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I Gede Edy Ariyanta. 105100701111010. Analisis Faktor 
Psikografi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen 
Restoran Cepat Saji Di Kota Malang (Studi Kasus Pada 
Perusahaan PT. X). TA. Pembimbing: Ir. Usman Effendi, MS 
dan Dhita Morita Ikasari, STP, MP 
 

RINGKASAN 
Perubahan pola konsumsi dan cara makan masyarakat 

semakin membaik seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi. 
Dilihat dari fenomena masyarakat yang menginginkan makanan 
cepat saji, karena aktivitas masyarakat yang sangat sibuk atau 
padat dan kecenderungan dari masyarakat Kota Malang, bahwa 
makan di restoran cepat saji masih dinilai memiliki nilai sosial 
atau gengsi tersendiri, yang mampu mengangkat kesan akan 
status dirinya.Tujuan penelitian ini adalah Mendapatkan faktor 
psikografi yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 
restoran cepat saji di kota Malang dan variabel-variabel 
penyusun faktor psikografi terhadap keputusan pembelian 
konsumen restoran cepat saji. 

Metode analisis yang digunakan dalam analisis faktor 
psikografi adalah analisis faktor. Analisis faktor digunakan untuk 
menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan utama 
pelanggan dalam melakukan keputusan pembelian. Penelitian 
ini dilakukan di Kota Malang yang meliputi tiga lokasi yang 
terletak di kawasan Malang Town Square, kawasan Mall 
Olympick Garden, Kawasan Alun-alun Kota Malang.  

Pada analisis faktor didapatkan hasil yaitu dari 19 
variabel yang diteliti, tersisa 14 variabel yang dapat direduksi 
menjadi faktor. Jumlah faktor yang terbentuk yaitu empat faktor 
yang terdiri dari faktor motivasi, faktor persepsi, faktor 
pembelajaran, dan faktor sikap. Variabel-variabel penyusun 
faktor psikografi yaitu faktor motivasi adalah X4 dan X5. Pada 
faktor persepsi, variabelnya adalah X7, X8, X9, X10, X11, dan X12. 
Pada faktor pembelajaran, variabelnya yaitu X13, X14, dan X15. 
Pada faktor sikap variabel penyusunnya adalah X16, X17, dan 
X18. 

Kata Kunci: Analisis Faktor, Keputusan Pembelian, Psikografi 
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I Gede Edy Ariyanta. 105100701111010. Analysis Factor 
Psychographic Against Decision Purchase Consumer Fast 
Food Restaurant in Malang City (Study Case in PT. X). TA. 
Supervisior: Ir. Usman Effendi, MS and Dhita Morita Ikasari, 
STP, MP 
 

SUMMARY 
Change of eating pattern and eating behaviour in society 

are getting better along with the advances of science and 
technology. Seen from a phenomenon of society in Malang who 
wants fast food, because of the activity of people who are very 
busy or congested and tendency, eating at fast food restaurants 
are still rated as having social value or prestige of its own, which 
is able to lift the impression of their status. The purpose of this 
research is to get the psychographic factors that influence 
consumer purchase decision on fast food restaurants in Malang 
city and the constituent variables of psychographic factors of 
customer purchase decisions on fast food restaurants. 

Method of analysis used in analysis of psychographic 
factor is factor analysis. The factor analysis used to analyze 
factors which become the major considerations of customers in 
making purchase decisions. This research was conducted in 
Malang which includes three cities located in Malang Town 
Square area, Mall Olympic Garden area, and Alun-alun Malang. 
Steps that performed in analysis of factors that are: formulate 
the problem, creating correlation matrix, determining the number 
of factor, rotation factor, and interpretation factor. 

On the factors analysis, the results that obtained from 19 
variables examined, the remaining 14 variables can be reduced 
become one factor. Number of factors which are formed are four 
factors, that are motivation factor, perception factor, learning 
factor, and attitude factor. Constituent variables of 
psychographic factor are X4 and X5 on motivation factor. On 
perception factor, the variables are X7, X8, X9, X10, X11, and X12. 
On learning factor, the variables are X13, X14, and X15. On 
attitude factor, the constituent variables are X16, X17, and X18. 

Key word: Factor analysis, Purchase decision, Psychographic 
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I   PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan ilmu dan teknologi serta keadaan ekonomi 
yang semakin membaik dapat menyebabkan perubahan pola 
konsumsi dan cara makan masyarakat. Masyarakat yang 
memiliki pendapatan yang tinggi cenderung akan 
mengkonsumsi makanan yang berorientasi pada kesenangan. 
Selain itu, kesibukan masyarakat di kota-kota besar seperti kota 
Malang, dengan pekerjaan sehari-hari yang banyak menyita 
waktu serta jam kantor yang semakin mengikat menyebabkan 
mereka tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menyiapkan 
makanan, sehingga menimbulkan kebiasaan baru yaitu makan 
di luar rumah. Perubahan perilaku makan dari sebagian 
masyarakat dapat mempengaruhi timbulnya tuntutan 
pemenuhan kebutuhan pangan yang berkualitas, harga yang 
terjangkau dan praktis. Hal tersebut menjadi daya tarik bagi 
pemilik modal untuk mengembangkan usaha pelayanan 
makanan, antara lain restoran fast food (cepat saji). 

Restoran cepat saji umumnya merupakan restoran asing 
yang masuk ke Indonesia dalam bentuk kemitraan bisnis 
dengan pola franchise. Di kota Malang restoran cepat saji 
berkembang begitu pesat. Perkembangan ini didasari karena 
kebutuhan konsumen yang serba cepat. Restoran cepat saji 
menjanjikan kepraktisan, predictable, dan yang pasti cepat saji. 
Restoran cepat saji menjadi gaya hidup dan ciri dari masyarakat 
modern seperti halnya masyarakat di kota Malang. Bisnis 
restoran cepat saji yang terdapat di kota Malang antara lain Mc. 
Donald’s, A&W Family, Pizza Hut, Kentucky Fried 
Chicken,Hoka-Hoka Bento dan lain-lain. 

Restoran siap saji atau fast food masih dinilai memiliki 
nilai sosial atau gengsi tersendiri, yang mampu mengangkat 
kesan akan status dirinya. Salah satu restoran cepat saji yang 
cukup diminati di Kota Malang adalah PT. X. PT. X adalah 
restoran cepat saji dengan menu handalan yaitu ayam goreng. 
PT. X juga sering disebut sebagai restoran keluarga. PT. X tidak 
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hanya dimanfaatkan sebagai tempat makan saja, tetapi juga 
untuk perayaan acara-acara ulang tahun, syukuran, sambil 
rekreasi dan sebagainya. Peluang semacam ini telah 
dimanfaatkan oleh PT. X untuk menyediakan model pelayanan 
jasa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya. 
PT. X juga menyediakan tempat khusus bagi anak-anak untuk 
bermain, agar tidak mengganggu orang yang sedang menikmati 
makanannya. 

Keputusan pembelian terhadap suatu produk sangat 
dipengaruhi oleh perilaku konsumen, sehingga dalam 
melakukan penjualan perlu diperhatikan hal tersebut. Keputusan 
pembelian adalah tindakan konsumen dalam usaha memenuhi 
keinginan dan kebutuhan yang merupakan proses penentuan 
sikap atau pembelian terhadap barang dan jasa untuk 
memahami perilaku konsumen dalam pembelian membutuhkan 
proses, dikarenakan setiap saat manusia mengalami 
perubahan. Perubahan yang akan berpengaruh langsung 
terhadap pola perilaku konsumen diantaranya faktor variabel 
segmentasi psikografi yang terdiri dari kelas sosial, gaya hidup 
dan kepribadian (Griffin, 2007). 

Psikografi merupakan suatu konsep yang terkait dengan 
gaya hidup. Psikografi merupakan variabel yang digunakan 
untuk mengukur gaya hidup, yang memberikan pengukuran 
kuantitatif dan bisa dipakai untuk menganalisis data yang sangat 
besar. Bahkan sering kali istilah psikografi dan gaya hidup 
digunakan secara bergantian. Beberapa variabel psikografi 
adalah sikap, nilai, aktivitas, minat, opini, dan demografi. 
Analisis terhadap variabel-variabel psikografis telah banyak 
membantu pemasar untuk mengelompokkan konsumen 
berdasarkan kesamaan tertentu. Hal ini akan membantu 
penetapan strategi pemasaran agar sesuai dengan target 
konsumen (Oentoro, 2010). Analisis psikografik sering juga 
diartikan sebagai suatu riset konsumen yang menggambarkan 
segmen kosumen dalam hal kehidupan mereka, pekerjaan dan 
aktivitas lainnya. Pendekatan psikografik sering dipakai 
produsen dalam mempromosikan produknya 

Salah satu metode yang digunakan dalam analisis faktor 
psikografi adalah analisis faktor. Analisis faktor digunakan untuk 
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menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan utama 
pelanggan dalam melakukan keputusan pembelian. Secara 
matematis, analisis faktor menyerupai analisis regresi berganda 
dalam hal adanya kombinasi linier yang diperlihatkan setiap 
variabel pada faktor-faktor yang mendasari. Perbedaannya 
adalah bila dalam regresi berganda terdapat variabel tak bebas. 
Pada analisis faktor, tidak ada variabel terikat ataupun variabel 
bebas, sehingga tidak ada model kausalitas untuk analisis 
faktor. Metode ini dipilih karena kelebihan yang dimiliki oleh 
analisis faktor adalah dapat menjelaskan hubungan antara 
variabel-variabel yang diduga mempengaruhi keputusan 
konsumen dalam melakukan pembelian di restoran cepat saji 
kota malang. 

Dilihat dari fenomena masyarakat yang menginginkan 
makanan cepat saji, karena aktivitas masyarakat yang sangat 
sibuk atau padat dan kecendrungan dari masyarakat Kota 
Malang, bahwa makan di restoran cepat saji masih dinilai 
memiliki nilai sosial atau gengsi tersendiri, yang mampu 
mengangkat kesan akan status dirinya. Hal inilah yang 
mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai 
“Analisis Faktor Psikografi Terhadap Keputusan Pembelian 
Konsumen Restoran Cepat Saji Di Kota Malang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah pengaruh faktor psikografi  terhadap 
keputusan pembelian konsumen restoran cepat saji di 
kota Malang? 

b. Variabel-variabel apa saja yang menyusun faktor 
psikografi konsumen terhadap keputusan pembelian 
konsumen restoran cepat saji. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

a. Mendapatkan faktor psikografi  yang mempengaruhi 
keputusan pembelian konsumen restoran cepat saji di 
kota Malang. 

b. Mendapatkan variabel-variabel penyusun faktor 
psikografi terhadap keputusan pembelian konsumen 
restoran cepat saji. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran bagi restoran siap saji di kota Malang 
untuk merencanakan, menerapkan dan mengevaluasi strategi 
pemasaran. Bagi penulis sendiri diharapkan agar penelitian ini 
berguna sebagai sarana melatih diri dalam mengamati gejala 
yang terjadi di masyarakat dan kemudian menghubungkannya 
dengan teori-teori yang penulis dapatkan semasa kuliah. 
Diharapkan juga bagi mahasiswa lain, penelitian ini dapat 
memberikan informasi mengenai perilaku konsumen dalam 
pengambilan keputusan terhadap suatu produk yang dapat 
digunakan sebagai studi perbandingan untuk penelitian 
selanjutnya. 
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II   TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Restoran Cepat Saji 

 Restoran siap saji adalah restoran yang menyediakan 
makanan dengan cepat begitu makanan dipesan. Makanan 
yang disajikan seringkali dinamakan fast food. Sebelum 
dinamakan restoran cepat saji (quick service restaurants/QSR), 
outlet yang menjual fast food dinamakan fast food restaurant. 
Makanan yang disajikan disiapkan untuk dapat segera disajikan. 
Bisa dengan cara dipanaskan, sehingga tidak membutuhkan 
proses yang rumit. Biasanya produknya berupa sandwich, 
burger, pizza, fried chicken, french fries, chicken nuggets, fich 
and chips, ice cream dan sejenisnya (Mandasari dan Bayu, 
2011). Restoran cepat saji umumnya restoran yang sudah 
punya nama secara internasional, yang diperoleh melalui sistem 
waralaba. Si penerima waralaba memperoleh izin memakai 
sistem waralaba pemberi waralaba dengan membayar sejumlah 
royalti dan fee kepada pemilik waralaba. (Silalahi, 2007). 

Praktik bisnis waralaba secara formal telah eksis di 
Indonesia sudah hampir tiga dasawarsa. Restoran cepat saji 
yang pertama kali masuk ke Indonesia adalah KFC (Kentucky 
Fried Chicken). Dalam Direktori Franchise Indonesia yang 
diprakarsai Asosiasi Franchise Indonesia, disebutkan bahwa 
franchise di Indonesia mulai dikenal sekitar 1970 dengan 
masuknya KFC. Restoran siap saji asing yang masuk ke 
Indonesia diantaranya KFC, McDonald’s, Burger King, Pizza 
Hut, Hoka-Hoka Bento, dan lain-lain. Sampai akhir dekade 
1990-an, waralaba asing memang sangat mendominasi. Hanya 
ada satu-dua merek lokal, seperti Es Teler 77 dan Restoran 
Padang Sederhana, yang mampu eksis di tengah sengitnya 
persaingan. Perkembangan franchise di Indonesia sejak era 
sebelum krisis ekonomi sampai dengan tahun 2006 dapat dilihat 
pada Tabel 2.1 (Hakim, 2008). Sebagai bagian dari jaringan 
waralaba internasional, restoran fast food terikat pada standar 
kualitas yang amat ketat. Beberapa ada yang dibebaskan untuk 
mengolah dan menyajikan produknya sesuai dengan budaya 
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setempat. Misalnya resto fast food Asia diberi keleluasaan untuk 
menyajikan nasi dan cocolan saus cabai. Namun, apapun 
variasinya, perusahaan induk waralaba tetap mewajibkan 
restoran fast food menggunakan bahan tertentu dengan standar 
tertentu pula (Apriadji, 2007). 

