
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Tabel 9. Hasil uji reliabilitas  

variabel Item  Cronbach’s Alpha Kesimpulan 

Produk 

(X1) 

X1.1  0,833 Reliabel 

X1.2 0,827 Reliabel 

X1.3 0,834 Reliabel 

X1.4 0,831 Reliabel 

X1.5 0,827 Reliabel 

X1.6 0,830 Reliabel 

Harga (X2) 

X2.1 0,833 Reliabel 

X2.2 0,826 Reliabel 

X2.3 0,826 Reliabel 

Lokasi 

(X3) 

X3.1 0,829 Reliabel 

X3.2 0,831 Reliabel 

X3.3 0,832 Reliabel 

X3.4 0,831 Reliabel 

Promosi 

(X4) 

X4.1 0,831 Reliabel 

X4.2 0,824 Reliabel 

X4.3 0,826 Reliabel 

X4.4 0,829 Reliabel 

X4.5 0,825 Reliabel 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Y1 0,825 Reliabel 

Y2 0,828 Reliabel 

Y3 0,829 Reliabel 

Y4 0,822 Reliabel 

Y5 0,824 Reliabel 

Ys 0,824 Reliabel 

 

Berdasarkan hassil uji reliabilitas yang disajikan pada 

Tabel 9 diatas diketahui bahwa variabel produk (X1), harga 

(X2), lokasi (X3), promosi (X4) dan variabel keputusan 
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pembelian (Y) memperoleh nilai Cronbach Alpha >0,6 

sehingga variabel independen (bauran pemasaran) dan variabel 

dependen (keputusan pembelian) dikatakan reliabel.  

 

4.5 Hasil Analisis Faktor Bauran Pemasaran 

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, 

sebelum dilakukan analisis faktor terlebih dahulu dilakukan uji 

kelayakan terhadap variabel tersebut dengan menggunakan 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) dan Bartlett's Test of Sphericity. 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antara variabel 

– variabel yang digunakan, jika terdapat variabel yang tidak 

memenuhi syarat maka variabel tersebut harus dikeluarkan dan 

tidak diikut sertakan pada analisis selanjutnya. Hasil uji  Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) dan Bartlett's Test of Sphericity disajikan 

pada Tabel 10 berikut. 

 

Tabel 10. Hasil uji  Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) dan Bartlett's 

Test of Sphericity 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,650 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 740,855 

df 153 
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Sig. ,000 

 

Berdasarkan hasil uji KMO yang disajikan pada Tabel 10 

diatas menunjukkan nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy sebesar 0,650, hal ini menunjukkan bahwa 

nilai tersebut lebih besar dari 0,5 sehingga data tersebut telah 

memenuhi syarat untuk dilakukan analisis selanjutnya. Nilai 

Bartlett's Test of Sphericity yang memenuhi syarat adalah jika 

nilai signifikansi yang didapat <0,05, dari pengujian diatas 

diketahui bahwa nilai Chi-Square sebesar 740,855 dengan nilai 

sig. 0,000, dengan demikian variabel – variabel yang digunakan 

telah memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk analisis 

selanjutnya. 

Nilai MSA (Measure of Sampling Adequacy) digunakan 

untuk menguji dua hubungan antar seluruh variabel yang 

terlibat dalam analisis faktor untuk melihat kelayakan secara 

parsial. Nilai MSA yang ditentukan berkisar antara 0 hingga 1, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. MSA = 1, variabel dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh 

variabel yang lain. 

2. MSA > 0,5, variabel masih bisa diprediksi dan bisa 

dianalisis lebih lanjut. 

3. MSA < 0,5, variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa 

dianalisis lebih lanjut atau dikeluarkan dari variabel 

lainnya. 

Apabila terdapat nilai MSA dari variabel-variabel awal 

yang kurang dari 0,5 harus dikelurkan satu per satu dari analisis, 

diurutkan dari variabel yang nilai MSA terkecil dan tidak 

digunakan lagi dalam analisis selanjutnya. Hasil uji MSA 

disajikan pada Tabel 11 berikut ini. 
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Tabel 11. Hasil Uji MSA 

Variabel Measure of 

Sampling Adequacy 

X1.1 selera konsumen 0,781 

X1.2 keragaman produk 0,610 

X1.3 kesesuaian produk yang diharapkan 0,669 

X1.4 kualitas produk 0,685 

X1.5 estetika  0,715 

X1.6 pelayanan 0,682 

X2.1 harga jual  0,622 

X2.2 harga sesuai dengan kualitas 0,600 

X2.3 harga bersaing 0,576 

X3.1 kemudahan mencapai lokasi 0,556 

X3.2 kemudahan melihat lokasi  0,537 

X3.3 ketersediaan lahan parkir 0,554 

X3.4 infrastruktur dan fasilitas pendukung 0,504 

X4.1 pengenalan melalui internet 0,683 

X4.2 pengenalan melalui media cetak 0,758 

X4.3 Pengenalan melalui public relation 0,777 

X4.4 pengenalan melalui promosi penjualan 0,664 

X4.5 pengenalan melalui personal selling 0,675 

 

Berdasarkan hasil uji MSA yang disajikan pada Tabel 11 

diatas diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai MSA > 

0,5 dengan demikian maka seluruh variabel dapat dilakukan 

analisis faktor. Variabel – variabel yang telah diuji selanjutnya 

diekstraksi sehingga terbentuk satu atau lebih faktor. Pada 

Lampiran 7 menunjukkan nilai Communalities dari variabel – 
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variabel yang dianalisis. Communalities merupakan penjelasan 

dari variabel independen oleh faktor dimana sebesar faktor yang 

nantinya terbentuk mampu menjelaskan tiap variabel 

independen. Communalities akan berhubungan dengan Total 

Variance Explained yang dimana akan berguna untuk 

mengetahui berapa faktor yang akan terbentuk dari beberapa 

variabel independen. 

variabel selera konsumen memiliki nilai Communalities 

sebesar 0,670 hal ini menunjukkan bahwa 67% selera 

konsumen dapat dijelaskan oleh komponen – komponen faktor 

yang terbentuk. Variabel harga jual memiliki nilai 

Communalities sebesar 0,854 hal ini menunjukkan bahwa 

85,4% harga jual dapat dijelaskan oleh komponen – komponen 

faktor yang terbentuk.  

Semakin besar nilai Communalities suatu variabel, maka 

semakin erat hubungannya dengan komponen utama yang 

terbentuk. Variabel yang telah dianalisis kemudian 

dikelompokkan menjadi enam komponen faktor, hasil tersebut 

disajikan pada tabel Total Variance Explained  pada Lampiran 

7 komponen faktor yang optimal harus memiliki  angka 

eigenvalues diatas satu, sehingga pada tabel tersebut diketahui 

terdapat enam komponen faktor yang optimal. Pada Tabel 

Component matrix menunjukkan distribusi dari  18 variabel 

pada keempat 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 12 berikut. 
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Tabel 12. Hasil Uji Rotasi 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 
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% Variance 21,63 17,51 13,27 7,31 5,88 5,68 

 

 

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 
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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. 

 

4.6 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan uji statistik untuk mengukur 

sejauhmana sebuah model regresi dapat  disbeut sebagai model 

yang baik, berdasarkan hasil pengujian data penelitian terhadap 

segala penyimpangan melalui uji asumsi klasik, maka dapat 

dijelaskan sebagai berikut.   