 
 

Tabel 2.1 Perkembangan Franchise di Indonesia 

Tahun 
Franchise 

Total 
Asing Lokal 

1992 29 6 35 
1995 117 15 132 
1996 210 20 230 
1997 235 30 265 
2000 222 39 261 
2001 230 42 272 
2003 170 85 255 
2005 237 129 366 
2006 220 230 450 

Sumber: Asosiasi Franchise Indonesia (2007) 

2.2 Perilaku Konsumen 

 Perilaku Konsumen adalah proses yang dilalui oleh 
seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, 
menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa 
setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Prilaku 
konsumen akan diperlihatkan dalam beberapa tahap yaitu tahap 
sebelum pembelian, pembelian, dan setelah pembelian 
(Oentoro, 2010). Menurut Ruyatnasih dkk (2013), perilaku 
konsumen adalah tingkah laku yang diperlihatkan konsumen, 
tindakan individu secara langsung, dan studi bagaimana cara 
menggunakan, membeli barang atau jasa dan ide pengalaman 
untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Faktor 
yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen yaitu faktor 
kebudayaan, faktor sosial, faktor personal, dan faktor psikologis. 
 Menurut Deswindi (2007), perilaku konsumen menyoroti 
perilaku individu dan rumah tangga serta perilaku konsumen 
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menyangkut suatu proses keputusan sebelum pembelian serta 
tindakan dalam memperoleh, memakai, mengkonsumsi dan 
menghabiskan produk. Memahami perilaku konsumen meliputi 
perilaku yang dapat diamati seperti jumlah yang dibelanjakan, 
kapan, dengan siapa, oleh siapa, dan bagaimana barang yang 
sudah dibeli dikonsumsi. Juga termasuk variabel-variabel yang 
tidak dapat diamati seperti nilai-nilai yang tidak dimiliki 
konsumen, kebutuhan pribadi, persepsi, bagaiman mereka 
mengevaluasi alternatif dan apa yang mereka rasakan tentang 
kepemilikan dan penggunaan produk yang bermacam-macam. 
Fokus dari perilaku konsumen adalah bagaimana individu 
membuat keputusan untuk menghabiskan sumber-sumber yang 
dimilikinya dengan mengkonsumsi suatu produk (Rangkuti, 
2009). 

2.3 Proses Keputusan Pembelian Konsumen 

 Keputusan pembelian konsumen akan terwujud untuk 
membeli produk yang paling disukai, tetapi dua faktor bisa 
muncul diantara niat pembelian dan keputusan pembelian. 
Konsumen berniat membeli berdasarkan penghasilan, harga 
yang ditetapkan, dan juga manfaat dari produk tersebut. Akan 
tetapi mungkin terjadi hal-hal yang dapat merubah niat 
konsumen untuk membeli produk, misalnya konsumen merasa 
bahwa ia ingin membeli barang lain yang lebih penting atau juga 
ada pesaing yang menawarkan barang dengan harga yang lebih 
murah (Arum dan Isnaini, 2013). Proses pembelian umunya 
dimulai dengan kesadaran akan suatu kebutuhan dan kemudian 
diikuti dengan melakukan pengumpulan informasi. Setelah 
kedua tahap ini, tahap ketiga adalah situasi dimana konsumen 
akan mempunyai beberapa pilihan merek yang dipertimbangkan 
dan kemudian mengevaluasinya. Setelah itu, baru kemudian 
memasuki tahap keempat yaitu memutuskan merek yang akan 
dibeli (Irawan, 2007). 
 Proses pembuatan keputusan diawali dengan timbulnya 
kebutuhan seperti ilustrasi dalam Gambar 2.1. Hal ini mungkin 
berasal dari perangkat psikologis konsumen seperti sikap, 
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keinginan dan kepribadian, dari gaya hidup konsumen dan 
pengaruh kawan serta dari stimulasi eksternal seperti iklan dan 
kebutuhan ekonomi. Apabila minat konsumen telah ditimbulkan, 
ia akan mencari dan memperoses informasi mengenai produk 
yang diinginkan. Ini merupakan proses selektif karena 
konsumen akan cendrung memilih informasi yang paling sesuai 
dengan kebutuhan dan keyakinan (Vellas dan Lionel, 2008). 
Pada proses keputusan pembelian hal yang penting 
diperhatikan adalah membangun citra yang baik dalam benak 
konsumen, baik citra merek maupun citra perusahaan. Untuk 
membangun citra merek atau perusahaan yang baik, perlu 
memperhatikan proses informasi yang membentuk presepsi 
konsumen tentang produk perusahaan. Terbentuknya persepsi 
tersebut dimulai oleh adanya rangsangan yang dikeluarkan oleh 
perusahaan, baik berupa iklan, penampilan produk, ataupun 
pengemasannya (packing) (Sutarminingsih, 2004). 
 
 
 

 

 

Gambar 2.1 Proses Keputusan Pembelian 

 
1. Timbulnya Kebutuhan 

Proses pengambilan keputusan konsumen membeli 
produk tertentu, buatan perusahaan tertentu atau 
dengan merek dagang tertentu dimulai sejak mereka 
merasakan suatu kebutuhan tertentu belum terpenuhi. 
Rasa membutuhkan tersebut dapat terangsang menjadi 
dorongan membeli produk apabila mendapat pengaruh 
dari dalam maupun dari luar konsumen (Rangkuti, 2009) 

2. Proses Informasi 
Seorang konsumen yang terdorong kebutuhannya 
mungkin, atau mungkin juga tidak, mencari informasi 
lebih lanjut. Jika dorongan konsumen kuat dan produk itu 

Timbulnya 
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Evaluasi 
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berada di dekatnya, mungkin konsumen akan langsung 
membelinya. Jika tidak, kebutuhan konsumen ini hanya 
akan menjadi ingatan saja. Pencarian informasi terdiri 
dari dua jenis menurut tingkatannya. Pertama adalah 
perhatian yang meningkat. Kedua, pencarian informasi 
secara aktif yang dilakukan dengan mencari informasi 
dari segala sumber (Simamora, 2002). 

3. Evaluasi Produk atau Merek 
Sekumpulan pilihan yang timbul yaitu sekelompok 
produk yang dipertimbangkan pembeli yang dapat 
diterima dalam sebuah kategori produk yang diberikan 
kemungkinan timbulnya jasa lebih kecil daripada 
pembelian barang. Inilah alasan pertama yang membuat 
perbedaan di enceran antara produk barang dan jasa. 
Untuk membeli produk jasa, konsumen secara umum 
belanja di toko enceran yang memperlihatkan produk 
yang bersaing dalam kedekatan taksiran dan peragaan 
pilihan-pilihan yang mungkin (Haryadi, 2005). 

4. Pembelian 
Pembelian pertama kali merupakan langkah penting 
dalam loyalitas dan merupakan pembelian percobaan 
bagi konsumen. Kesan positif harus ditanamkan kepada 
konsumen, kemudian melakukan transaksi pembelian, 
hubungan yang baik dengan konsumen termasuk kondisi 
fisik tempat transaksi yang disiapkan dengan baik. 
Tahap ini merupakan awal proses menumbuhkan 
loyalitass konsumen (Bernard dan Widjaja, 2009). 

5. Evaluasi Pasca Pembelian 
Pemasaran tidak berhenti dengan terjualnya produk. Apa 
yang terjadi setelah mengkonsumsi produknya sehingga 
mereka diharapkan akan membelinya kembali. Karena 
konsumen tidak ingin menjalani proses pengambilan 
keputusan yang rumit setiap kali melakukan pembelian, 
mereka sering membeli kembali produk-produk yang 
telah mereka gunakan dan mereka sukai. Tidak seluruh 
konsumen puas atas pembelian mereka. Konsumen 
yang tidak puas pasti tidak akan membeli lagi produk-
produk yang sama. Selain itu, konsumen yang tidak 
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puas cendrung mengumbar pengalaman buruk mereka 
daripada konsumen yang merasa puas (Griffin dkk, 
2007).  

2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan 
Pembelian 

Menurut Sproles dan Kendal (1986) dalam Wibowo 
(2011), keputusan pembelian konsumen adalah karakteristik 
orientasi mental yang dihadapkan konsumen untuk membuat 
suatu pilihan. Dengan perkatan lain pilihan alternatif harus 
tersedia bagi seseorang ketika mengambil keputusan. Menurut 
Kotler & Keller dalam Fredereca dan Chairy (2010), keputusan 
pembelian suatu produk dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu 
stimuli pemasaran (bauran pemasaran), stimuli lingkungan 
(ekonomi, teknologi, politik, dan budaya), karakteristik 
konsumen (budaya, sosial dan personal), dan psikologi 
konsumen (motivasi, persepsi, pembelajaran dan ingatan). 

Menurut Sumarwan (2004) dalam Kosasih dkk (2013), 
keputusan konsumen untuk memutuskan membeli atau 
mengkonsumsi produk tertentu akan diawali oleh langkah-
langkah pengenalan kebutuhan, waktu, perubahan situasi, 
pemilikan produk, konsumsi produk, perbedaan individu, 
pengaruh pemasaran, pencarian informasi, pencarian internal, 
dan pencarian eksternal. Tujuan kegiatan pemasaran adalah 
mempengaruhi pembeli untuk bersedia membeli barang dan 
jasa perusahaan pada saat mereka membutuhkan. Keputusan 
membeli pada dasarnya berkaitan dengan mengapa dan 
bagaimana tingkah laku konsumen. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi keputusan pembelian adalah (Oentoro, 2010): 
a. Kebudayaan 

Faktor budaya yang memiliki pengaruh luas dan mendalam 
terhadap perilaku budaya ini terdiri dari beberapa komponen 
(Rangkuti, 2002): 
1. Budaya adalah penentu keinginan dan perilaku yang 

paling mendasar. Jika makhluk yang lebih rendah 
perilakunya sebagian besar diatur oleh naluri, maka 
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perilaku manusia sebagian besar muncul dari 
pemblajaran. 

2. Subbudaya adalah setiap budaya terdiri dari subbudaya 
yang lebih kecil yang memberikan lebih banyak ciri-ciri 
dan sosialisasi khusus anggota-anggotanya. Subbudaya 
terdiri dari bangsa, agama, kelompok, ras dan daerah 
geografis. Banyak subbudaya yang memebentuk segmen 
pasar penting dan pemasaran yang disesuaikan dengan 
kebutuhan mereka. 

3. Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif lebih 
homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, 
yang tersusun dalam sebuah urutan hierarki. Para 
anggota dalam setiap jenjang tersebut memiliki nilai, 
minat, dan tingkah laku yang sama 

b. Sosial 
Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial, 
seperti kelompok kecil, keluarga, serta peranan dan status 
sosial konsumen. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh 
banyak kelompok kecil. Kelompok yang mempunyai 
pengaruh langsung. Definisi kelompok adalah dua orang atau 
lebih yang berinteraksi untuk mencapai sasaran individu atau 
bersama. Kelas-kelas sosial adalah masyarakat yang relatif 
permanen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat, yang 
tersusun secara hierarki dan keanggotaannya mempunyai 
nilai, minat dan perilaku yang serupa. Kelas sosial bukan 
ditentukan oleh satu faktor tunggal, seperti pendapatan, 
tetapi diukur dari kombinasi pendapatan, pekerjaan, 
pendidikan, kekayaan dan variabel lain. (Oentoro, 2010). 

c. Keluarga 
Anggota keluarga pembeli dapat memberikan pengaruh yang 
kuat terhadap perilaku pembeli. Keluaraga orientasi adalah 
keluaraga yang terdiri dari orangtua yang memberikan arah 
dalam hal tuntunan agama, politik, ekonomi, dan harga diri. 
Bahkan jika pembeli sudah tidak berhubungan lagi dengan 
orangtua, pengaruh terhadap perilaku pembeli tetap ada. 
Sedangkan keluaraga prokreasi, yaitu keluarga yang terdiri 
dari atas suami-istri dan anak pengaruh pembelian itu akan 
sangat terasa. Pemasar perlu menentukan bagaimana 
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interaksi di antara para anggota keluarga dalam mengambil 
keputusan dan berapa besar pengaruh dari mereka masing-
masing. Sehingga dengan memahami dinamika pengambilan 
keputusan dalam satu keluarga, pemasar dapat dibantu 
dalam menetapkan strategi pemasaran yang terbaik bagi 
anggota keluarga yang tepat (Simamora, 2002). 

d. Kepribadian 
Faktor pribadi atau faktor internal dalam diri seseorang 
adalah faktor penting bagi proses pembelian dalam diri 
konsumen. Suatu stimulasi, misalnya program pemasaran 
suatu perusahaan, akan mempunyai dampak yang berbeda 
terhadap seorang konsumen dibandingkan konsumen 
lainnya. Pemahaman atas faktor pribadi ini penting untuk 
meningkatkan efisiensi suatu program pemasaran. Faktor 
pribadi terdiri atas (Ma’ruf, 2005): 
1. Aspek pribadi yaitu seorang konsumen akan berbeda dari 

seorang konsumen lainnya karena faktor-faktor pribadi 
dalam hal-hal berikut ini : usia dan tahap hidup, 
pekerjaan, kondisi keuangan, gaya hidup, kepribadian, 
konsep diri. 

2. Aspek kejiwaan atau psikologis yaitu faktor kejiwaan yang 
mempengaruhi seseorang dalam tindakan membeli suatu 
barang atau jasa ada empat macam yaitu motivasi, 
persepsi, kepercayaan dan perilaku, serta belajar. 

e. Sikap dan kepercayaan 
Melalui bertindak belajar, orang mendapatkan keyakinan dan 
sikap. Keduanya kemudian memengaruhi perilaku pembelian 
mereka. Keyakinan adalah gambaran pemikiran yang dianut 
seseorang tentang suatu hal. Keyakinan ini mungkin 
berdasarkan pengetahuan, pendapat atau kepercayaan. 
Semua ini mungkin atau tidak mungkin mengandung faktor 
emosional. Keyakinan tersebut membentuk citra produk dan 
merek. Sikap adalah evaluasi, perasaan emosional, dan 
kecendrungan tindakan yang menguntungkan atau tidak 
menguntungkan dan bertahan lama dari seseorang terhadap 
suatu objek atau gagasan. Orang memiliki sifat terhadap 
hampir semua hal, seperti: agama, politik, pakaian, musik, 
makanan, dan lain-lain. Sikap menyebabkan orang-orang 
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berperilaku secara cukup konsisten terhadap objek yang 
serupa (Rangkuti, 2009). 