 

4.6.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen 

atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model 
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regresi dikatakan baik jika berdistribusi normal atau mendekati 

normal. Data dikatakan normal dilihat dari penyebaran data 

pada sumbu diagonal dari grafik, dasar pengambilan keputusan 

adalah sebagai berikut: (1) Jika data menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi 

memenuhi normalitas, (2) Jika data menyebar jauh dari garis 

diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model 

regresi tidak memenuhi normalitas. Hasil uji normalitas 

disajikan pada Gambar 16 berikut ini. 

 
Gambar 16. hasil uji normalitas 

 

4.6.2 Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas merupakan uji yang dilakukan 

untuk mengetahui apakah di dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model 

regresi dikatakan baik jika tidak terjadi korelasi diantara 

variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka 

variabel ini tidak ortogonal, variabel ortogonal adalah variabel 
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bebas yang nilai korelasinya antar sesama variabel bebas lain 

sama dengan nol. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada 

Tabel 13 berikut ini. 

Tabel 13. Hasil uji multikolinearitas 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

promosi 0,998 1,002 

ragam dan kualitas 0,908 1,101 

akses dan parkir 0,939 1,065 

harga bersaing 0,979 1,021 

infrastruktur dan pelayanan 0,972 1,029 

harga jual 0,987 1,013 

Jenis kelamin 0,900 1,111 

Pembelian perbulan 0,943 1,060 

Produk yang dibeli 0,899 1,112 

 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang disajikan pada 

Tabel 13 diatas diketahui bahwa nilai tolerance pada seluruh 

vaiabel > 0,1 sehingga pengujian ini disimpulkan tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel bebas. Uji multikolinearitas 

juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai VIF 

(Variance Inflation Factor) dengan angka 10 jika nilai VIF >10 

maka terjadi multikolinearitas. Pada hasil uji diketahui seluruh 

variabel memiliki nilai VIF < 10 berdasarkan hasil tersebut 
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dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar 

variabel bebas, dengan demikian uji asumsi tidak adanya 

multikolinearitas dapat terpenuhi.  

 

4.6.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

terjadi ketidaksamaan nilai simpangan residual akibat besar 

kecilnya nilai salah satu variabel bebas atau adanya perbedaan 

nilai ragam dengan semakin meningkatnya nilai variabel bebas. 

Pada pengujian heteroskedastisitas dilakukan melalui uji scatter 

plot. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada Gambar 17 

berikut ini. 

 
Gambar 17. Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas yang 

tersaji pada Gambar 17 diatas diketahui bahwa titik yang 

menyebar dan tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

 

4.7 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 14 berikut ini. 

Tabel 14. 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) 
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Berdasarkan Tabel 14 diatas diketahui bahwa hasil analisis 

regresi diperoleh nilai konstanta sebesar 21,427 dengan nilai 

koefisien untuk indeks promosi sebesar 1,047, koefisien indeks 

ragam dan kualitas sebesar 0,667, koefisien indeks akses dan 

parkir sebesar 0,918, nilai koefisien indeks harga bersaing 

sebesar 1,469, koefisien indeks infrastruktur dan pelayanan 

sebesar -0,314, koefisien indeks harga jual sebesar 0,225, 

koefisien jenis kelamin sebesar -0,607, koefisien pembelian 

perbulan sebesar 0,900, koefisien produk yang dibeli sebesar 

0,343 sehingga persamaan regresinya sebagai berikut: 

Y = 21,427 + 1,047X1 + 0,667X2 + 0,918X3 + 1,469X4 - 

0,314X5 + 0,225X6 - 0,607X7 + 0,900X8 + 0,343X9 

 

Keterangan: 

Konstanta : 21,427 

Y  : keputusan pembelian 

X1  : promosi 

X2  : ragam dan kualitas 

X3  : akses dan parkir 

X4  : harga bersaing 

X5  : infrastruktur dan pelayanan 

X6  : harga jual 

X7  : jenis kelamin 

X8  : pembelian perbulan 

X9   : produk yang dibeli 

 

Berdasarkan rumus persamaan regresi linier berganda 

diatas, maka dapat ditunjukkan koefisien regresi mengenai 

bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian produk 

olahan ayam adalah sebagai berikut: koefisien variabel bernilai 
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positif terhadap keputusan pembelian menunjukkan bahwa jika 

terdapat perubahan kenaikan satu unit pada variabel tersebut 

dan variabel bebas lainnya tetap, maka akan menaikkan 

keputusan pembelian sebesar nilai koefisien tersebut. Koefisien 

bernilai positif memiliki arti terjadi hubungan positif antara 

variabel dengan keputusan pembelian, semakin tinggi nilai 

koefisien pada variabel maka keputusan pembelian akan 

meningkat. Nilai konstanta sebesar 21,427 dapat dijelaskan 

bahwa jika jika variabel yang mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen dianggap konstan atau tidak adanya 

perubahan, maka besarnya variabel keputusan pembelian 

sebesar 21,427.  

 

4.8 Koefisien Determinasi (R2) 

Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk 

mengetahui besar kontribusi variabel bebas bterhadap variabel 

terikat dimana nilai pada koefisien determinasi (R2) antara nol 

dan satu. Nilai koefisien determinasi nol variabel independen 

sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Apabila koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka 

dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R2) 

disajikan pada Tabel 15 berikut ini. 

 

Tabel 15. Hasil uji koefisien determinasi (R2) 

Model Summary 

R R Square Adjusted R Square 

,742a ,551 ,506 

 



110 
 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang disajikan 

pada Tabel 15 diatas 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.   

 

 

4.9 Pengujian Hipotesis 

4.9.1 Uji F 

Pengujian F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel terikat 

(dependen). Jika hasilnya signifikan maka H0 ditolak dan H1 

diterima, sedangkan jika hasilnya tidak signifikan maka H0 

diterima dan H1 ditolak. Hasil uji F disajikan pada Tabel 16 

berikut ini. 

 

Tabel 16. Hasil uji F 

F Sig. 

14,227 ,000b 

a. Dependent Variable: keputusan pembelian 

 

Berdasarkan hasil pada Tabel 16 diatas diketahui bahwa 

nilai F hitung sebesar 12,286 dengan F tabel (α = 0,05 ; db 

regresi = 9 ; db residual = 90) adalah sebesar 1,99. F hitung > F 
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tabel yaitu 12,286 > 1,99 dengan nilai sig. 0,000 < 0,05 maka 

model analisis regresi adalah signifikan hal ini menunjukkan 

bahwa H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan 

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 positif secara bersama – sama terhadap keputusan 

pembelian.  

 

4.9.2 Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian parsial (uji t) digunakan untuk menguji 

signifikansi hubungan antara variabel dependen dan variabel 

independen, apakah variabel bebas benar – benar berpengaruh 

terhadap variabel keputusan pembelian (Y) secara terpisah atau 

parsial. Hasil uji t disajikan pada Tabel 17 berikut ini. 

 

Tabel 17. Hasil uji parsial (Uji t) 

Variabel t Sig 

Constant 16,055 ,000 

promosi 4,540** ,000 

ragam dan kualitas 2,757* ,007 

akses dan parkir 3,858** ,000 

harga bersaing 6,308** ,000 

infrastruktur dan pelayanan -1,344 ,182 

harga jual 0,971 ,334 

jenis kelamin -1,182 ,241 

pembelian perbulan 3,270** ,002 

produk yang dibeli 1,415 ,161 

Keterangan: 

** : sangat signifikan (p <0,005) 
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*   : signifikan (p <0,1) 

 

Berdasarkan hasil uji yang disajikan pada Tabel 17 diatas 

diketahui indeks promosi, akses dan parkir, harga bersaing dan 

pembelian perbulan berpengaruh sangat signifikan serta indeks 

ragam dan kualitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian sedangkan indeks infrastruktur dan pelayanan, harga 

jual, jenis kelamin, serta produk yang dibeli tidak berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. nilai uji parsial (uji t) terbesar 

diperoleh oleh indeks harga bersaing sebesar 6,308 dan 

terendah diperoleh indeks infrastruktur dan pelayanan sebesar -

1,344. 

 

4.10 Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini menjelaskan bagaimana peengaruh faktor 

bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian produk 

olahan ayam di rumah makan Ayam Pakuan Malang, terdapat 

empat variabel bauran pemasaran yang digunakan pada 

penelitian ini diantaranya adalah variabel produk, harga, lokasi 

dan promosi yang kemudian dianalsis faktor sehingga terbentuk 

empat faktor diantaranya : “indeks promosi”, “indeks ragam 

dan kualitas”, “indeks akses dan parkir”, “indeks harga 

bersaing”, “indeks infrastruktur dan pelayanan”, dan “indeks 

harga jual”. Bauran pemasaran merupakan proses sosial yang di 

dalamnya terdapat individu dan kelompok dalam mendapatkan 

apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui proses 

menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan 

produk yang bernilai  kepada pihak lain (Kotler, 2002). Bauran 

pemasaran merupakan suatu perangkat yang didalamnya akan 

menentukan tingkat keberhasilan pemasaran untuk 

mendapatkan respon yang diinginkan oleh konsumen, sehingga 
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keberhasilan pemasaran pada rumah makan Ayam Pakuan 

Malang untuk mendapatkan respon yang diinginkan oleh 

konsumen ditentukan oleh produk, harga, lokasi serta promosi. 

Penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui respon dari 

konsumen terhadap bauran pemasaran diketahui bahwa seluruh 

komponen didalam bauran pemasaran berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen.  

Produk merupakan salah satu variabel bauran pemasaran 

yang menjadi variabel dalam penelitian ini dan merupakan 

salah satu variabel penting yang menjadi bahan pertimbangan 

oleh rumah makan Ayam Pakuan untuk dapat mencapai tujuan 

dari perusahaan. Tjiptono (2008) menjelaskan bahwa produk 

merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan oleh produsen untuk 

diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau 

dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan 

pasar yang bersangkutan. Secara konseptual produk adalah 

pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa 

ditawarkan, sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi 

melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai 

dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli 

pasar. Suatu produk harus memiliki keunggulan tersendiri yang 

dapat menjadikan produk tersebut bersaing dengan produk lain 

agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba dan 

membeli produk tersebut karena keunggulan produk termasuk 

ke dalam pertimbangan utama sebelum membeli. Keunggulan 

kompetitif suatu produk merupakan salah satu faktor penentu 

dari kesuksesan produk baru, dimana kesuksesan produk 

tersebut diukur dengan parameter jumlah penjualan produk 

(Tjiptono, 2008). Keunggulan suatu produk dapat dilihat 

berdasarkan atribut pada produk tersebut seperti merk, 

kemasan, jaminan (garansi), pelayanan, kualitas dan lain 
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sebagainya. Indikator produk dalam penelitian ini digunakan 

enam indikator meliputi selera konsumen, keragaman produk, 

kesesuaian produk, kualitas produk, estetika serta pelayanan. 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap variabel produk dengan 

jumlah 100 responden, diketahui bahwa nilai rata – rata variabel 

produk sebesar 4,5 dengan nilai rata – rata tertinggi diperoleh 

oleh indikator selera konsumen, kualitas produk, dan 

pelayanan, hal ini dikarenakan adanya rangsangan yang datang 

dari diri seseorang, rangsangan terjadi karena adanya gap antara 

apa yang dirasakan dengan apa yang seharusnya dirasakan, 

inilah yang mengakibatkan adanya rasa lapar dan haus, 

sehingga konsumen merasakan adanya pengenalan kebutuhan 

akan makanan dan minuman. Kebutuhan yang dirasakan 

konsumen (felt need) dimunculkan oleh faktor diri konsumen 

sendiri (fisiologis) seperti lapar dan haus dan dimunculkan oleh 

faktor luar konsumen seperti aroma makanan yang datang dari 

rumah makan sehingga konsumen terangsang ingin makan. 

Kebutuhan ini menyebabkan adanya tekanan (tension)  dalam 

diri seseorang sehingga timbul dorongan pada dirinya (drive 

state) untuk melakukan tindakan yang bertujuan (goal-directed 

behavior) (Sumarwan, 2014). Kunci utama suatu keberhasilan 

kompetitifnya terletak pada penambahan nilai jasa pelayanan 

yang baik dan peningkatan kualitas produk, pelayanan 

diberikan kepada konsumen harus berfungsi untuk lebih 

memberikan kepuasan yang maksimal, oleh karena itu 

pelayanan yang diberikan sesuai dengan fungsi pelayanan 

dengan tujuan agar konsumen merasakan adanya kepuasan dan 

dampak bagi perusahaan adalah memperoleh laba secara 

maksimal. Lupiyoadi (2001) menjelaskan bahwa kualitas 

pelayan yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen 

dapat dilihat dari bukti fisik (tangibles), kehandalan, 
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ketanggapan, jaminan dan kepastian, serta empati. Memberikan 

perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang 

diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami 

keinginan konsumen dan diharapkan perusahaan memiliki 

pengertian dan pengetahuan tentang konsumen, memahami 

kebutuhan pelaggan secara spesifik, serta memiliki waktu untuk 

pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan merupakan hal 

utama dalam memberikan kepuasan bagi konsumen. 

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 
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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 
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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 untuk menginformasikan, 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 
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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. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai 

pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian 

produk olahan ayam di rumah makan Ayam Pakuan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

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”. 



120 
 

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. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan 

diatas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan 

dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi pihak – pihak 

lain antara lain : 

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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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian  

 

Kepada  

Yth. Responden 

di tempat 

 

Saya Muhammad Ridwan Effendi, mahasiswa Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya yang sedang melaksanakan 

penelitian mengenai “Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Olahan Ayam di Rumah Makan 

Ayam Pakuan Malang” sebagai syarat penyelesaian tugas akhir. 

Untuk itu partisipasi Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini 

sangat berharga. Pada kuesioner ini terdapat 2 bagian yang 

memiliki instruksi masing – masing. 

Mohon kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini, 

pilih dan tulis jawaban yang paling sesuai dengan kondisi 

Bapak/Ibu. Data yang Anda berikan akan kami jaga 

kerahasiaanya dan hanya akan digunakan untuk penelitian. 

Atas partisipasi Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.   

 

Bagian I 

Petunjuk pengisian : Berilah tanda (X) pada alternatif jawaban 

yang tersedia sesuai dengan kondisi anda. 