2.5 Analisis Psikografi 

Psikografi adalah variabel-variabel yang digunakan 
untuk mengukur gaya hidup. Bahkan seringkali istilah psikografi 
dan gaya hidup digunakan secara bergantian. Beberapa 
variabel psikografi adalah sikap, nilai, aktivitas, minat, opini, dan 
demografi. Analisis terhadap variabel-variabel psikografi telah 
banyak mambantu pemasar untuk mengelompokkan konsumen 
berdasarkan kesamaan tertentu. Hal ini akan membantu 
penetapan strategi pemasaran agar sesuai dengan target 
konsumen. Pengukuran psikografi dapat dilakukan dalam 
tingkat kespesifikan yang berbeda-beda (Oentoro, 2010). 
Menurut Schifman dan Kanuk (2007) dalam Mayasari (2012), 
faktor psikologis merupakan karakteristik yang bersifat kejiwaan 
yang dimiliki masing-masing individu. Untuk mengukur faktor 
psikologis digunakan dimensi yang berhubungan dengan 
pengetahuan dan kepercayaan. 
 Psikografik disebut sebagai analisis gaya hidup atau 
riset AIO (activity, interest, opinion) adalah suatu bentuk riset 
konsumen yang memberikan profil yang jelas dan praktis 
mengenai segmen-segmen konsumen, tentang aspek-aspek 
kepribadian konsumen yang penting, motif belinya, minat, 
sikapnya, keyakinannya, dan nilai-nilai yang dianutnya. Lebih 
lanjut psikografik sebagai kajian tentang apa yang membentuk 
seorang konsumen secara psikologis. Ada dua konsep dalam 
psikografik. Pertama yang lebih mengarah pada identifikasi 
kepribadian konsumen (self concept). Kedua, memandang 
psikografik sebagai kajian tentang activities (kegiatan), interest 
(minat), dan opinions (pendapat) (Prasetijo, 2004). Menurut 
Schiffman dan Kanuk (2007) dalam Fredereca dan Chairy 
(2010), mengatakan bahwa psikologi konsumen berisi konsep 
dasar psikologi yang menentukan perilaku individu dan 
mempengaruhi perilaku konsumsi. Faktor-faktor dari psikologi 
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konsumen dimaksud adalah motivasi, persepsi, pembelajaran, 
dan sikap konsumen: 
1. Motivasi 

Motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang yang 
menghasilkan suatu tindakan. Dorongan ini dihasilkan dari 
hasrat yang ada di dalam diri seseorang yang muncul karena 
adanya kebutuhan yang belum terpenuhi. Pada dasarnya 
secara psikologis manusia memiliki keinginan-keinginan yang 
ingin dicapainya. Tetapi tidak semua keinginan tersebut 
dapat diarahkan untuk kepentingan-kepentingan lain di luar 
keinginannya. Untuk mengarahkannya perlu adanya suatu 
motivasi (Saputra dan Hatane, 2013). Motivasi pembelian 
terbagi menjadi motivasi rasional dan emosional. Motivasi 
rasional adalah pembelian yang didasarkan kepada 
kenyataan-kenyataan yang ditunjukkan oleh produk kepada 
konsumen dan merupakan atribut produk yang fungsional 
serta objektif keadaannya misalnya kualitas produk, harga 
produk, ketersediaan barang, efisiensi kegunaan barang 
tersebut dapat diterima. Sedangkan motivasi emosional 
dalam pembelian berkaitan dengan perasaan, kesenangan 
yang ditangkap oleh pancaindera misalnya dengan memiliki 
suatu barang tertentu dapat meningkatkan status sosial, 
peranan merek menjadikan pembeli menunjukkan status 
ekonominya dan pada umumnya bersifat subyektif dan 
simbolik. Pada saat seseorang akan mengambil keputusan 
untuk membeli suatu produk tentunya akan dipengaruhi oleh 
kedua jenis motivasi tersebut yaitu rasional dan emosional 
(Bana, 2012). 

2. Persepsi 
Menurut Kotler Philip dan Kevinlane Keller dalam 
Kamaruddin, dkk (2012), persepsi adalah proses yang 
digunakan oleh induvidu untuk memilih, mengkoordinasi, dan 
menginterprestasi masukan informasi guna menciptakan 
gambaran dunia yang memiliki arti. Durianto, dkk (2004), 
mengatakan bahwa Perceived quality akan membentuk 
persepsi kualitas dari suatu produk di mata pelanggan. 
Perceived quality dapat didefinisikan sebagai persepsi 
pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan 
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suatu produk atau jasa layanan berkaitan dengan apa yang 
diharapkan oleh pelanggan.  Menurut Achmad (2009), 
persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, 
mengatur dan menginterpretasikan informasi. Persepsi tidak 
hanya bergantung pada rangsangan fisik tetapi juga pada 
rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar 
dan keadaan individu yang bersangkutan. 

3. Pembelajaran atau pengetahuan 
Pembelajaran konsumen merupakan proses; artinya terus 
menerus berkembang dan berubah karena adanya 
pengetahuan yang baru diperoleh atau dari pengalaman 
yang dialami sendiri. Peran pengalaman dalam pembelajaran 
tidak berarti bahwa semua pembelajaran dicari dengan 
sengaja. Walaupun kebanyakan pembelajaran adalah 
disengaja (yaitu, diperoleh sebagai hasil pencarian informasi 
yang teliti), banyak pemebelajaran yang juga tanpa 
disengaja, yang diperoleh secara kebetulan atau tanpa 
banyak usaha. Sebagai contoh, beberapa iklan mungkin 
menyebabkan pembelajjaran (misalnya, dari merek), 
walaupun perhatian konsumen pada bagian lain (pada artikel 
majalah daripada kepada iklan di halaman muka). Iklan lain 
dicari dan dibaca secara teliti oleh para konsumen yang 
sedang memikirkan keputusan pembelian yang penting 
(Schiffman dan Leslie, 2008).  

4. Sikap dan keyakinan 
Pembentukan sikap konsumen sangat dipengaruhi oleh 
pengalaman pribadi, pengaruh keluarga dan teman-teman, 
pemasaran langsung, dan media massa. Sarana utama pada 
terbentuknya sikap terhadap barang-barang dan jasa-jasa 
adalah melalui pengalaman langsung konsumen dalam 
mencoba dan menilai barang atau jasa tersebut. Para 
pemasar semakin banyak menggunakan program pemasaran 
langsung yang sangat terfokus untuk membidik relung 
konsumen yang kecil dengan berbagai produk dan jasa yang 
sesuai dengan minat dan gaya hidup mereka. Pemasaran 
relung pasar kadang disebut pemasaran mikro. Para 
pemasar dengan sangat berhati-hati membidik konsumen 
atas dasar profil demografis, psikografis, atau geodemografis 
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mereka dengan berbagai penawaran yang sangat 
disesuaikan dengan selera masing-masing relung, seperti 
pemukul golf untuk orang yang kidal dan pesan-pesan yang 
menunjukan bahwa mereka mengerti kebutuhan dan 
keinginan khusus mereka. Kadang-kadang, sikap mengikuti 
pembelian dan konsumsi produk tertentu. Dalam situasi di 
mana para konsumen berusaha memecahkan masalah atau 
memuaskan kebutuhan, mereka mungkin membentuk 
berbagai sikap (baik positif maupun negatif) mengenai 
produk atas dasar keterbukaan terhadap informasi dan 
kognisi (pengetahuan dan kepercayaan) mereka sendiri. 
(Schiffman dan Leslie, 2008). 

2.6 Analisis Faktor 

 Menurut Yusrizal (2008), analisis faktor adalah suatu 
teknik analisa penyaring untuk menganalisis saling hubungan di 
antara butir-butir instrumen, dalam mengembangkan suatu tes 
yang sifatnya psikologis, maka analisis faktor sangat relevan 
untuk menguji kesahihan konstruk. Menurut Supranto dalam 
Dwipurwani dkk (2009), analisis faktor adalah prosedur yang 
digunakan untuk mereduksi data atau peubah, yang masih 
memuat sebagian besar informasi yang terkandung di dalam 
peubah asli. Peubah baru yang dihasilkan disebut dengan faktor 
laten. 
 Analisis faktor juga dapat digunakan untuk mencari 
kolerasi antar responden. Dengan kata lain, dengan analisis 
faktor, kita dapat mengelompokkan responden berdasarkan 
kesamaan karakteristik yang dimilikinya (Simamora, 2004). 
Proses utama analisis faktor meliputi hal-hal berikut (Santoso, 
2010): 

1. Menentukan variabel apa saja yang akan dianalisis 
2. Menguji variabel-variabel yang telah ditentukan, dengan 

metode Bartlett test of sphericity serta pengukuran MSA 
(measure of sampling adequacy). Pada tahap awal 
analisis faktor ini, dilakukan penyaringan terhadap 
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sejumlah variabel, sehingga didapat variabel-variabel 
yang memenuhi syarat untuk dianalisis. 

3. Setelah sejumlah variabel yang memenuhi syarat 
didapat, kegiatan berlanjut ke proses inti pada analisis 
faktor, yakni factoring; proses ini akan mengekstrak satu 
atau lebih faktor dari variabel-variabel yang telah lolos 
pada uji variabel sebelumnya.  

2.7 Penelitian Terdahulu 

 Pada penelitian Fredereca dan Chairy (2010), Penelitian 
ini ingin menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian 
ulang produk Blackberry. Penelitian ini menggunakan analisis 
data  yaitu analisis regresi berganda. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa psikologi konsumen mempengaruhi 
keputusan pembelian kembali produk Blackberry. Sikap 
merupakan elemen dalam psikologi konsumen yang 
mempengaruhi keputusan pembelian kembali secara signifikan. 
Hasil ini memberikan arahan kepada pemasar produk 
Blackberry untuk memberikan perhatian yang maksimal 
terhadap sikap konsumen terhadap Blackberry. 
 Penelitian Esfahani dan Maryam  (2012), penelitian ini 
bertujuan untuk mempelajari dampak promosi penjualan pada 
variabel psikografis kesepakatan-wilayah rawan konsumen. 
Penelitian ini menggunakan analisis simple lines regression. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel psikologis termasuk 
kualitas kesadaran, kesadaran harga, inovasi, loyalitas toko, 
dan perencanaan telah dipengaruhi oleh promosi penjualan dan 
memiliki nilai signifikan hubungan dengan variabel tersebut dan 
promosi penjualan. Tetapi beberapa variabel seperti kendala 
keuangan untuk menikmati belanja, perilaku impulsif, loyalitas 
merek dan tekanan waktu tidak mempengaruhi promosi 
penjualan dan mengakibatkan bahwa tidak ada hubungan yang 
signifikan antara variabel-variabel tersebut dengan promosi 
penjualan. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Ramdhani (2005). Hasil penelitian menunjukan bahwa atribut 



18 
 

lokasi, rasa dan keramahan pelayanan menempati urutan 
teratas dari tingkat kepentingan yang dinilai oleh konsumen. 
Strategi yang harus diterapkan di KFC mencangkup atribut 
lokasi, tempat parkir, keramahan pelayanan, kecepatan 
penyajian produk, kebersihan, aroma produk, rasa, kemasan 
bawa pulang, promosi dan diskon. Untuk itu, KFC perlu 
meningkatkan kinerjanya agar dapat tetap bersaing dengan 
pesaing utamanya McD. 
 Penelitian lain dilakukan oleh Murdianti (2011), penelitian 
ini menggunakan metode analisis Faktor. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa terdapat empat variabel teratas yang 
menjadi pertimbangan pelanggan dalam melakukan pembelian 
jasa di Kedai Telapak adalah yang berhubungan dengan 
dimensi empathy dan reliability yaitu kepekaan karyawan 
menerima keluhan pelanggan, kepekaan karyawan memahami 
kebutuhan pelanggan, kecepatan waktu tunggu pemesanan dan 
ketanggapan karyawan mengenai produk. Empat komponen 
utama pada keputusan pembelian jasa di kedai telapak adalah 
sikap dan kemampuan karyawan, produk, hospitality dan 
caretaking, dan pelayanan.  
 Penelitian yang dilakukan oleh Hilmi (2010), pada 
penelitian ini menggunakan variabel-variabel suasana, 
kemanan, harga, dan lokasi yang mempengaruhi keputusan 
pembelian. Hasil menunjukan bahwa semua indikator yang 
diteliti berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 
konsumen dalam memilih restoran Paparons Pizza, sedangkan 
penelitian yang pernah dilakukan oleh Wijaya (2005), hasil 
penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan faktor-faktor 
yang mempengaruhi konsumen pada saat makan di fast food 
restaurant atau non fast food restaurant. Faktor yang paling 
berpengaruh adalah kualitas makanan enak, pelayanan cepat, 
harga terjangakau, lokasi strategis dan tempat nyaman. 
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III   METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Kota Malang yang meliputi tiga 
lokasi yang terletak di kawasan Malang Town Square, kawasan 
Mall Olypick Garden, Kawasan Alun-alun Kota Malang. 
Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja 
(purposive). Selain itu kedekatan lokasi dan kemudahan 
pengambilan data menjadi pertimbangan peneliti dalam 
penentuan lokasi penelitian. Penelitian dilakukan pada bulan 
Februari 2014 sampai selesai penulisan laporan. Pengolahan 
data dilakukan di Laboratorium Komputasi dan Analisis Sistem 
Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi 
Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang 

3.2 Metode Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan survei. 
Penelitian survei (survey research) adalah bentuk pengumpulan 
data yang menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 
konsumen restoran cepat saji. Respon yang diberikan 
memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan mengenai 
keseluruhan kategori orang-orang yang menjadi konsumen yang 
diwakili oleh responden.  

3.3 Batasan Masalah 

Penentuan suatu batasan masalah pada penelitian ini 
bertujuan untuk menyederhanakan ruang lingkup masalah 
penelitian dan agar permasalahan yang diteliti dapat lebih fokus. 
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Restoran siap saji yang akan diteliti oleh peneliti yaitu 

restoran PT. X di Kota Malang. Hal ini dikarenakan restoran 
siap saji tersebut merupakan restoran cepat saji yang populer 
di masyarakat. 



20 
 

2. Responden yang dipilih yaitu responden yang pernah makan 
di restoran PT. X minimal lebih dari atau sama dengan 3 kali. 

3.4 Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian merupakan suatu proses yang terdiri 
dari tahap-tahap yang saling terkait satu sama lainnya. 
Gambaran umum mengenai urutan langkah pengerjaan 
dilakukan berdasarkan diagram rencana penelitian yang dapat 
dilihat pada Gambar 3.1. 

Survey Pendahuluan

Studi Literatur

Identifikasi dan Perumusan Masalah

Penentuan Variabel Penelitian

Metode Pengumpulan Data

Perencanaan Sampel

Penyusunan Kuesioner

Uji Validitas dan Reliabilitas

Valid dan Reliabel?

Pengumpulan Data

Analisis Data

Kesimpulan dan Saran

Ya

Tidak

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Metode Penelitian 
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3.4.1 Survey Pendahuluan 

 Survey pendahuluan dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui keadaan konsumen restoran cepat saji di kota 
Malang. Hal ini digunakan untuk menunjang informasi yang 
berhubungan dan mendapatkan data awal yang dibutuhkan 
dalam penelitian. 