1. Jenis Kelamin: (    ) Laki – Laki  (    ) Perempuan 

 

2. Usia:(    ) < 20 tahun  (    ) 20 – 35 tahun 

 (    ) 35 – 50 tahun  (    )   > 50 tahun 

 

3. Pekerjaan: (    ) Pelajar/Mahasiswa          (    ) Karyawan 

(    ) Pegawai Negeri         (    ) Wiraswasta 

(    ) Lainnya  ........................ (sebutkan) 
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4. Penghasilan: (    ) < Rp. 1.000.000 

(    ) Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000 

(    ) Rp. 2.000.001 – Rp. 3.000.000  

(    ) Rp. 3.000.001 – Rp. 4.000.000 

(    ) > Rp. 4.000.000 

 

5. Produk yang anda beli:  

(    ) Ayam Pakuan Goreng (ekor) 

(    ) Ayam Pakuan Bakar (ekor) 

(    ) Ayam Pakuan Goreng (potong) 

(    ) Ayam Pakuan Bakar (potong) 

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

 

6. Berapa kali anda membeli produk olahan ayam setiap 

bulan : (    ) < 3 kali        (    ) 4 – 5 kali (    ) > 6 kali 

 

 

Bagian II 

Petunjuk pengisian : Berilah tanda (X) pada alternatif jawaban 

yang tersedia sesuai dengan kondisi anda. 

 

Keterangan: 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

N : Netral 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 
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No 
Pertanyaan Pilihan Jawaban 

Produk STS TS N S SS 

1 Rasa menjadi penentu dalam 

membeli produk makanan. 

     

2 Aneka pilihan produk yang 

tersedia mempengaruhi anda 

dalam membeli produk. 

     

3 Kesesuaian produk dengan 

harapan anda menjadi 

penentu dalam membeli 

produk tersebut. 

     

4 Kualitas dari produk menjadi 

penentu dalam membeli 

produk makanan. 

     

5 Penyajian produk yang 

menarik menjadi daya tarik 

dalam membeli. 

     

6 Pelayanan kepada pelanggan 

mempengaruhi keputusan 

anda dalam membeli di 

tempat ini. 

     

 Harga      

1 Harga terjangkau menjadi 

penentu anda dalam membeli 

produk makanan. 

     

2 Harga makanan sesuai 

dengan yang anda dapatkan. 

     

3 Harga di rumah makan 

“Ayam Pakuan” lebih 

terjangkau dibanding dengan 

kompetitor 
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 Lokasi      

1 Ayam Pakuan terletak di 

tempat yang strategis/mudah 

dijangkau 

     

2 Lokasi Ayam Pakuan mudah 

ditemukan 

     

3 Area parkir Ayam Pakuan 

luas dan aman 

     

4 Tersedianya fasilitas 

pendukung (Toilet, Gazebo, 

wifi)   menjadi penentu anda 

dalam memilih rumah makan 

     

 Promosi      

1 Saya mengetahui “Ayam 

Pakuan” dari media sosial 

(Instagram, facebook, web, 

dsb) 

     

2 Saya mengetahui “Ayam 

Pakuan” dari media cetak 

(Proposal, brosur, dsb) 

     

3 Saya mengetahui “Ayam 

Pakuan” dari acara pameran 

dan sponsorship. 

     

4 Saya mengetahui “Ayam 

Pakuan” dari voucher makan 

dan pemberian hadiah 

     

5 Saya mengetahui “Ayam 

Pakuan” dari karyawan yang 

memberikan informasi 

dengan jelas   
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 Keputusan Pembelian      

1 Saya memutuskan untuk 

membeli produk olahan 

ayam di rumah makan 

“Ayam Pakuan” daripada di 

tempat lain 

     

2 Saya merasa puas dengan 

kualitas produk yang tersedia 

di rumah makan “Ayam 

Pakuan” 

     

3 Saya merasa puas dengan 

pelayanan di rumah makan 

“Ayam Pakuan” 

     

4 Informasi yang cukup jelas 

membuat saya memutuskan 

membeli produk di rumah 

makan “Ayam Pakuan” 

     

5 Saya memutuskan membeli 

di rumah makan “Ayam 

Pakuan” atas rekomendasi 

dari teman/kerabat/keluarga 

     

6 Saya memiliki keinginan 

untuk melakukan pembelian 

ulang di rumah makan 

“Ayam Pakuan” 
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Lampiran 2. Deskripsi Responden 

 

 

Jenis kelamin 

 F
req

u
en

cy
 

P
ercen

t 

V
alid

 

P
ercen

t 

C
u
m

u
lativ

e 

P
ercen

t 

Laki - laki 33 33,0 33,0 33,0 

Perempuan 67 67,0 67,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Usia 

 F
req

u
en

cy
 

P
ercen

t 

V
alid

 

P
ercen

t 

C
u
m

u
lativ

e 

P
ercen

t 

< 20 tahun 23 23,0 23,0 23,0 

20 - 35 tahun 53 53,0 53,0 76,0 

35 - 50 tahun 19 19,0 19,0 95,0 

> 50 tahun 5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Pekerjaan 

 F
req

u
en

cy
 

P
ercen

t 

V
alid

 

P
ercen

t 

C
u
m

u
lativ

e 

P
ercen

t 

Pelajar 

/Mahasiswa 

56 56,0 56,0 56,0 

Karyawan 23 23,0 23,0 79,0 

Pegawai 

Negeri 

9 9,0 9,0 88,0 

Wiraswasta 5 5,0 5,0 93,0 

Lainnya 7 7,0 7,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Penghasilan 

 F
req

u
en

cy
 

P
ercen

t 

V
alid

 

P
ercen

t 

C
u
m

u
lativ

e 

P
ercen

t 

< Rp. 1.000.000 46 46,0 46,0 46,0 

Rp. 1.000.001 –  

Rp. 2.000.000 

18 18,0 18,0 64,0 

Rp. 2.000.001 –  

Rp. 3.000.000 

15 15,0 15,0 79,0 

Rp. 3.000.001 –  

Rp. 4.000.000 

13 13,0 13,0 92,0 

> Rp. 4.000.000 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Produk yang dibeli 

 F
req

u
en

cy
 

P
ercen

t 

V
alid

 

P
ercen

t 

C
u
m

u
lativ

e 

P
ercen

t 

Ayam Pakuan 

Goreng (ekor) 

14 14,0 14,0 14,0 

Ayam Pakuan 

Bakar (ekor 

1 1,0 1,0 15,0 

Ayam Pakuan 

Goreng (potong) 

57 57,0 57,0 72,0 

Ayam Pakuan 

Bakar (potong) 

23 23,0 23,0 95,0 

Lainnya 5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Pembelian dalam satu bulan 

 F
req

u
en

cy
 

P
ercen

t 

V
alid

 

P
ercen

t 

C
u

m
u
lativ

e 

P
ercen

t 

< 3 kali 54 54,0 54,0 54,0 

4 – 5 kali 19 19,0 19,0 73,0 

> 6 kali 27 27,0 27,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 



 

 

Lampiran 3. Hasil data responden 

N
o

 

PRODUK HARGA LOKASI PROMOSI 
KEPUTUSAN 

PEMBELIAN 

X
1

.1
 

X
1

.2
 

X
1

.3
 

X
1

.4
 

X
1

.5
 

X
1

.6
 

X
2

.1
 

X
2

.2
 

X
2

.3
 

X
3

.1
 

X
3

.2
 

X
3

.3
 

X
3

.4
 

X
4

.1
 

X
4

.2
 

X
4

.3
 

X
4

.4
 

X
4

.5
 

Y
1

 

Y
2

 

Y
3

 

Y
4

 

Y
5

 

Y
6

 

1 5 5 5 5 5 5 2 5 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5 5 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 2 2 5 5 4 5 5 5 

3 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 2 2 4 2 2 4 4 4 2 4 4 

4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 2 2 4 4 4 3 3 4 

5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 5 3 3 3 3 5 4 4 4 4 5 5 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 2 2 2 2 4 4 5 5 5 5 5 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

9 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 4 2 4 2 2 2 4 4 4 3 4 5 

10 5 3 5 5 5 5 5 5 5 2 2 3 5 1 1 1 1 1 3 3 3 3 4 3 

 



 

 

Lanjutan lampiran 3.  

11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 4 2 2 5 3 4 5 5 5 3 5 5 

12 5 4 5 5 4 4 5 4 3 5 5 2 3 2 2 2 2 2 4 4 5 4 4 5 

13 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 2 3 2 2 2 4 2 4 4 4 4 5 5 

14 5 4 4 5 5 5 5 3 3 4 4 4 5 2 2 2 2 2 3 5 4 2 2 3 

15 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 3 4 4 4 4 4 

16 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 2 2 5 2 2 2 2 2 3 4 4 3 2 4 

17 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 1 3 3 3 4 3 2 2 

18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 

19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

21 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 

22 4 2 5 5 3 4 5 5 2 2 4 4 3 2 2 2 2 2 3 5 5 4 5 4 

23 5 5 5 4 4 4 3 3 4 5 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 

24 2 2 4 4 2 4 2 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 

25 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 

26 5 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 3 3 1 1 1 1 1 5 5 4 3 2 5 

 



 

 

Lanjutan lampiran 3. 

27 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 2 4 4 5 5 5 5 5 

28 5 4 4 5 4 5 4 4 3 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 3 3 3 4 3 

29 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 3 5 3 5 3 3 3 5 4 4 4 4 4 

30 5 4 5 5 4 4 5 3 2 5 5 4 5 2 2 2 2 2 2 3 4 3 4 3 

31 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 

32 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 2 2 4 2 2 4 5 4 4 4 5 

33 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 5 2 2 2 2 2 3 4 4 3 3 4 

34 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 2 2 2 2 2 3 4 3 3 4 3 

35 4 4 4 4 5 3 5 4 2 5 5 5 4 2 2 2 2 2 3 4 3 3 4 5 

36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 1 1 1 1 1 3 3 3 3 5 5 

37 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 

38 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 4 4 4 4 5 5 

39 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 2 2 2 2 2 3 4 4 3 5 5 

40 3 3 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 2 3 2 2 3 4 4 4 3 2 3 

41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 1 1 1 1 1 3 4 3 4 5 5 

42 3 3 4 5 4 4 3 4 3 5 5 5 4 1 3 3 2 2 4 4 4 3 4 4 

 



 

 

Lanjutan lampiran 3. 

43 4 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 5 2 3 3 2 3 4 4 4 4 3 4 

44 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 

45 4 4 4 5 4 5 5 4 3 4 4 4 5 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 

46 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 

47 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 2 2 2 2 3 4 4 4 3 2 3 

48 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 

49 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 5 

50 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 

51 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 3 3 3 3 3 4 4 4 3 5 5 

52 5 4 4 4 5 5 3 4 2 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 

53 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 4 

54 5 5 5 5 5 5 4 2 2 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 2 

55 5 5 5 5 5 5 4 4 2 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 2 

56 4 4 5 4 3 5 5 3 2 4 4 3 4 2 2 2 2 2 3 4 4 3 2 3 

57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 2 4 4 4 3 2 4 

58 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 

 



 

 

Lanjutan lampiran 3. 

59 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 

60 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 

61 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 3 3 2 4 2 2 2 3 5 5 4 4 5 

62 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 

63 5 4 4 5 5 4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 4 5 4 

64 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

65 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 

66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

67 5 4 4 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 2 4 2 2 2 4 4 3 3 4 3 

68 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 3 2 2 3 4 3 4 4 4 

69 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 5 5 3 3 4 4 

70 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 4 

71 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 5 5 2 2 2 2 3 3 3 5 5 3 

72 5 5 5 5 4 5 3 3 3 4 4 3 4 3 1 1 1 1 3 4 2 2 2 3 

73 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 2 5 5 4 4 4 4 5 4 

74 5 5 4 4 3 5 3 4 4 4 4 2 3 2 2 2 2 2 4 4 3 3 4 4 

 



 

 

Lanjutan lampiran 3. 

75 5 2 4 5 5 5 2 4 4 5 5 3 4 2 2 2 2 2 1 4 4 2 2 4 

76 5 4 5 5 4 5 4 2 2 4 4 2 5 2 2 4 1 1 2 2 4 3 3 3 

77 4 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 3 5 2 2 4 4 2 3 3 3 4 2 3 

78 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 2 3 5 2 2 4 4 5 3 2 5 

79 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 5 4 5 4 4 5 2 3 3 4 4 4 5 4 

80 4 4 5 4 3 5 5 5 3 4 4 2 4 2 2 4 3 2 3 3 4 4 4 3 

81 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 2 4 4 2 2 2 2 3 4 4 3 4 3 

82 4 4 4 5 3 4 3 4 2 4 3 4 4 2 2 2 2 2 3 4 4 3 2 3 

83 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 

84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 3 2 2 4 4 4 4 3 4 

85 5 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 3 2 2 2 4 3 4 4 4 2 4 4 

86 4 5 4 4 5 4 2 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 1 3 4 3 4 4 4 

87 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 

88 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 2 2 5 5 5 5 5 5 

89 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 4 4 4 4 5 5 

90 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 2 2 2 2 2 4 4 4 3 5 5 

 



 

 

Lanjutan lampiran 3. 

91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 2 4 2 2 2 4 3 3 4 4 4 

92 5 4 4 4 5 5 4 5 3 4 4 4 5 1 1 1 1 1 3 4 4 2 1 4 

93 5 4 5 5 4 4 5 4 2 3 4 4 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 4 3 

94 5 4 4 4 3 4 5 3 2 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 3 4 3 4 3 

95 5 5 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 5 

96 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 2 2 2 3 4 5 5 5 5 5 

97 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 2 2 2 4 4 4 3 3 4 

98 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 2 4 5 4 4 4 4 

99 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 3 3 4 5 4 5 4 5 5 

100 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 2 4 2 3 4 3 3 3 
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Lampiran 4. Deskrispi Hasil Penelitian 

 

X1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2,00 1 1,0 1,0 1,0 

3,00 2 2,0 2,0 3,0 

4,00 29 29,0 29,0 32,0 

5,00 68 68,0 68,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

X1.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2,00 3 3,0 3,0 3,0 

3,00 3 3,0 3,0 6,0 

4,00 55 55,0 55,0 61,0 

5,00 39 39,0 39,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

X1.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

3,00 1 1,0 1,0 1,0 

4,00 50 50,0 50,0 51,0 

5,00 49 49,0 49,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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X1.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