3.4.2 Studi Literatur 

 Studi literatur dilakukan dengan cara mempelajari 
literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang 
sedang diteliti baik berupa buku, jurnal, maupun penelitian-
penelitian sebelumnya. Studi literatur ini dapat membantu 
proses penelitian berkaitan dengan analisis psikografi, 
keputusan pembelian, dan analisis faktor. 

3.4.3 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Proses identifikasi masalah digunakan untuk 
menganalisis permasalahan yang terjadi berkaitan dengan 
analisis psikografi terhadap keputusan pembelian. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh faktor 
psikografi terhadap keputusan pembelian restoran cepat saji di 
Kota Malang dan Variabel mana dari variabel-variabel psikografi 
yang dominan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 
restoran cepat saji. 

3.4.4 Penentuan Variabel 

Variabel-variabel yang akan diteliti adalah preferensi 
lingkungan sosial (X1), preferensi keluarga (X2), preferensi 
teman (X3), prioritas konsumen (X4), kegemaran produk (X5), 
pandangan konsumen terhadap status sosial (X6), pandangan 
konsumen terhadap nilai moral (X7), pemahaman merek (X8),  
pandangan konsumen terhadap pelayanan (X9), pandangan 
konsumen terhadap keramahan petugas (X10), pemahaman 
konsumen terhadap kebersihan makanan (X11), pemahaman 
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konsumen terhadap kelengkapan menu (X12), informasi dari 
media masa (X13), informasi dari pengalaman (X14), informasi 
dari teman atau keluarga (X15), Restoran terbaik (X16), restoran 
terkenal (X17), restoran handal (X18), restoran yang disukai (X19). 
Gambaran mengenai variabel dapat dilihat pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Psikografi Variabel Definisi Operasional 

Motivasi Preferensi 
lingkungan 
sosial (X1) 

Dorongan akan tren yang sedang 
terjadi di lingkungan sosial 
masyarakat untuk mengkonsumsi 
produk restoran cepat saji. 

Preferensi 
keluarga (X2) 

Dorongan atau ajakan orang lain 
yang berupa keluarga baik secara 
individu maupun kelompok untuk 
makan di restoran cepat saji. 

Preferensi 
teman (X3) 

Dorongan atau ajakan orang lain 
yang berupa teman baik secara 
individu maupun kelompok untuk 
makan di restoran cepat saji. 

Prioritas 
konsumen (X4) 

Minat konsumen untuk makan di 
restoran cepat saji merupakan 
prioritas utama dari berbagai pilihan 
restoran. 

Kegemaran 
produk (X5) 

Dorongan konsumen terhadap 
kegemaran produk restoran cepat 
saji. 
 

Persepsi Pandangan 
konsumen 
terhadap 
status sosial 
(X6) 

Pandangan konsumen terhadap 
penilaian publik atas status sosial 
yang diperoleh jika makan di 
restoran cepat saji. 

Pandangan 
konsumen 
terhadap nilai 
moral (X7) 

Pandangan konsumen terhadap 
penilaian publik atas nilai moral 
yang diperoleh jika makan di 
restoran cepat saji. 

Pemahaman 
merek (X8) 
 

Pemahaman konsumen terhadap 
popularitas merek produk restoran 
cepat saji. 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel (Lanjutan) 

 

 
 

Psikografi Variabel Definisi Operasional 

 Pandangan 
konsumen 
terhadap 
Pelayanan (X9) 

Pandangan konsumen terhadap 
pelayanan petugas restoran cepat 
saji. 

Pandangan 
konsumen 
terhadap 
Keramahan 
petugas(X10) 

Pandangan konsumen terhadap 
keramahan petugas restoran cepat 
saji. 

Pemahaman 
konsumen 
terhadap 
Kebersihan 
makanan (X11) 

Pemahaman konsumen terhadap 
Tingkat kebersihan dan keamanan 
makanan yang disajikan di restoran 
cepat saji. 

Pemahaman 
konsumen 
terhadap 
Kelengkapan 
menu (X12) 

Pemahaman konsumen terhadap 
Jenis dan variasi menu yang 
ditawarkan di restoran cepat saji. 

Pembelaja
ran 

Informasi dari 
media masa 
(X13), 

Informasi yang diperoleh konsumen 
dari media masa mengenai 
restoran cepat saji. 

Informasi dari 
pengalaman 
(X14). 

Pengetahuan yang diperoleh 
berdasarkan pengalaman. 

Informasi dari 
teman atau 
keluarga (X15) 

Informasi yang diperoleh dari 
teman atau keluaraga 

Sikap Restoran 
terbaik (X16) 

Restoran cepat saji yang dipilih 
merupakan restoran yang terbaik 

Restoran 
terkenal (X17), 

Restoran cepat saji yang dipilih 
adalah restoran yang terkenal.   

Restoran 
handal (X18) 

Restoran cepat saji yang dipilih 
merupakan restoran yang handal. 

Restoran yang 
disukai (X19) 

Restoran cepat saji yang dipilih 
adalah restoran yang disukai 
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3.4.5 Metode Pengumpulan Data 

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari 
data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh 
melalui pengisian kuesioner, yang dilakukan dengan 
mewawancarai secara langsung responden. Kuesioner yang 
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian, pertama 
bagian screening kedua adalah karakteristik responden, dan 
ketiga merupakan pertanyaan tentang tanggapan atau kesan 
dalam menentukan keputusan pembelian di restoran cepat saji. 
 Data sekunder akan diperoleh dari studi literature yang 
berhubungan dengan topik penelitian, seperti buku-buku, artikel, 
jurnal dan lain-lain. Disamping itu data dari lembaga-lembaga 
lain yang menunjang topik penelitian juga dapat dijadikan 
sumber data sekunder. 

3.4.6 Perencanaan Sampel 

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik sampel tanpa peluang (non 
probability sampling), yaitu dengan metode Convenience 
Sampling, dimana responden dipilih berdasarkan atas 
ketersediaan dan kemudahan mendapatkannya (berada 
ditempat dan waktu yang tepat). Penerapan Convenience 
Sampling dalam penelitian ini dilakukan dengan: 

1. Memilih responden yang bersedia mengisi kuesioner. 
2.  Responden yang dipilih yaitu responden yang pernah 

makan di restoran cepat saji lebih dari atau sama 
dengan 3 kali. 

 Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu 
sebesar 100 sampel.  Hal ini dikarenakan jumlah sampel yang 
ideal untuk analisis faktor adalah 50 sampai 100 sampel 
(Santoso, 2010). Menurut Hidayat dan Istiadah (2011), dalam 
analisis faktor, jumlah variabel digunakan sebagai ukuran 
sampel, bahwa sampel minimal adalah 4 atau 5 kali jumlah 
variabel, sehingga jumlah sampel yaitu 19 dikali 5 adalah 95. 
Untuk itu jumlah sampel yang diambil sebesar 100 sampel, 
untuk memenuhi jumlah sampel ideal pada analisis faktor. 
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3.4.7 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

 Uji validitas (uji kesahihan) digunakan untuk mengetahui 
apakah kuesioner yang disusun tersebut valid, maka perlu diuji 
dengan uji korelasi antara nilai tiap-tiap item pertanyaan dengan 
nilai total kuesioner tersebut. Instrumen yang valid berarti 
instrument mampu mengukur tentang apa yang diukur (Sanusi, 
2005). Untuk mengetahui tingkat validitas maka digunakan 
rumus korelasi Product Moment yaitu (Ghozali, 2008): 

    
     (  )(  )

√(     (  ) )((     (  ) 
 

Keterangan : 
rxy      = Koefisien korelasi Pearson antara item instrumen yang 

akan digunakan dengan variabel yang bersangkutan. 
X       = Skor item instrumen yang akan digunakan 
N       = Jumlah sampel 
Y       = Skor semua item instrumen dalam variabel tersebut 
Secara statistik, nilai korrelasi yang diperoleh harus 
dibandingkan dengan nilai dari tabel koefisien korelasi (r). Untuk 
itu, harus ditentukan besarnya derajat bebas (db) dengan rumus 
db = n-1, α = 5%. Uji validitas instrument ini menggunakan 
analisa korelasi dengan program SPSS version 17.0 for 
Windows, dimana nilai koefisien korelasi rhitung > rtabel dinyatakan 
valid. 

Reliabilitas menunjukan adanya konsistensi dan 
stabilitas nilai hasil skala pengukuran tertentu. Reliabilitas 
berkonsentrasi pada masalah akurasi pengukuran dan hasilnya 
(Sarwono dan Martadiredja, 2008). Pengukuran dikatakan 
konsisten jika beberapa pengukuran terhadap subjek yang 
sama diperoleh hasil yang tidak berbeda. Cara yang lebih akurat 
untuk menghitung reliabilitas sekelompok item adalah dengan 
menggunakan coefficient alpha (cronbach alpha) (Tjiptono dkk, 
2004): 

  [
 

   
] [   

    

   
] 

Keterangan: 
R         = Koefisien reliabilitas 
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K         = Banyaknya butir pertanyaan 
       = Total varians butir 
St2      = Total varians 
Instrumen yang reliable merupakan syarat mutlak untuk 
mendapatkan hasil penelitian reliable. Hasil dari pengukuran 
harus akurat dan konsisten agar dapat dipercaya 

3.4.8 Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data 
adalah kuesioner. Kuesioner yang digunakan didalam penelitian 
ini menggunakan format Likert-type.  Skala Likert merupakan 
skala yang mengukur kesetujuan atau ketidaksetujuan 
seseorang terhadap serangkaian pernyataan berkaitan dengan 
keyakinan atau perilaku mengenai suatu obyek tertentu. Format 
Likert memungkinkan responden untuk menjawab sesuai 
dengan drajat yang diinginkan untuk setiap pertanyaan yang 
diajukan. Format Likert-type yang digunakan adalah lima 
interval, yaitu (Hermawan, 2005): 
(5) Sangat Penting 
(4) Penting 
(3) Biasa 
(2) Tidak Penting 
(1) Sangat Tidak Penting 
 Pengumpulan data dilakukan setelah kuesioner selesai 
diisi konsumen tersebut. Jawaban yang telah ada dikumpulkan 
dan dikelompokkan sesuai pertanyaan yang telah ditentukan 
dan diberikan nilai dengan parameter skala likert yang telah 
ditentukan. 

3.4.9 Analisis Data 

Salah satu teknik yang sering digunakan dalam analisis 
multivariat adalah Analisis Faktor. Analisis faktor digunakan 
untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan 
utama pelanggan dalam melakukan pembelian di restoran cepat 
saji. Langkah –langkah yang dilakukan dalam analisis faktor 
yaitu: 
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1. Merumuskan masalah  
Variabel-variabel yang dipilih adalah variabel yang relevan 
dengan penelitian yang dilakukan dan harus didasarkan 
penelitian-penelitian terdahulu, teori, dan pendapat penelitian 
sendiri. 

2. Membuat Matriks Korelasi 
Berkenana dengan analisis faktor, pengujian yang harus 
dilakukan yaitu: 
a. Barlett’s test of Sphericity yang dipakai untuk menguji 

bahwa variabel-variabel dalam sampel berkorelasi. 
b. Uji Kaiser Meyer Olkin (KMO) untuk mengetahui 

kecukupan sampel atau pengukuran kelayakan sampel. 
c. Uji Measure of Sampling Adequency (MSA) digunakan 

untuk mengukur derajat korelasi antar variabel dengan 
kriteria MSA > 0,5. 

d. Communalities, yang digunakan untuk mengukur 
pengaruh varians terhadap faktor yang terbentuk. 

3. Menentukan Jumlah Faktor 
Penentuan jumlah faktor didasarkan pada besarnya eigen 
value setiap faktor yang muncul. 

4. Rotasi Faktor 
Rotasi faktor dilakukan untuk mempermudah interpretasi 
dalam menentukan variabel-variabel mana saja yang 
tercantum dalam suatu faktor. 

5. Interpretasi Faktor 
Interpretasi faktor dilakukan dengan cara mengelompokkan 
variabel yang mempunyai factor loading yang tinggi ke dalam 
faktor tersebut. 

3.4.10 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan akan menghasilkan intisari dari penelitian. 
Saran yang diberikan dapat berupa saran untuk pengembangan 
penelitian sejenis. 
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IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum PT X 

 Salah satu retoran cepat saji yang ada di Kota Malang 
yaitu PT. X. Bentuk restoran ini menggunakan konsep penyajian 
makanan sudah dimasak terlebih dahulu. Konsumen tinggal 
memilih jenis makanan yang disukai lalu membayarnya di kasir 
kemudian konsumen bawa kemeja kursi yang telah disediakan. 
Jenis makanan yang banyak ditemui di restoran siap saji adalah 
ayam goreng (fried chicken) dan kentang goreng (french fries), 
aneka burger, dan sejenisnya. Restoran ini merupakan restoran 
cepat saji dengan produk handalan yaitu fried chicken atau 
ayam goreng. Dalam menjalankan bisnisnya PT. X membidik 
pasar yang sangat luas tidak terbatas oleh faktor gender 
maupun usia. PT. X juga menyediakan fasilitas yang sangat 
dibutuhkan oleh konsumen seperti misalnya fasilitas jasa antar 
(delivery service). Fasilitas ini digunakan untuk membidik 
konsumen yang tidak cukup waktu untuk keluar rumah menuju 
outlet. PT. X juga menyediakan fasilitas drive thru. Fasilitas ini 
ditujukan kepada konsumen yang membutuhkan kecepatan 
layanan tanpa harus turun dari kendaraannya. PT. X sering 
disebut sebagai restoran keluarga, ini dibuktikan dengan adanya 
fasilitas bermain untuk anak dan menyediakan paket khusus 
untuk ulang tahun anak. 
 Pengalaman sukses dan peningkatan pertumbuhan yang 
berkelanjutan selama lebih dari 30 tahun, tidak diragukan lagi 
telah menjadikan merek PT. X sebagai pemimpin pasar restoran 
cepat saji di negara ini. Ekspansi jaringan restoran terus 
diupayakan supaya bisa hadir dekat dengan konsumen, baik di 
kota-kota metropolitan yang sarat persaingan maupun di kota-
kota di daerah tingkat II. Sejak empat tahun terakhir, perseroan 
lebih berfokus pada pembukaan gerai bertipe free-standing 
(gerai yang berada di bangunan yang berdiri sendiri) yang 
memberikan fleksibilitas yang lebih dalam jam operasi dengan 
fasilitas lengkap untuk memenuhi kebutuhan dan selera 
konsumen. Perseroan mengoperasikan total 421 gerai, yang 
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tersebar di 32 dari 33 propinsi, di lebih dari 95 kota-kota di 
seluruh Indonesia, dan mempekerjakan sekitar 16.365 
karyawan dengan hasil penjualan lebih dari Rp3,317 triliun.  

4.2 Karakteristik Responden 

 Berdasarkan 100 kuesioner yang telah disebar, 
didapatkan sejumlah karakteristik konsumen restoran cepat saji. 
Karakteristik konsumen restoran cepat saji tersebut dapat 
dibedakan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendapatan, 
pekerjaan atau profesi, frekuensi pembelian, dan waktu yang 
dihabiskan untuk makan Karakteristik responden dapat dilihat 
pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1 Karakteristik Responden 

Karakteristik Responden Jumlah 
(orang) 

Persentase 
(%) 

Jenis Kelamin 
a. Perempuan 
b. Laki-laki 

Total 

 
56 
44 
100 

 
56 
44 
100 

Usia 
a. < 17 
b. 17 – 21  
c. 22 – 26 
d. 27 – 31   
e. 32 – 40  
f. > 40 

Total 

 
3 

43 
30 
13 
10 
1 

100 

 
3 

43 
30 
13 
10 
1 

100 
Tingkat Pendapatan atau uang saku 

a. < Rp 1.000.000 
b. Rp 1.000.0000 – Rp 

3.000.000 
c. > Rp 3.000.000 

 
Total 

 
49 
45 

 
6 
 

100 

 
49 
45 

 
6 
 

100 
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Tabel 4.1 Karakteristik Responden (Lanjutan) 
 
 

Karakteristik Responden Jumlah 
(orang) 

Persentase 
(%) 

Pekerjaan atau Profesi 
a. Pegawai Negeri 
b. Pegawai swasta 
c. Wiraswasta 
d. Pelajar/mahasiswa 
e. Lain-lain  

Total 

 
8 

20 
6 

61 
5 

100 

 
8 

20 
6 

61 
5 

100 
Frekuensi pembelian 1 bulan 

a. 3 sampai 5 kali 
b. 6 sampai 10 kali 
c. > 10 kali 
d. Lainnya 

Total 

 
62 
8 
4 

26 
100 

 
62 
8 
4 

26 
100 

Waktu yang di habiskan untuk 
makan 

a. 1 sampai 2 jam 
b. 3 sampai 4 jam 
c. > 4 jam 
d. Lainnya  

Total 

 
 

71 
19 
4 
6 

100 

 
 

71 
19 
4 
6 

100 

 Sumber: Data Primer Diolah (2014) 

Pemilihan konsumen restoran cepat saji dilakukan 
secara kebetulan dengan penyebaran kuesioner yang dilakukan 
di kota Malang yang meliputi tiga lokasi yaitu kawasan Malang 
Town Square, kawasan Mall Olympic Garden, dan kawasan 
alun-alun kota Malang. Pada penelitian ini konsumen restoran 
cepat saji yang berjenis kelamin perempuan cukup 
mendominasi yaitu sebanyak 56 persen, sedangkan laki-laki 
berjumlah 44 persen. Hal ini dikarenakan penyebaran kuesioner 
sebagian besar dilakukan di kawasan mall, yang mana kawasan 
tersebut merupakan lokasi yang banyak digemari atau 
dikunjungi oleh kaum perempuan. Menurut Utami dan 
Sumaryono (2008), pembelian lebih dikaitkan perempuan 
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sebagai figur pelaku yang memiliki peluang terbesar dalam 
mewujudkan suatu pembelian.  
 Menurut Schiffman dan Lislie (2008), kebutuhan dan 
minat terhadap produk bervariasi sesuai dengan usia para 
konsumen. Umur merupakan hal yang penting untuk diketahui 
oleh perusahaan dalam memasarkan produknya. Pertambahan 
usia seseorang akan menyebabkan terjadinya perubahan jenis 
barang dan jasa yang mereka beli sebagai akibat dari 
perubahan kebutuhan hidup. Usia responden restoran cepat saji 
berdasarkan hasil penelitian sangat beragam mulai dari usia 16 
tahun hingga 50 tahun. Pada Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa 
responden yang paling banyak adalah usia 17 sampai 21 tahun 
sebanyak 43 persen, sedangkan responden yang paling sedikit 
yaitu usia > 40 tahun sebanyak 1 persen. Hal ini sesuai dengan 
segmen pasar yang di tuju oleh PT. X yaitu anak muda atau 
remaja. PT. X menilai bahwa anak muda atau remaja relatif 
konsumtif, sehingga segmen anak muda atau remaja adalah 
segmen pasar yang sangat potensial. 
 Berdasarkan hasil penelitian mayoritas responden 
restoran cepat saji memiliki pendapatan perbulan yaitu kurang 
dari Rp 1.000.000 sebanyak 49 persen, sedangkan responden 
yang paling sedikit yaitu sebanyak 6 persen dengan pendapatan 
sebesar lebih dari Rp 3.000.000, hal ini dikarenakan konsumen 
restoran cepat saji sebagian besar adalah pelajar atau 
mahasiswa yang belum bekerja dan pendapatan berasal dari 
uang saku orang tua. Selain itu, PT. X juga merupakan restoran 
cepat saji yang sangat menyadari kebutuhan konsumen, 
sehingga harga yang ditawarkan oleh PT. X sangat terjangkau 
oleh semua kalangan. Harga yang ditawarkan mulai dari harga 
Rp 5000, yang merupakan harga termurah yang dapat 
dibayarkan oleh konsumen untuk dapat makan di restoran PT. 
X.  Menurut Schiffman dan Lislie (2008), pendapatan menjadi 
hal yang penting untuk membedakan berbagai segmen pasar. 
Para pemasar pada umumnya membagi pasar berdasarkan 
pendapatan karena pendapatan merupakan indikator yang kuat 
mengenai kemampuan untuk membayar produk. 
 Pada Tabel 4.1 sebagian besar responden dengan 
pekerjaan atau profesi sebagai pelajar/mahasiswa sebanyak 61 
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persen, dan selanjutnya responden terbesar ke-2 yaitu dengan 
pekerjaan sebagai pegawai swasta sebanyak 20 persen, serta 
pekerjaan atau profesi lain-lain seperti ibu rumah tangga dan 
pengangguran adalah jumlah responden terkecil yaitu sebesar 5 
persen. Hal ini dikarenakan salah satunya malang adalah kota 
pelajar dan juga target utama restoran cepat saji adalah usia 
remaja. Menurut Irawati dan Rina (2008), mengatakan bahwa 
remaja merupakan suatu tahap seseorang mengalami 
perubahan biologis dan psikologis yang menyebabkan suka 
mengikuti gaya hidup modern. Jika dilihat segmen pasar yang 
dituju oleh PT. X adalah anak remaja, dapat diketahui bahwa 
gaya hidup dari anak remaja adalah gaya yang mengikuti 
jaman. Hal ini dibuktikan dengan makan di restoran cepat saji 
merupakan gaya hidup yang modern yang dapat dikatakan 
orang yang gaul dan tidak ketinggalan jaman. 
 Pada Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa sebagian besar 
responden makan di restoran cepat saji dalam satu bulan rata-
rata sekitar 3 sampai 5 kali dengan persentase sebesar 62 
persen. Sebanyak 26 persen responden mengatakan bahwa 
mereka rata-rata makan di restoran cepat saji dalam satu bulan 
yaitu satu kali atau tidak menentu.  Waktu yang dihabiskan 
konsumen untuk makan di restoran cepat saji sesuai dengan 
penelitian ini mayoritas yaitu sekitar 1 sampai 2 jam, dengan 
persentase sebesar 71 persen. Ini menandakan bahwa 
responden dapat dilkatakan sangat menyukai makan di restoran 
cepat saji yang dibuktikan dengan rata-rata konsumen makan di 
restoran cepat saji sebanyak 3 sampai 5 kali mendominasi.  

Produk-produk yang ditawarkan di PT. X sangatlah 
beragam. Produk-produk tersebut sangat disesuaikan dengan 
budaya yang ada di Indonesia, sehingga dapat membuat 
masyarakat menyukai produk-produk yang ditawarkan oleh PT. 
X. Salah satu produk yang mengikuti budaya Indonesia adalah 
produk ayam goreng. Ayam goreng yang menjadi menu utama 
PT. X disandingkan dengan nasi yang merupakan makanan 
pokok yang dominan di Indonesia. Saus cabe menjadi 
pelengkap yang wajib ada di setiap gerainya seolah mendekati 
kebiasaan lokal yaitu makan nasi dan ayam goreng pakai 
sambel. Hal tersebutlah menjadi daya tarik bagi konsumen 
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untuk terus makan di PT. X yang mamapu menyesuaikan 
produk yang ditawarkan dengan lidah Indonesia. 
 Sikap penting dalam loyalitas akan tercermin dalam 
komitmen konsumen yang merupakan hal yang lebih penting 
dari sekedar kepuasan. Motivasi keputusan membeli kembali 
merupakan hasil dari tingginya sikap positif terhadap produk 
atau jasa dibandingkan dengan produk atau jasa alternatif 
lainnya. Pembelian kembali adalah tahap akhir loyalitas, di 
mana konsumen dianggap benar-benar setia dan akan 
mengulangi proses keputusan pembelian secara terus menerus. 
Pelanggan yang setia cendrung akan menolak produk atau jasa 
pesaing (Bernard dan Widjaja, 2009). Pembelian ulang 
merupakan fungsi dari empat kekuatan utama yaitu periklanan, 
harga, distribusi, serta kepuasan produk. Dengan demikian, 
para konsumen lebih mungkin untuk terus membeli suatu merek 
khusus manakala harganya dianggap rasional, jika barangnya 
mudah didapat, dan bila kualitas produk dianggap memuaskan 
(Shim, 2003). 

4.3 Pengujian Instrumen Penelitian 

 Pengujian kuesioner dilakukan untuk mengetahui sejauh 
mana pertanyaan dalam kuesioner dapat dimengerti oleh 
responden. Pengujian kuesioner dilakukan dengan menyebar 
kuesioner kepada 100 responden. Uji validitas dan reliabilitas 
dilakukan dengan menggunakan software SPSS Statistics 17.0. 

4.3.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Awal 

 Pada penelitian ini pengujian validitas dan reliabilitas 
dilakukan terlebih dahulu sebanyak 30 kuesioner yang 
disebarkan kepada konsumen restoran cepat saji, sehingga 
dapat diketahui kevalidan dan kehandalan kuesioner yang akan 
disebar. Hasil dari validitas dan reliabilitas untuk 30 kuesioner 
dapat dilihat pada Lampiran 3. Hasil uji validitas dan reliabilitas 
untuk 30 kuesioner dapat dilihat pada Tabel 4.2. Pada Tabel 4.2 
dapat diketahui hasil dari pengujian validitas sebanyak 30 
kuesioner menunjukan bahwa kuesioner yang disebar 
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mempunyai nilai yang valid atau dapat dipercaya. Saidani dan 
Arifin (2012) menjelaskan bahwa pengujian validitas instrumen 
menggunakan korelasi bivariate pearson atau product moment 
yang item atau indikator dinyatakan valid jika nilai r hitung ≥ nilai 
r tabel. 
 Pada Tabel 4.2 juga menjelaskan nilai reliabel kuesioner 
yang telah disebar sebanyak 30 kuesioner. Pengujian reliabilitas 
dimaksudkan untuk mengetahui konsistensi dari alat ukur yang 
digunakan. Hasil uji reliabilitas terhadap 30 kuesioner 
menunjukan bahwa kuesioner yang disebar sudah dikatakan 
reliabel, karena mempunyai nilai reliabilitas lebih besar dari nilai 
cronbach’s alpha sebesar 0.6. Yunal dan Indriyani (2013) 
menjelaskan bahwa uji reliabilitas digunakan untuk mengukur 
konsistensi variabel penelitian. Kuesioner dikatakan reliabel 
apabila nilai cronbach’s alpha > 0.6. Jadi dapat dikatakan bahwa 
kuesioner dapat dilanjutkan untuk digunakan pada survei 
berikutnya. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 30 Kuesioner 

Variabel 
Validitas Reliabilitas 

rhitung rtabel Ket. 
Nilai cronbach’s 

alpha 
Ket. 

X1 0,409 0,361 Valid 

0,899 Reliabel 

X2 0,532 0,361 Valid 
X3 0,440 0,361 Valid 
X4 0,650 0,361 Valid 
X5 0,740 0,361 Valid 
X6 0,524 0,361 Valid 
X7 0,572 0,361 Valid 
X8 0,833 0,361 Valid 
X9 0,761 0,361 Valid 
X10 0,680 0,361 Valid 
X11 0,680 0,361 Valid 
X12 0,674 0,361 Valid 
X13 0,461 0,361 Valid 
X14 0,430 0,361 Valid 
X15 0,534 0,361 Valid 
X16 0,741 0,361 Valid 
X17 0,451 0,361 Valid 
X18 0,611 0,361 Valid 
X19 0,546 0,361 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah (2014) 
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4.3.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Keseluruhan 
 Kuesioner yang sudah terkumpul sebanyak 100 
kuesioner, kemudian dilanjutkan dengan pengujian validitas dan 
reliabilitas. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan 
rumus korelasi product moment yang mana r hitung diperoleh 
dari hasil output SPSS, nilai tersebut kemudian dibandingakn 
dengan nilai r tabel. Hasil output uji validitas dan reliabilitas 
terhadap 100 kuesioner dapat dilihat pada Lampiran 4. Hasil uji 
validitas dan reliabilitas untuk 100 kuesioner dapat dilihat pada 
Tabel 4.3. Pada Tabel 4.3 Uji validitas menunjukkan bahwa 
semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai 
koefisien korelasi atau r hitung yang lebih besar dari r tabel, 
sehingga dapat dikatakan bahwa kuesioner tersebut valid. 
Berdasarkan hal tersebut responden dianggap tidak mengalami 
masalah dalam menjawab pertanyaan kuesioner terutama 
dalam hal pemahaman isi pertanyaan. Pada jurnal Ruyatnasih 
(2013) menjelaskan bahwa validitas menunjukan sejauh mana 
skor atau nilai ukuran yang diperoleh benar-benar menyatakan 
hasil pengukuran atau pengamatan. Berakaitan dengan 
karaktersitik psokologis, hasil pengukuran yang diperoleh 
sebenarnya diharapkan dapat menggambarkan atau 
memberikan skor atau nilai suatu karakteristik lain yang menjadi 
perhatian utama. 
 Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah 
instrumen penelitian yang disusun dapat digunakan berulang 
kali terhadap obyek yang sama. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat 
pada Tabel 4.3. Uji reliabilitas menunjukan bahwa kuesioner 
yang disebar sebanyak 100 kuesioner dikatakan reliabel. Hal 
tersebut ditunjukan dengan nilai croanbach’s alpha lebih besar 
dari 0.6. Menurut Arikunto dalam Saputra dan Hatane (2013), 
reliabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan bahwa 
suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 
sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut 
sudah baik. Jadi kuesioner yang telah disebar tersebut dapat 
diolah lebih lanjut menggunakan analisis data yang telah 
ditentukan yaitu analisis faktor.  
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Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 100 Kuesioner 

Variabel 

Validitas Reliabilitas 

rhitung rtabel Ket. 
Nilai 

cronbach’s 
alpha 

Ket. 