3,00 2 2,0 2,0 2,0 

4,00 34 34,0 34,0 36,0 

5,00 64 64,0 64,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

X1.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2,00 1 1,0 1,0 1,0 

3,00 13 13,0 13,0 14,0 

4,00 43 43,0 43,0 57,0 

5,00 43 43,0 43,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

X1.6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

3,00 1 1,0 1,0 1,0 

4,00 37 37,0 37,0 38,0 

5,00 62 62,0 62,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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X2.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2,00 4 4,0 4,0 4,0 

3,00 10 10,0 10,0 14,0 

4,00 41 41,0 41,0 55,0 

5,00 45 45,0 45,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

X2.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2,00 2 2,0 2,0 2,0 

3,00 10 10,0 10,0 12,0 

4,00 55 55,0 55,0 67,0 

5,00 33 33,0 33,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

X2.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2,00 13 13,0 13,0 13,0 

3,00 21 21,0 21,0 34,0 

4,00 50 50,0 50,0 84,0 

5,00 16 16,0 16,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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X3.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2,00 5 5,0 5,0 5,0 

3,00 8 8,0 8,0 13,0 

4,00 46 46,0 46,0 59,0 

5,00 41 41,0 41,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

X3.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2,00 5 5,0 5,0 5,0 

3,00 10 10,0 10,0 15,0 

4,00 44 44,0 44,0 59,0 

5,00 41 41,0 41,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

X3.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2,00 13 13,0 13,0 13,0 

3,00 16 16,0 16,0 29,0 

4,00 43 43,0 43,0 72,0 

5,00 28 28,0 28,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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X3.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

3,00 12 12,0 12,0 12,0 

4,00 45 45,0 45,0 57,0 

5,00 43 43,0 43,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

X4.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1,00 6 6,0 6,0 6,0 

2,00 53 53,0 53,0 59,0 

3,00 18 18,0 18,0 77,0 

4,00 18 18,0 18,0 95,0 

5,00 5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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X4.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1,00 6 6,0 6,0 6,0 

2,00 44 44,0 44,0 50,0 

3,00 20 20,0 20,0 70,0 

4,00 25 25,0 25,0 95,0 

5,00 5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

X4.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1,00 6 6,0 6,0 6,0 

2,00 53 53,0 53,0 59,0 

3,00 16 16,0 16,0 75,0 

4,00 21 21,0 21,0 96,0 

5,00 4 4,0 4,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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X4.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1,00 8 8,0 8,0 8,0 

2,00 61 61,0 61,0 69,0 

3,00 17 17,0 17,0 86,0 

4,00 12 12,0 12,0 98,0 

5,00 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

X4.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1,00 8 8,0 8,0 8,0 

2,00 49 49,0 49,0 57,0 

3,00 22 22,0 22,0 79,0 

4,00 17 17,0 17,0 96,0 

5,00 4 4,0 4,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Y1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1,00 1 1,0 1,0 1,0 

2,00 6 6,0 6,0 7,0 

3,00 40 40,0 40,0 47,0 

4,00 43 43,0 43,0 90,0 

5,00 10 10,0 10,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Y2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2,00 1 1,0 1,0 1,0 

3,00 19 19,0 19,0 20,0 

4,00 64 64,0 64,0 84,0 

5,00 16 16,0 16,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Y3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2,00 1 1,0 1,0 1,0 

3,00 22 22,0 22,0 23,0 

4,00 65 65,0 65,0 88,0 

5,00 12 12,0 12,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Y4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2,00 8 8,0 8,0 8,0 

3,00 36 36,0 36,0 44,0 

4,00 44 44,0 44,0 88,0 

5,00 12 12,0 12,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Y5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1,00 1 1,0 1,0 1,0 

2,00 13 13,0 13,0 14,0 

3,00 7 7,0 7,0 21,0 

4,00 49 49,0 49,0 70,0 

5,00 30 30,0 30,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Y6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

2,00 3 3,0 3,0 3,0 

3,00 20 20,0 20,0 23,0 

4,00 42 42,0 42,0 65,0 

5,00 35 35,0 35,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Lampiran 5. Contoh perhitungan nilai rata – rata 

Rumus  

 x  = 
𝑥1+ 𝑥2+.….+ 𝑥𝑛

𝑛
 

x  = rata – rata hitung 

xi  = nilai sampel ke – i  

 n  = Jumlah sampel 

 

1. Menghitung nilai rata – rata X1.1. 

  x  = 
4+5+4+5+⋯+4

100
 

  = 4,6 

2. Menghitung nilai rata  - rata X1 

  x  = 
4,6+4,3+4,5+4,6+4,3,+4,6

6
 

 = 4,5  

Sumber :Hayes, B. E. (1998) 
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Lampiran 6. Hasil Statistik Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Valid 100 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 100 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,834 24 
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Item-Total Statistics 

 Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 ,293 ,833 

X1.2 ,435 ,827 

X1.3 ,257 ,834 

X1.4 ,330 ,831 

X1.5 ,411 ,827 

X1.6 ,324 ,830 

X2.1 ,261 ,833 

X2.2 ,480 ,826 

X2.3 ,431 ,826 

X3.1 ,350 ,829 

X3.2 ,320 ,831 

X3.3 ,290 ,832 

X3.4 ,305 ,831 

X4.1 ,328 ,831 

X4.2 ,468 ,824 

X4.3 ,426 ,826 

X4.4 ,361 ,829 

X4.5 ,445 ,825 

Y1 ,469 ,825 

Y2 ,418 ,828 

Y3 ,393 ,829 

Y4 ,556 ,822 

Y5 ,471 ,824 

Y6 ,501 ,824 
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Scale Statistics 

Mean Variance Std. 

Deviation 

N of 

Items 

109,9350 94,801 9,73660 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Lampiran 7 . Analisis Faktor 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,650 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 740,855 

df 153 

Sig. ,000 

 



 

 
 

 

x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x1.6 x2.1 x2.2 x2.3 x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 x4.1 x4.2 x4.3 x4.4 x4.5

x1.1 0,512 -0,185 -0,054 -0,024 -0,096 -0,076 -0,107 -0,001 0,059 0,02 -0,023 0,001 0,044 -0,038 0,074 -0,038 0,038 -0,013

x1.2 -0,185 0,464 -0,169 0,028 -0,072 -0,055 -0,003 0,087 -0,069 -0,118 0,101 -0,063 0,102 -0,054 -0,024 0,038 -0,064 0,039

x1.3 -0,054 -0,169 0,505 -0,191 0,111 -0,017 -0,02 -0,011 -0,041 0,064 -0,042 0,035 -0,03 0,042 0,006 -0,095 -0,023 0,076

x1.4 -0,024 0,028 -0,191 0,446 -0,154 -0,125 -0,061 -0,017 0,083 0,012 -0,009 -0,033 0,01 0,062 -0,035 0,011 0,107 -0,107

x1.5 -0,096 -0,072 0,111 -0,154 0,533 -0,102 0,05 -0,024 -0,075 0,012 -0,028 -0,041 -0,064 -0,088 0,065 -0,026 -0,072 0,102

x1.6 -0,076 -0,055 -0,017 -0,125 -0,102 0,485 0,085 -0,101 -0,029 0,031 -0,026 0,146 -0,184 0,08 -0,065 0,059 0,004 -0,042