X1 0,402 0,195 Valid 

0,820 Reliabel 

X2 0,446 0,195 Valid 
X3 0,368 0,195 Valid 
X4 0,443 0,195 Valid 
X5 0,539 0,195 Valid 
X6 0,480 0,195 Valid 
X7 0,533 0,195 Valid 
X8 0,658 0,195 Valid 
X9 0,682 0,195 Valid 
X10 0,514 0,195 Valid 
X11 0,538 0,195 Valid 
X12 0,555 0,195 Valid 
X13 0,205 0,195 Valid 
X14 0,342 0,195 Valid 
X15 0,361 0,195 Valid 
X16 0,607 0,195 Valid 
X17 0,461 0,195 Valid 
X18 0,555 0,195 Valid 
X19 0,525 0,195 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah (2014) 

4.4 Analisis Faktor 

 Faktor psikografi yang mempengaruhi konsumen dalam 
proses keputusan pembelian restoran cepat saji dianalisis 
dengan menggunakan alat analisis multivariate, yaitu analisis 
faktor. Pada penerapan analisis faktor ini, digunakan bantuan 
program SPSS Statistics 17.0 dalam perhitungannya. 
Prosesnya sesuai dengan algoritma pembentukan faktor laten. 
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4.4.1 Matriks Korelasi 

 Analisis faktor yang pertama dilakukan adalah menilai 
variabel mana saja yang dianggap layak untuk dimasukkan ke 
dalam analisis selanjutnya. Syarat kecukupan atau tidak untuk 
analisis faktor dengan menggunakan uji Keiser Meyer Olkin 
(KMO) dan Bartlett’s Test. Hasil pengujian awal memperlihatkan 
bahwa besarnya nilai Keiser Meyer Olkin Measure of Sampling 
Adequacy (KMO-MSA) bernilai di atas 0,5 dengan Bartlett’s Test 
memiliki signifikasi 0,000. Nilai KMO-MSA dan Bartlett’s Test 
dapat dilihat pada Lampiran 5. Hal ini berarti bahwa seluruh 
variabel memenuhi syarat MSA, sehingga layak untuk dilakukan 
analisis selanjutnya. Simamora (2004) menjelaskan bahwa, 
kesimpulan tentang layak-tidaknya analisis faktor dilakukan, 
baru sah secara statistik dengan menggunakan uji KMO-MSA. 
KMO uji yang nilainya berkisar antara 0 sampai 1 ini 
mempertanyakan kelayakan (appropriatness) analisis faktor. 
Apabila indeks tinggi (berkisar antara 0,5 sampai 1,0), analisis 
faktor layak dilakukan. Sebaliknya, kalau nilai KMO di bawah 0,5 
analisis faktor tidak layak dilakukan. 
 Dalam perhitungan Tabel Anti-Image Matrix (Anti Image 
Corelation) masih didapatkan variabel yang memiliki nilai MSA 
(angka korelasi yang bertanda “a”) dibawah 0,5 dapat dilihat 
pada Lampiran 5. Oleh karena itu, tahap selanjutnya adalah 
melakukan penyaringan terhadap sejumlah variabel tersebut, 
hingga didapat variabel-variabel yang memenuhi syarat untuk 
dilakukan analisis. Dalam pengolahan analisis faktor tahap 
pertama (Lampiran 5) terdapat satu variabel yang memiliki nilai 
MSA kurang dari 0,5 yaitu variabel preferensi teman (X3) 
dengan nilai MSA 0,463. Hal ini berarti variabel X3 dikeluarkan 
dan tidak dilakukan analisis selanjutnya. 
 Hasil dari pengujian ulang analisis faktor tersebut, 
didapatkan angka KMO-MSA yang lebih besar dari pada 
pengujian awal. Hasil KMO dan Bartlett’s Test dapat dilihat pada 
Lampiran 6, yang mana hasilnya yaitu 0,544, 0,720, 0,579 dan 
0,652 dengan nilai signifikansi yaitu 0,000. Hasil pengujian 
ulang ini menunjukan bahwa syarat nilai KMO-MSA telah 
terpenuhi, sehingga dapat dilakukan analisis selanjutnya. 
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Korelasi dari tiap-tiap variabel yang terbentuk dapat dilihat pada 
Tabel 4.4, yang mana pada tabel sudah tidak terdapat lagi 
variabel yang memiliki nilai MSA (angka korelasi yang bertanda 
“a”) dibawah 0,5 dan dihasilkan 18 variabel yang memenuhi 
syarat untuk dianalisis lebih lanjut. 

Tabel 4.4 Anti Image Matrix 
No Variabel Nilai Measure of 

Sampling Adequeacy 
(MSA) 

1 X1 0,730 
2 X2 0,742 
3 X4 0,528 
4 X5 0,528 
5 X6 0,663 
6 X7 0,683 
7 X8 0,747 
8 X9 0,690 
9 X10 0,692 

10 X11 0,798 
11 X12 0,843 
12 X13 0,755 
13 X14 0,556 
14 X15 0,557 
15 X16 0,792 
16 X17 0,630 
17 X18 0,622 
18 X19 0,600 

Sumber: Data Primer Diolah (2014) 

4.4.2 Penentuan Jumlah Faktor 

 Pada penentuan jumlah faktor merupakan langkah inti 
dalam analisis faktor, yaitu mengekstraksi sekumpulan variabel 
yang ada, sehingga terbentuk satu atau lebih faktor. Metode 
yang digunakan dalam proses ini yaitu analisis komponen 
utama (principal component analysis). Setelah proses ekstraksi 
dilakukan, diperoleh nilai communalities. Communalities adalah 
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jumlah keragaman dari suatu variabel mula-mula yang bisa 
dijelaskan oleh faktor yang terbentuk, semakin tinggi nilai 
communality sebuah variabel berarti semakin erat hubungannya 
dengan faktor yang terbentuk (Dwipurwani dkk, 2009). Tabel 4.5 
menunjukkan nilai communality dari 18 variabel yang di analisis. 
Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa variabel X18 
(Restoran handal) memiliki nilai communality yang paling besar 
yaitu 0,734. Hal ini berarti 73,4% variabel restoran handal dapat 
dijelaskan oleh faktor yang terbentuk yaitu faktor sikap.  
 Pada analisis faktor ini terbentuk empat faktor psikografi 
yang mempengaruhi keputusan pembelian restoran cepat saji. 
Pembentukan faktor-faktor ini terdapat pada Tabel 4.6. Pada 
tabel tersebut terlihat empat faktor yang terbentuk ini memiliki 
nilai eigenvalue diatas satu. Solimun (2003) menjelaskan bahwa 
penentuan jumlah faktor didasarkan pada besarnya eigenvalue 
setiap faktor yang terbentuk yaitu eigenvalue > 1. 

Tabel 4.5 Nilai Communality 

No Variabel Nilai Communality 

1 X1 0,128 
2 X2 0,128 
3 X4 0,699 
4 X5 0,671 
5 X6 0,295 
6 X7 0,388 
7 X8 0,398 
8 X9 0,623 
9 X10 0,496 

10 X11 0,325 
11 X12 0,414 
12 X13 0,327 
13 X14 0,687 
14 X15 0,685 
15 X16 0,515 
16 X17 0,600 
17 X18 0,734 
18 X19 0,307 

Sumber: Data Primer Diolah (2014) 
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Dari Tabel 4.6 diketahui bahwa terdapat empat faktor yang 
terbentuk, yang mana empat faktor tersebut sesuai dengan 
faktor psikografi yang terdiri dari Motivasi, Persepsi, 
Pembelajaran, dan Sikap. 

Tabel 4.6 Hasil Analisis Nilai Eigenvalue 

No Faktor Eigenvalue % of Variance 

1 Motivasi 1,625 40,631 
2 Persepsi 2,939 41,988 
3 Pembelajaran 1,699 56.647 
4 Sikap 2,155 53,883 

Sumber: Data Primer Diolah (2014) 

4.4.3 Rotasi Faktor 

 Analisis selanjutnya adalah rotasi faktor, yang mana 
rotasi faktor ini dilakukan dengan tujuan menyederhanakan 
struktur dengan mentransformasi faktor untuk mendapatkan 
faktor baru yang lebih mudah untuk diinterpretasikan. 
Interpretasi yang dilakukan berdasarkan nilai loading faktor yang 
terbentuk. Pada Tabel 4.7 menunjukan hasil loading faktor dan 
rotasi faktor. Nilai loading faktor didapatkan dari component 
matrix. Pada penelitian ini menggunakan rotasi dengan metode 
varimax, yang bertujuan untuk memperbesar nilai loading faktor 
yang dulunya memang sudah besar dan memperkecil nilai 
loading faktor yang dulunya memang sudah kecil, sehingga 
diperoleh distribusi loading faktor yang lebih jelas dan nyata. 

Berdasarkan hasil dari component matrix (lampiran 6), 
setiap variabel yang terdapat pada faktor yang terbentuk terebut 
harus memenuhi ketentuan cut off point, dimana nilai loading 
faktor harus lebih dari 0,55, agar variabel tersebut bisa secara 
nyata termasuk ke dalam bagian dari suatu faktor (Santoso, 
2010). Dari 18 variabel yang ada, terdapat empat variabel yang 
tidak memenuhi cut off point. Variabel-variabel tersebut adalah 
preferensi lingkungan sosial (X1) dengan nilai loading faktor 
sebesar 0,358, preferensi keluarga (X2) loading fakornya yaitu 
0,357, pandangan konsumen terhadap sattus sosial (X6) 0,543, 
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dan restoran yang disukai (X19) 0,554. Akhirnya, setelah 
dilakukan penyaringan dengan ketentuan tersebut, tersisa 14 
variabel yang dapat dikelompokkan ke dalam empat faktor yang 
telah terbentuk  

Tabel 4.7 Hasil Rotasi Faktor 

No Variabel 
Loading 
Faktor 

Faktor 

1 Prioritas Konsumen (X4) 
Kegemaran Produk (X5) 
 

0,836 
0,819 

Faktor Motivasi 

2 Pandangan konsumen 
terhadap nilai moral (X7) 
Pemahaman merek (X8) 
Pandangan Konsumen 
terhadap pelayanan (X9) 
Pandangan Konsumen 
terhadap keramahan petugas 
(X10) 
Pemahaman Konsumen 
Terhadap Kebersihan (X11) 
Pemahaman konsumen 
terhadap kelengkapan menu 
(X12) 

0,623 
 

0,631 
0,789 

 
0,704 

 
0,570 

 
0,644 

Faktor Persepsi 

3 Informasi dari media masa 
(X13) 
Informasi dari pengalaman 
(X14) 
Informasi dari teman atau 
keluarga (X15) 
 

0,572 
 

0,829 
 

0,828 

Faktor 
Pembelajaran 

4 Restoran terbaik (X16) 
Restoran terkenal (X17) 
Restoran handal (X18) 

0,718 
0,775 
0,856 

Faktor Sikap 

Sumber: Data Primer Diolah (2014) 
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4.4.4 Interpretasi Faktor 

 Berdasarkan analisis faktor yang sudah dilakukan dapat 
diketahui bahwa dari 19 variabel asli yang diteliti tersisa 14 
variabel yang dapat direduksi menjadi empat faktor. Menurut 
Schiffman dan Leslie (2008), faktor-faktor dari psikologi 
konsumen yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah 
faktor motivasi, persepsi, sikap, dan pembelajaran, kemuadian 
akan diinterpretasikan sesuai dengan urutan faktor yang secara 
bersama-sama mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 
restoran cepat saji: 

1. Faktor Motivasi 

Variabel yang tergolong dalam faktor motivasi yang 
diperhitungkan oleh konsumen dalam menentukan keputusan 
pembelian di restoran cepat saji yaitu variabel prioritas 
konsumen (X1) dan kegemaran produk (X2). Faktor motivasi 
dapat menerangkan keragaman data sebesar 40,631 persen. 
Menurut Schiffman dan Leslie (2008), motivasi merupakan 
tenaga penggerak dalam diri individu yang mendorong 
konsumen dalam bertindak. Semua individu mempunyai 
kebutuhan, hasrat, dan keinginan. Dorongan bawah sadar 
individu untuk mengurangi tekanan yang ditimbulakan oleh 
kebutuhan menghasilkan perilaku yang diharapkannya akan 
memenuhi kebutuhan dan dengan demikian akan menimbulkan 
keadaan yang lebih menyenangkan dalam dirinya. 

Berdasarkan nilai loading faktor yang terdapat pada 
Tabel 4.7, dapat dilihat bahwa dua variabel tersebut memiliki 
korelasi yang positif. Nilai loading faktor yang berkorelasi paling 
kuat adalah prioritas konsumen sebesar 0,836, berarti prioritas 
konsumen mempunyai korelasi yang kuat terhadap faktor 
motivasi. Dapat dikatakan bahwa motivasi dari konsumen 
memilih restoran cepat saji, karena restoran cepat saji 
merupakan perioritas utama konsumen dalam memilih tempat 
makan. Jadi motivasi terbesar dalam memilih restoran cepat saji 
adalah prioritas konsumen. Hal ini dikarenakan restoran cepat 
saji mampu memberikan pelayanan yang cepat, sehingga 



 

43 
 

konsumen tidak membuang waktu yang lama untuk makan, 
mengingat akan perubahan gaya hidup yang praktis. Jadi 
restoran cepat saji lah yang dijadikan prioritas konsumen dalam 
memilih restoran. Menurut Silalahi (2007) dalam bukunya 
menjelaskan bahwa restoran cepat saji menjanjikan kepraktisan, 
predictable, dan yang pasti cepat saji. Fast food menjadi gaya 
hidup, ciri masyarakat moden. Kepraktisan dan kenikmatan 
racikannya menjadi jaminan kian larisnya berbagai jenis kategori 
makanan ini. 

Prioritas konsumen dalam makan di restoran cepat saji 
selain dengan keinginan akan makanan yang parktis dan cepat, 
juga karena fasilitas yang di tawarkan. Strategi yang dilakukan 
PT. X dalam menunjang fasilitas salah satunya adalah dengan 
mendesain gerainya sehingga lebih tampak trendi, mudah, dan 
menyenangkan. Hal ini tampak pada gerai PT. X yang terdapat 
sofa area, dining room, dan panggung musik. Selain itu, 
pelanggan PT. X dapat menikmati live music, Wi-fi, dan Internet 
Corner sehingga pelanggan terutama anak muda lebih nyaman 
di restoran. Dengan desain gerai yang menarik sehingga dapat 
menarik minat konsumen untuk makan di restoran tersebut. 
Desain gerai yang dilakukan oleh PT. X disesuaikan dengan 
kebutuhan anak-anak remaja, mengingat segmentasi yang 
dituju oleh PT. X adalah anak remaja.  

Motivasi kedua konsumen memilih restoran cepat saji 
adalah kegemaran akan produk yang mana memiliki nilai 
loading faktor sebesar 0,819. Mengingat bahwa PT. X 
merupakan restoran dengan menu handalan ayam goreng, yang 
mana kita ketahui bahwa ayam goreng adalah makanan yang 
sangat digemari di Indonesia. Alamsyah (2009) menjelaskan 
beberapa alasan dasar mengapa bisnis ayam lapis tepung tetap 
memiliki pasar di indonesia adalah karena di samping jumlah 
penduduk yang besar adalah kebiasaan makan orang indonesia 
yang gemar menyantap ayam sebagai lauk sehari-hari, 
menyukai rasa gurih dan sedap, bahan baku ayam begitu 
mudah didapatkan serta makanan ini praktis untuk disajikan. 
 Dari pendekatan produk, PT. X sangat jeli menghadapi 
pasar Indonesia. Mulai dari produk yang ditawarkan, yang 
sangat disesuaikan dengan lidah Indonesia, dan budaya dari 
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Indonesia yang kebiasaan mengkonsumsi nasi dan saus sambal 
dalam setiap hidangan makanan. Untuk itulah PT. X 
mediversivikasi produknya sesuai dengan keinginan atau 
kebutuhan konsumen, seperti adanya pelengkap produk-produk 
utama yaitu perkedel, salad dan sup. Selain itu PT. X juga 
menawarkan berbagai macam paket menu yang disesuaikan 
dengan umur atau usia konsumen, mulai dari paket untuk anak-
anak, paket untuk remaja dan dewasa dan paket untuk 
keluarga, yang semuanya di sesuaikan dengan harga yang 
ditawarkan. Strategi lain yang dilakukan oleh PT. X dalam hal 
produk yang ditawarkan adalah sertifikasi Sistem Jaminan Halal 
(SJH) pada produk yang dihasilkan, dikarenakan di Indonesia 
mayoritas penduduknya adalah muslim, PT. X telah 
mendapatkan sertifikat halal sehingga dapat dikonsumsi baik 
muslim dan agama-agama lainnya yang memperbolehkan 
mengkonsumsi ayam dan bahan utama yang dipergunakan di 
PT. X 

2. Faktor Persepsi 

Pada faktor kedua terdapat nilai eigenvalue sebesar 
2,939 dan ini merupakan nilai eigenvalue terbesar diantara 
empat faktor lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 
faktor ini merupakan faktor yang paling mempengaruhi 
konsumen dalam pembelian di restoran cepat saji. Faktor ini 
dapat menerangkan keragaman data sebesar 41,988 persen. 

Variabel-variabel yang menyusun faktor persepsi adalah 
pandangan konsumen terhadap nilai moral, pemahaman merek, 
pandangan konsumen terhadap pelayanan, pandangan 
konsumen terhadap keramahan petugas, pemahaman 
konsumen terhadap kebersihan makanan, pemahaman 
konsumen terhadap kelengkapan menu. Hal ini berarti bahwa 
konsumen memilih restoran cepat saji dengan 
mempertimbangakn terlebih dahulu nilai moral, merek, 
pelayanan, keramahan, kebersihan makanan, kelengkapan 
menu. Melihat dari penjelasan tersebut, maka tidak salah jika 
faktor kedua ini dinamakan dengan faktor persepsi.  
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Berdasarkan nilai loading factor yang terdapat pada 
Tabel 4.7, dapat dilihat bahwa variabel pandangan konsumen 
terhadap pelayanan memiliki nilai loading factor yang paling 
besar yaitu 0,789 dan nilai loading factor terbesar kedua yaitu 
pandangan konsumen terhadap keramahan petugas sebesar 
0,704. Hal ini berarti bahwa pelayanan dan keramahan petugas 
memiliki korelasi yang kuat terhadap faktor persepsi. Konsumen 
dalam menentukan pembelian terhadap restoran cepat saji, 
persepsi yang dilihat konsumen adalah pelayanan dan 
keramahan dari petugas. 

Pelayanan yang ditawarkan oleh PT. X yaitu dalam 
menyambut konsumen, PT. X telah menempatkan pegawainya 
untuk berdiri didepan pintu masuk restoran guna menyambut 
dengan ramah para konsumen yang datang. Ketika konsumen 
hendak melakukan pemesanan, PT. X telah menempatkan 
pegawainya yang bertindak sebagai media pemesanan. 
Pegawai yang bertugas bertindak sangat cekatan sehingga 
proses pemesanan tidak berlangsung lama. Sistem antrian yang 
tertib juga digunakan agar setiap konsumen yang datang dan 
hendak memesan makanan dapat memesan makanan tanpa 
harus berebut atau mengalami kerepotan. Sistem pengambilan 
nomor juga diterapkan pada pelayanan PT. X, hal ini dilakukan 
pada saat terjadinya pembeludakan pengunjung pada jam-jam 
tertentu. Pelanggan cukup memesan makanan kemudian 
mengambil nomor antrian pesanan tanpa harus menunggu 
pesanan di sajikan saat proses pemesanan berlangsung, 
sehingga proses pemesanan makanan dapat berlangsung lebih 
cepat. Kebersihan restoran juga sangat terjamin, karena dalam 
jeda waktu yang tidak terlalu lama, beberapa orang pegawai 
terlihat membersihkan sekeliling ruangan dengan cepat, 
sehingga restoran akan tetap tampak bersih meskipun 
pengunjung dalam kondisi ramai. Pegawai yang membersihkan 
ruangan tidak terlihat mengganggu dan merepotkan, karena 
pegawai tersebut membersihkan ruangan tempat makan 
dengan cepat. Setelah ada pelanggan yang telah selesai makan 
dan telah beranjak meninggalkan meja dan keluar dari restoran, 
pegawai segera merapikan kursi-kursi dan meja-meja dari 
sampah makanan sisa-sisa konsumen sebelumnya, sehingga 
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dengan cepat akan tersedia tempat duduk bagi pelanggan 
berikutnya. 

Dalam hal pelayanan PT. X terus melakukan upaya 
peningkatan pelayanan untuk lebih memikat konsumen, untuk 
meningkatkan pelayanan PT. X melakukan berbagai upaya 
salah satunya yaitu program pelatihan karyawan. Program 
pelatihan yang dilakukan oleh PT. X untuk meningkatkan 
pelayanan petugas salah satunya adalah STAR 2000, program 
ini merupakan program pelatihan untuk karyawan untuk 
mengembangkan keahlian dan bakat yang memungkinkan 
karyawan dalam mencapai peningkatan prestasi. Setelah itu 
program STAR kemudian diperbaharui menjadi program 
CHAMPS (Cleanliness, Hospitality, Accuracy, Maintenance, 
Product and Service) dan program CER (CHAMPS Excellence 
Review). Tujuan dari program ini yaitu untuk mengetahui tingkat 
penilaian konsumen terhadap PT. X. 

Khususnya kondisi dan persyaratan yang berkaitan 
dengan standard kualitas dan pelayanan, PT. X melakukan 
kontrol ketat terhadap operasi restoran, menggunakan berbagai 
metode yang diciptakan oleh PT. X untuk mengawasi, 
mempertahankan dan meningkatkan operasi restoran untuk 
menghasilkan tingkat keberhasilan (Clean liness), keramahan 
(Hospitality), ketepatan (acuracy), kualitas produk (product 
Quality), perawatan restoran (maintanace) dan kecepatan 
layanan (speed of service), yang diinginkan. Dari semua ini, PT. 
X senantiasa menerapkan standar tinggi dan program-program 
keamanan pangan, berkoordinasi dengan para supplier ayam, 
untuk memastikan proteksi terhadap konsumen dan brand. 

Dalam usaha penyajian makanan dan minuman 
khususnya restoran, kualitas pelayanan memainkan peran 
penting dalam memberi nilai tambah terhadap pengalaman 
service secara keseluruhan. Sama seperti halnya kualitas 
produk, seorang pelanggan akan mengevaluasi kualitas layanan 
berdasarkan persepsi mereka. Persepsi pelanggan terhadap 
kualitas layanan ini terdiri dari tiga kualitas yaitu kualitas 
interaksi, kualitas lingkungan fisik dan kualitas hasil. Ketiga 
kualitas ini membentuk pada keseluruhan persepsi pelanggan 
terhadap kualitas layanan (Remiasa dan Lukman, 2007). 
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Keramahan petugas PT. X juga menjadi faktor persepsi 
yang mendorong konsumen untuk makan di PT. X. Sikap yang 
ditampilkan oleh pelayan kepada konsumen yang selalu senyum 
dan menyapa konsumen serta menawarkan berbagai produk 
merupakan daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk makan di 
PT. X. Program yang pernah dijalankan oleh PT. X untuk 
meningkatkan keramahan adalah program hospitality 
improvement: melayani dengan hati. Program ini merupakan 
program kelanjutan dari Smile Campaign yang pernah dilakukan 
sebelumnya, yang mana setiap kasir akan memeberikan kartu 
keramahan, kemudian diisi oleh konsumen yang mereka berikan 
pelayanan. Manfaat program ini adalah untuk menanmakan 
rasa tanggung jawab, dan memberikan layanan yang baik dari 
dalam hati, sehingga secara langsung program ini bisa 
menekan jumlah keluhan pelanggan. Tidak dapat dipungkiri lagi 
bahwa PT. X terus mengembangkan dan melakukan perubahan 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keramahan 
petugas. 

Peduli terhadap layanan yang ramah bertujuan untuk 
mempertahankan standar layanan yang prima dan ramah 
secara konsisten kepada pelanggan, dan membidik setiap tim 
restoran menjadi customer maniacs dan kemampuan kasir 
dalam teknik menjual yang terus ditingkatkan sehingga 
kemampuan menjual menjadi lebih baik, yang merupakan tujuan 
dari PT. X. Untuk dapat meningkatkan kecepatan dalam layanan 
kepada pelanggan, PT. X melakukan perubahan pada gerai-
gerai yang sangat ramai, khususnya pada jam makan siang dan 
malam, juga pada hari libur, dan hari besar, dengan model 
layanan baru yang disebut New Model Store (NMS). Perubahan 
terjadi hanya pada area konter, dimana pelanggan berhadapan 
langsung dengan kasir, dan tidak dapat melihat produk yang 
selama ini dipajang di belakang kasir. Kasir hanya melakukan 
transaksi dengan pelanggan hingga selesai pembayaran, dan 
pelanggan dipersilakan untuk mengambil pesanannya di sisi 
konter berikutnya. 

Tabel 4.7 juga menunjukan bahwa pemahaman 
konsumen terhadap kebersihan memiliki nilai loading factor 
paling kecil, ini menandakan bahwa korelasi variabel tersebut 
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tidak terlalu tinggi terhadap faktor persepsi. Hal tersebut 
dikarenakan bahwa konsumen sudah menyadari PT. X 
merupakan restoran cepat saji yang eksklusif yang tentunya 
memiliki standar kualitas dari makanannya. Selain itu dapat 
ketahui bahwa variabel kebersihan makanan sudah 
dikesampikan lagi saat ini. Untuk di dunia bisnis makanan 
konsumen lebih mementingkan rasa, harga, pelayanan, 
keramahan dan fasilitas dibandingkan dengan keberishan. Oleh 
karena itu, variabel kebersihan tidak memeberikan korelasi yang 
besar terhadap faktor persepsi. 

Dalam setiap bisnis makanan hal-hal yang penting 
diperhatikan adalah (1) rasa, jelas ini biasanya menjadi faktor 
paling utama. Orang rela mengantri, rela menunggu atau 
berdesakan di sebuah warung atau tempat makan sempit hanya 
untuk bisa menikmati cita rasa makanan yang dianggap pas 
dengan lidah atau seleranya. (2) pelayanan, yang dimaksud 
dengan pelayanan bukanlah hanya cara melayani atau 
menyajikan, tetapi dalam hal suasana tempat, lokasi atau 
keseluruhan atmosfir tempat makan tersebut disajikan. (3) 
distribusi atau kemudahan mendapatkan. (4) harga, pada bisnis 
makanan harga memang sering berpengaruh. Tetapi masalah 
harga jarang sekali menempati urutan pertama (Suharno, 2004).  

3. Faktor Pembelajaran 

Faktor ketiga ini terdiri dari tiga variabel, yaitu informasi 
dari media masa, informasi dari pengalaman, dan informasi dari 
teman atau keluarga. Ketiga variabel ini memiliki eigenvalue 
sebesar 1,699 dan mampu menerangkan keragaman data 
sebesar 56,647 persen. Faktor ketiga ini dinamakan faktor 
pembelajaran, karena menggambarkan variabel-variabel yang 
memepengaruhi konsumen dalam proses pembelian di restoran 
cepat saji berdasarkan informasi atau pengetahuan yang 
diperoleh konsumen. 

Ketiga variabel tersebut memiliki korelasi yang kuat satu 
sama lain dalam satu faktor, sebab masing-masing variabel 
tersebut berkorelasi positif. Oleh karena itu, dapat diartikan 
bahwa konsumen dalam menentukan keputusan pembelian 
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restoran cepat saji berdasarkan informasi atau pengetahuan 
yang didapat, yang mana informasi atau pengetahuan 
(pembelajaran) diadapat dari media masa, pengalaman, 
maupun dari keluarga atau teman.  

Berdasarkan Tabel 4.7, yang mana korelasi terkuat pada 
faktor pembelajaran adalah informasi dari pengalaman dan 
informasi dari keluarga atau teman, dengan nilai loading factor 
sebesar 0,829 dan 0,828. Dapat dikatakan bahwa informasi 
yang didapat oleh konsumen baik itu dari teman, keluaraga 
maupun pengalaman merupakan pembelajaran buat konsumen 
dalam menentukan proses keputusan pembelian. Untuk itulah 
maka PT. X harus mampu mempertahankan reputasi 
restorannya, karena sekali reputasinya tercela, maka restoran 
akan mengalami penurunan pengunjung, karena informasi akan 
tersebar sangat cepat melalui mulut ke mulut atau orang ke 
orang. 