x2.1 -0,107 -0,003 -0,02 -0,061 0,05 0,085 0,75 -0,203 0,023 0,018 -0,014 0,024 -0,159 0,042 0,036 -0,076 0,013 -0,035

x2.2 -0,001 0,087 -0,011 -0,017 -0,024 -0,101 -0,203 0,6 -0,238 -0,038 0,039 -0,118 0,145 -0,049 -0,009 0,024 -0,086 0,038

x2.3 0,059 -0,069 -0,041 0,083 -0,075 -0,029 0,023 -0,238 0,591 -0,039 0,016 0,035 -0,058 0,026 -0,043 -0,015 0,159 -0,164

x3.1 0,02 -0,118 0,064 0,012 0,012 0,031 0,018 -0,038 -0,039 0,252 -0,195 0,012 -0,069 0,077 -0,001 -0,07 0,019 -0,01

x3.2 -0,023 0,101 -0,042 -0,009 -0,028 -0,026 -0,014 0,039 0,016 -0,195 0,252 -0,118 0,084 -0,061 0,005 0,03 -0,025 0,024

x3.3 0,001 -0,063 0,035 -0,033 -0,041 0,146 0,024 -0,118 0,035 0,012 -0,118 0,43 -0,208 0,108 -0,127 0,08 0,058 -0,052

x3.4 0,044 0,102 -0,03 0,01 -0,064 -0,184 -0,159 0,145 -0,058 -0,069 0,084 -0,208 0,584 -0,095 0,052 -0,098 -0,01 0,03

x4.1 -0,038 -0,054 0,042 0,062 -0,088 0,08 0,042 -0,049 0,026 0,077 -0,061 0,108 -0,095 0,368 -0,176 -0,073 0,009 -0,091

x4.2 0,074 -0,024 0,006 -0,035 0,065 -0,065 0,036 -0,009 -0,043 -0,001 0,005 -0,127 0,052 -0,176 0,393 -0,101 -0,043 -0,033

x4.3 -0,038 0,038 -0,095 0,011 -0,026 0,059 -0,076 0,024 -0,015 -0,07 0,03 0,08 -0,098 -0,073 -0,101 0,469 -0,119 0,007

x4.4 0,038 -0,064 -0,023 0,107 -0,072 0,004 0,013 -0,086 0,159 0,019 -0,025 0,058 -0,01 0,009 -0,043 -0,119 0,372 -0,204

x4.5 -0,013 0,039 0,076 -0,107 0,102 -0,042 -0,035 0,038 -0,164 -0,01 0,024 -0,052 0,03 -0,091 -0,033 0,007 -0,204 0,381

x1.1 ,781a -0,379 -0,106 -0,051 -0,184 -0,152 -0,172 -0,002 0,107 0,056 -0,065 0,002 0,081 -0,088 0,166 -0,077 0,087 -0,028

x1.2 -0,379 ,610a -0,349 0,061 -0,144 -0,116 -0,005 0,166 -0,133 -0,346 0,294 -0,142 0,196 -0,131 -0,057 0,081 -0,153 0,093

x1.3 -0,106 -0,349 ,669a -0,403 0,215 -0,035 -0,032 -0,02 -0,075 0,181 -0,118 0,075 -0,056 0,097 0,012 -0,194 -0,053 0,174

x1.4 -0,051 0,061 -0,403 ,685a -0,315 -0,269 -0,105 -0,033 0,161 0,035 -0,028 -0,074 0,019 0,152 -0,083 0,024 0,262 -0,259

x1.5 -0,184 -0,144 0,215 -0,315 ,715a -0,2 0,08 -0,042 -0,134 0,034 -0,078 -0,085 -0,115 -0,198 0,141 -0,051 -0,161 0,228

x1.6 -0,152 -0,116 -0,035 -0,269 -0,2 ,682a 0,141 -0,187 -0,055 0,088 -0,075 0,319 -0,346 0,19 -0,148 0,125 0,009 -0,098

x2.1 -0,172 -0,005 -0,032 -0,105 0,08 0,141 ,622a -0,303 0,034 0,041 -0,031 0,043 -0,24 0,08 0,067 -0,129 0,025 -0,065

x2.2 -0,002 0,166 -0,02 -0,033 -0,042 -0,187 -0,303 ,600a -0,399 -0,098 0,1 -0,233 0,244 -0,105 -0,018 0,046 -0,182 0,079

x2.3 0,107 -0,133 -0,075 0,161 -0,134 -0,055 0,034 -0,399 ,576a -0,101 0,042 0,07 -0,098 0,055 -0,089 -0,028 0,34 -0,346

x3.1 0,056 -0,346 0,181 0,035 0,034 0,088 0,041 -0,098 -0,101 ,556a -0,774 0,035 -0,18 0,252 -0,003 -0,203 0,061 -0,033

x3.2 -0,065 0,294 -0,118 -0,028 -0,078 -0,075 -0,031 0,1 0,042 -0,774 ,537a -0,359 0,218 -0,201 0,015 0,087 -0,082 0,077

x3.3 0,002 -0,142 0,075 -0,074 -0,085 0,319 0,043 -0,233 0,07 0,035 -0,359 ,554a -0,415 0,271 -0,308 0,179 0,146 -0,129

x3.4 0,081 0,196 -0,056 0,019 -0,115 -0,346 -0,24 0,244 -0,098 -0,18 0,218 -0,415 ,504a -0,205 0,108 -0,187 -0,021 0,063

x4.1 -0,088 -0,131 0,097 0,152 -0,198 0,19 0,08 -0,105 0,055 0,252 -0,201 0,271 -0,205 ,683a -0,462 -0,177 0,023 -0,242

x4.2 0,166 -0,057 0,012 -0,083 0,141 -0,148 0,067 -0,018 -0,089 -0,003 0,015 -0,308 0,108 -0,462 ,758a -0,236 -0,112 -0,084

x4.3 -0,077 0,081 -0,194 0,024 -0,051 0,125 -0,129 0,046 -0,028 -0,203 0,087 0,179 -0,187 -0,177 -0,236 ,777a -0,285 0,017

x4.4 0,087 -0,153 -0,053 0,262 -0,161 0,009 0,025 -0,182 0,34 0,061 -0,082 0,146 -0,021 0,023 -0,112 -0,285 ,664a -0,544

x4.5 -0,028 0,093 0,174 -0,259 0,228 -0,098 -0,065 0,079 -0,346 -0,033 0,077 -0,129 0,063 -0,242 -0,084 0,017 -0,544 ,675a

a Measures of Sampling Adequacy(MSA)
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Anti-image Matrices
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Communalities 

 Initial Extraction 

x1.1 1,000 ,670 

x1.2 1,000 ,722 

x1.3 1,000 ,611 

x1.4 1,000 ,618 

x1.5 1,000 ,613 

x1.6 1,000 ,710 

x2.1 1,000 ,854 

x2.2 1,000 ,740 

x2.3 1,000 ,688 

x3.1 1,000 ,837 

x3.2 1,000 ,837 

x3.3 1,000 ,677 

x3.4 1,000 ,801 

x4.1 1,000 ,714 

x4.2 1,000 ,678 

x4.3 1,000 ,696 

x4.4 1,000 ,699 

x4.5 1,000 ,662 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 





 

 

 

Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3,893 21,629 21,629 3,893 21,629 21,629 3,286 18,253 18,253 

2 3,151 17,508 39,137 3,151 17,508 39,137 2,786 15,476 33,729 

3 2,389 13,270 52,407 2,389 13,270 52,407 2,416 13,424 47,153 

4 1,315 7,308 59,715 1,315 7,308 59,715 1,628 9,042 56,195 

5 1,058 5,876 65,590 1,058 5,876 65,590 1,577 8,760 64,955 

6 1,022 5,676 71,266 1,022 5,676 71,266 1,136 6,311 71,266 

7 ,774 4,298 75,564 
      

8 ,731 4,060 79,624 
      

9 ,625 3,471 83,095 
      

10 ,569 3,160 86,255 
      

11 ,492 2,735 88,989 
      

12 ,451 2,503 91,493 
      



 

 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

13 ,390 2,164 93,657 
      

14 ,342 1,901 95,558 
      

15 ,286 1,591 97,149 
      

16 ,217 1,206 98,355 
      

17 ,179 ,992 99,347 
      

18 ,118 ,653 100,000 
      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

Component 

 1 2 3 4 5 6 

x42 ,600 -,547 -,020 ,059 -,049 -,112 

x43 ,594 -,408 -,200 ,237 ,203 ,197 

x15 ,551 ,406 -,040 ,090 ,025 -,366 

x12 ,496 ,410 -,210 ,380 -,325 ,120 

x14 ,389 ,642 -,127 -,110 ,111 -,118 

x44 ,482 -,594 -,256 ,199 -,005 ,088 

x41 ,518 -,585 -,264 ,147 ,008 -,111 

x11 ,402 ,573 -,271 ,267 -,100 ,158 

x13 ,316 ,562 -,333 ,130 -,020 ,259 

x45 ,555 -,556 -,143 -,131 -,073 -,043 

x16 ,471 ,484 -,293 -,184 ,012 -,366 

x32 ,322 ,067 ,797 ,294 -,069 ,046 

x31 ,367 ,087 ,773 ,276 -,109 ,095 

x33 ,313 ,087 ,745 -,015 ,113 -,059 

x22 ,503 -,030 ,152 -,577 -,305 ,194 

x23 ,489 -,019 ,151 -,518 -,387 -,087 

x34 ,480 ,077 ,158 -,128 ,680 -,247 

x21 ,357 ,176 -,002 -,334 ,381 ,663 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

  

a. 6 components extracted.   
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Rotated Component Matrixa 

Component 

 1 2 3 4 5 6 

x41 ,833 -,014 -,072 ,047 ,064 -,095 

x44 ,829 ,013 -,047 -,002 -,089 ,036 

x43 ,773 ,144 ,061 -,092 ,060 ,247 

x42 ,773 -,054 ,147 ,204 ,091 -,080 

x45 ,737 -,090 -,033 ,326 ,061 ,010 

x12 ,155 ,817 ,131 ,047 -,080 -,077 

x11 -,020 ,808 ,016 -,029 ,075 ,098 

x13 -,078 ,728 -,107 -,009 ,064 ,244 

x14 -,196 ,563 -,001 ,163 ,475 ,101 

x32 ,021 ,041 ,913 ,033 ,001 -,022 

x31 ,036 ,095 ,905 ,081 -,028 ,009 

x33 -,053 -,107 ,753 ,162 ,253 ,077 

x22 ,150 ,062 ,126 ,798 ,007 ,247 

x23 ,140 ,062 ,126 ,798 ,104 -,036 

x34 ,201 -,042 ,213 -,055 ,800 ,266 

x16 -,016 ,518 -,170 ,286 ,562 -,125 

x15 ,089 ,510 ,163 ,133 ,515 -,190 

x21 ,045 ,165 ,041 ,172 ,108 ,884 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 10 iterations. 
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Component Transformation Matrix 

C
o

m
p

o
n

en
t 

1 2 3 4 5 6 

1 ,625 ,468 ,307 ,378 ,360 ,153 

2 -,698 ,657 ,061 ,007 ,266 ,075 

3 -,252 -,357 ,891 ,121 ,010 ,010 

4 ,237 ,361 ,320 -,752 -,240 -,296 

5 ,041 -,260 -,034 -,526 ,631 ,504 

6 ,011 ,152 ,064 -,021 -,586 ,793 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
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Lampiran 8. Hasil Statistik Uji Regresi Linier Berganda 

 

                    Variables Entered/Removeda 

Variables Entered Variables 

Removed 

Method 

Produk yang dibeli, harga jual, 

infrastruktur dan pelayan, harga 

bersaing, akses dan parkir, ragam 

dan kualitas, promosi, pembelian 

perbulan, jenis kelaminb 

. Enter 

a. Dependent Variable: keputusan pembelian 

b. All requested variables entered. 

 

 

 

 

 

Model Summaryb 

R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

,742a ,551 ,506 2,29342 1,655 

a. Predictors: (Constant), Produk yang dibeli, harga jual, 

infrastruktur dan pelayan, harga bersaing, akses dan parkir, 

ragam dan kualitas, promosi,  pembelian perbulan, jenis 

kelamin    

b. Dependent Variable: keputusan pembelian 
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ANOVAa 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Regression 581,609 9 64,623 12,286 ,000b 

Residual 473,381 90 5,260   

Total 1054,990 99    

a. Dependent Variable: keputusan pembelian 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

(Constant) 21,427 1,335  

promosi 1,047 ,231 ,321 

ragam dan kualitas ,667 ,242 ,204 

akses dan parkir ,918 ,238 ,281 

harga bersaing 1,469 ,233 ,450 

infrastruktur dan 

pelayan 

-,314 ,234 -,096 

harga jual ,225 ,232 ,069 

jenis kelamin -,607 ,514 -,088 

pembelian perbulan ,900 ,275 ,238 

produk yang dibeli ,343 ,242 ,105 
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Model t Sig. 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

(Constant) 16,055 ,000   

promosi 4,540 ,000 ,998 1,002 

ragam dan kualitas 2,757 ,007 ,908 1,101 

akses dan parkir 3,858 ,000 ,939 1,065 

harga bersaing 6,308 ,000 ,979 1,021 

infrastruktur dan 

pelayan 

-1,344 ,182 ,972 1,029 

harga jual ,971 ,334 ,987 1,013 

jenis kelamin -1,182 ,241 ,900 1,111 

pembelian 

perbulan 

3,270 ,002 ,943 1,060 

produk yang dibeli 1,415 ,161 ,899 1,112 
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Residuals Statisticsa 

 
Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Predicted Value 16,5485 28,8404 23,0100 2,42381 

Std. Predicted 

Value 

-2,666 2,405 ,000 1,000 

Standard Error of 

Predicted Value 

,444 1,367 ,711 ,145 

Adjusted 

Predicted Value 

16,4588 28,6887 22,9948 2,45133 

Residual -7,46042 5,64891 ,00000 2,18669 

Std. Residual -3,253 2,463 ,000 ,953 

Stud. Residual -3,362 2,653 ,003 1,006 

Deleted Residual -7,96698 6,55483 ,01522 2,44086 

Stud. Deleted 

Residual 

-3,575 2,748 ,001 1,023 

Mahal. Distance 2,727 34,182 8,910 4,417 

Cook's Distance ,000 ,142 ,012 ,023 

Centered 

Leverage Value 

,028 ,345 ,090 ,045 

a. Dependent Variable: keputusan pembelian 
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