Promosi lewat mulut ke mulut merupakan metode 
promosi yang paling sederhana. Teknik promosi ini selalu bisa 
digunakan untuk bisnis apapun salah satunya bisnis restoran. 
Promosi dari mulut ke mulut sangat efektif. Informasi yang 
tersebar dari mulut pelanggan yang merasa puas dengan 
produk yang ditawarkan lalu menyampaikannya secara sukarela 
ke orang lain melalui suatu pembicaraan ringan (Enterprise, 
2010). 

Salah satu strategi promosi yang dilakukan oleh PT. X 
adalah memanfaatkan elemen musik dalam memeperkuat brand 
di mata target pasarnya. PT. X sangat jeli memahami perilaku 
dari target pasarnya, yang sebagian besar adalah anak muda. 
Target pasar inilah yang berusaha dirangkul oleh PT. X dengan 
melakukan strategi pemasaran melalui musik. PT. X juga 
membentuk music factory. Strategi ini sangat tepat bagi PT. X 
yang menyasar anak muda, karena mereka cendrung lebih 
terbuka terhadap perkembangan musik terkini di tanah air. 
Selalu update terhadap musik-musik terbaru menjadi suatu 
keharusan dalam pergaulan mereka. Strategi ini tentunya akan 
memperkuat brand PT. X, karena ketika mendengarkan musik 
dari artis-artis yang diorbitkan oleh PT. X, mereka akan 
langsung akan teringat pada PT. X. 
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PT. X tetap berkomitmen untuk terus menciptakan 
perbedaan merek dengan terus berinovasi dalam promosi merk. 
Berbagai program promosi yang terfokus akan dilancarkan 
secara terus menerus dengan target konsumen dari kategori 
anak-anak, remaja, muda-mudi dan keluarga, yang 
menekankan diversifikasi produk dan peningkatan pelayanan 
untuk meningkatakan kepuasan pelanggan. PT. X juga 
menjalankan strategi-strategi yang lama, antara lain menyajikan 
produk dan layanan berkualitas, mengembangkan jaringan 
restoran, menggalakkan kegiatan kehumasan untuk promosi 
citra merek, dan menjalankan program-program pemasaran 
yang berfokus pada promosi berkala, penawaran produk bernilai 
tambah, pengenalan produk baru, dan perpanjangan promosi 
produk lainnya. 

Untuk menjaga reputasi dari restoran, PT. X selalu 
melakukan monitor terhadap pasar dan citra merek secara 
keseluruhan dan mendapatkan respons dari pelanggan tentang 
kualitas produk, layanan, dan fasilitas melalui survei reguler 
yang disebut Brand Image Tracking Study (BITS), yang 
dilakukan oleh agensi survei independen. BITS adalah survei 
untuk mengetahui persepsi pelanggan dan citra merek PT. X. 
Hasil BITS menunjukan PT. X secara konsisten masih 
menempati posisi tertinggi (paling diingat) oleh pelanggan untuk 
Top of Mind Awareness. Pada tahun 2012, PT. X memimpin 
dalam porsi kunjungan terbesar dibandingkan dengan merek 
restoran cepat saji lainnya. 

4. Faktor Sikap  

Faktor keempat memberikan kontribusi keragaman data 
sebesar 53,883 persen. Faktor ini memiliki tiga variabel yaitu 
restoran terbaik, restoran terkenal, dan restoran handal. Faktor 
ini memiliki nilai eigenvalue sebesar 2,155 dan dinamakan 
sebagai faktor sikap. Faktor keempat ini menunjukan bahwa 
restoran terbaik, restoran terkenal, dan restoran handal 
merupakan sikap konsumen dalam menentukan keputusan 
pembelian restoran cepat saji. 
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Variabel-variabel yang terdapat pada faktor sikap ini 
memiliki korelasi yang positif. Hal ini dapat diinterprestasikan 
bahwa semakin restoran itu merupakan restoran terbaik, 
terkenal dan handal bagi konsumen maka ketertarikan 
konsumen untuk makan di restoran cepat saji akan semakin 
tinggi. Pada Tabel 4.7 memperlihatkan bahwa nilai loading 
factor  terbesar yaitu pada variabel restoran handal sebesar 
0,856. Jadi dapat dikatakan bahwa restoran handal memiliki 
tingkat korelari yang paling kuat terhadap faktor sikap. Sehingga 
konsumen dalam memilih suatu restoran cepat saji hal yang 
dilihat sebagian besar adalah kehandalan restoran tersebut 
seperti dalam hal kualitas makanan, penyajian, pelayanana, 
fasilitas, promosi dan lain sebaginya. 

Salah satu dari karakteristik sikap adalah bahwa sikap 
relatif konsisten dengan perilaku konsumen yang dicerminkan. 
Tetapi, walaupun mempunyai konsistensi, sikap tidak selalu 
harus permanen, sikap dapa berubah. Pembentukan sikap 
konsumen sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, 
pengaruh keluarga dan teman, dan pemasaran langsung. 
Perubahan sikap ini dipengaruhi oleh berbagai pengalaman 
pribadi dan berbagai sumber informasi lain (Schiffman dan 
Lislie, 2008). 

Pengalaman sukses dan peningkatan pertumbuhan yang 
berkelanjutan selama lebih dari 30 tahun merupakan bukti 
kehandalan dari PT. X. Dari berbagai penghargan yang pernah 
diperoleh oleh PT. X seperti kinerja PT. X dari segi pertumbuhan 
penjualan menjadikan salah satu yang terbaik di pasar regional 
PT. X se Asia selama dua tahun berturut-turut, dengan rata-rata 
18,7% pada tahun 2010 dan 13,8% pada 2011. Kehandalan lain 
yang dibuktikan oleh PT. X yaitu PT. X terus melakukan audit 
atau pengawasan mutu terhadap produk yang dihasilakan. 
Pengawasan mutu lebih difokuskan pada pengembangan 
kualitas gudang. Tujuannya adalah untuk menjaga agar bahan 
baku yang dikirim dari gudang ke restoran memiliki standar 
mutu yang sama seperti bahan baku awalnya dan tidak 
mengalami perubahan bahkan penurunan mutu selama dalam 
gudang. Pada tahun 2012, perseroan melaksanakan proses 
sertifikasi Sistem Jaminan Mutu ISO 9001:2008. Keberhasilan 
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sertifikasi ini merupakan bentuk komitmen manajemen dan 
seluruh karyawan PT. X dalam rangka meningkatkan kepuasan 
konsumen dan perbaikan yang berkesinambungan. Sehingga 
dapat dikatakan bahwa PT. X merupakan restoran yang handal 
dalam menangani pelayanan, meningkatakan kualitas produk 
demi memeperloeh kepuasan konsumen.  
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V   KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, 
maka dapat diambil kesimpulan yaitu: 

1. Dari hasil analisis faktor dapat disimpulkan bahwa faktor 
psikografi mempengaruhi keputusan pembelian. Dari 
penelitian ini 19 variabel yang diolah, kemudian direduksi 
menjadi 14 variabel yang terbentuk dan dapat 
dikelompokkan menjadi empat faktor psikografi yang 
terdiri dari faktor motivasi, faktor persepsi, faktor 
pembelajaran dan faktor sikap yang mempengaruhi 
keputusan pembelian. 

2. Variable-variabel yang membentuk faktor psikogari yaitu 
pada faktor motivasi variabel-variabel yang membentuk 
adalah X4 (prioritas konsumen) dan X5 (kegemaran 
produk). Pada faktor persepsi, variabel penyusunnya 
adalah X7 (pandangan konsumen terhadap nilai moral), 
X8 (pemahaman merek), X9 (pandangan konsumen 
terhadap pelayanan), X10 (pandangan konsumen 
terhadap keramahan petugas), X11 (pemahaman 
konsumen terhadap kebersihan makanan), dan X12 
(pemahaman konsumen terhadap kelengkapan menu). 
Pada faktor pembelajaran, variabel penyusunnya yaitu 
X13 (informasi dari media masa), X14 (informasi dari 
pengalaman), dan X15 (informasi dari teman atau 
keluarga). Pada faktor sikap variabel penyusunnya 
adalah X16 (restoran terbaik), X17 (restoran terkenal), dan 
X18 (restoran handal). 
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5.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu pada 
penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan analisis 
faktor psikografi dengan variabel-variabel yang sudah terbentuk 
pada penelitian ini, dengan menilai tingkat kepentingan pada 
setiap masing-masing variabel, sehingga dapat diketahui tingkat 
kepentingan dari variabel-variabel tersebut.  
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Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 

          JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 
                  FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

      UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
  MALANG 

         Jl. Veteran, Malang 65145 Telp (0341) 551611 
 
Responden Yth. 
Saya, I Gede Edy Ariyanta adalah mahasiswa Jurusan 
Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, 
Universitas Brawijaya, yang sedang mengadakan penelitian 
tentang analisis faktor psikografi terhadap keputusan pembelian 
konsumen restoran cepat saji di kota Malang. Penelitian ini 
dilakukan dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir 
(skripsi) yang sedang saya susun. Untuk itu saya sangat 
membutuhkan bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini 
secara lengkap dan benar. Atas kesediaan dan kerjasama 
Bapak/Ibu, saya sampaikan terimakasih. 

Petunjuk Pengisian Kuisioner: 
1. Mohon bantuan dan kesediaan untuk menjawab seluruh 

pertanyaan yang ada 
2. Lingkari jawaban pada setiap pertanyaan di bawah ini 

sesuai dengan penilaian Anda. 

Screening 

1. Apakah anda pernah makan di restoran cepat saji PT. X? 
a. Ya  b. Tidak 

2. Sudah berapa kali Anda makan di restoran cepat saji PT. X? 
a. Kurang dari 3 kali 
b. ≥ 3 kali 

Bila Anda menjawab “Pertanyaan No 1Tidak atau Pertanyaan 
No 2 Kurang dari 3 kali”, Anda tidak perlu melanjutkan 
pengisian kuesioner. Terima kasih atas perhatiannya. 

Bila Anda menjawab “Pertanyaan No 1 Ya dan Pertanyaan No 
2 ≥3 kali”, silakan lanjut untuk menjawab pertanyaan berikutnya. 
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Lampiran 1 Kuesioner Penelitian (Lanjutan) 

Data Identitas Responden 

1. Nama : ........................................................ 
2. Jenis Kelamin: 

a. Perempuan   b. Laki-laki 
3. Usia : ............................. Tahun 
4. Tingkat pendapatan atau uang saku perbulan: 

a. Kurang dari Rp 1.000.000,- 
b. Rp 1.000.000,- sampai Rp 3.000.000,- 
c. Lebih dari Rp 3.000.000,- 

5. Pekerjaan atau profesi Anda saat ini: 
a. Pegawai Negeri  e. Pelajar/Mahasiswa  
b. Pegawai swasta   f. Lain-lain, .......  
c. Wiraswasta 

6. Berapa kali rata-rata Anda membeli makanan di restoran 
cepat saji PT. Xdalam satu bulan? 
a. 3 sampai 5 kali   c. Lebih dari 10 kali  
b. 6 sampai 10 kali  d. Lainnya,...... 

7. Berapa lama Anda menghabiskan waktu untuk makan di 
Restoran cepat saji PT. X? 
a. 1 sampai 2 jam  c. Lebih dari 4 jam 
b. 3 sampai 4 jam  d. Lainnya,........ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian (Lanjutan)  

Tanggapan atau kesan Anda dalam menentukan keputusan 
pembelian di Restoran cepat saji PT. X, yang dilihat dari 
faktor psigorafi. 

 

 

 

Keterangan: Point 
SS = Sangat Setuju  5 
S = Setuju   4 
N = Netral   3 
TS = Tidak Setuju   2 
STS =Sangat Tidak Setuju 1 

Psikografi No. 

Keterangan Tingkat kepentingan 

 
ST
S 

T
S 

N S 
S
S 

Motivasi 1 Anda makan di restoran 
cepat saji  PT. X  karena 
tren yang terjadi di 
lingkungan sosial 
masyarakat 

     

2 Anda makan di restoran 
cepat saji PT. X karena 
dorongan atau ajakan dari 
keluarga 

     

3 Anda makan di restoran 
cepat saji PT. X karena 
dorongan atau ajakan dari 
teman 

     

4 Anda memilih restoran 
cepat saji PT. X merupakan 
prioritas utama Anda dalam 
memilih restoran 
 

     

Petunjuk Pengisian Kuesioner 

1. Pilihlah alternatif jawaban yang menurut anda 

paling sesuai dengan memberi tanda centang () 
pada tempat yang telah disediakan. 
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Lampiran 1 Kuesioner Penelitian (Lanjutan) 

Psikografi No 

Keterangan Tingkat Kepentingan 

 ST
S 

T
S 

N S S
S 

 5 Anda makan di restoran 
cepat saji PT. Xkarena 
kegemaran Anda terhadap 
produk yang ditawarkan 

     

Persepsi 6 Menurut Anda, dengan 
mengkonsumsi makanan di 
restoran cepat saji PT. X, 
memiliki status sosial yag 
tinggi 

     

7 Menurut Anda, dengan 
mengkonsumsi makanan di 
restoran cepat saji PT. X, 
memiliki nilai moral yang 
baik 

     

8 Anda makan di restoran 
cepat saji  PT. Xkarena 
popularitas merek produk 
restoran cepat saji. 

     

9 Anda memilih restoran 
cepat saji PT. Xkarena 
pelayanan yang ditawarkan 
oleh restoran cepat 
sajiyang baik 

     

10 Anda makan di restoran 
cepat saji PT. Xkarena 
Keramahan dari petugas 
restoran cepat saji 

     

11 Kebersihan makanan di 
restoran cepat saji  PT. 
Xmenjadi faktor keputusan 
Anda memilih restoran 
cepat saji 

     

12 Menu yang tersedia di 
restoran cepat saji yang 
lengkap merupakan alasan 
Anda makan di restoran 
PT. X 
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Lampiran 1 Kuesioner Penelitian (Lanjutan) 

Psikografi No 

Keterangan 
Tingakat 

Kepentingan 

 ST
S 

T
S 

N S S
S 

Pembelaja
ran 

13 Anda mengetahui restoran 
cepat saji PT. X dari 
informasi media masa 

     

14 Anda mengetahui restoran 
cepat saji PT. Xdari 
pengetahuan pengalaman 
Anda 

     

15 Anda mengetahui restoran 
cepat saji PT. Xdari 
informasi teman atau 
keluarga 

     

Sikap 16 Restoran cepat saji PT. X  
yang dipilih merupakan 
restoran cepat saji yang 
terbaik 

     

17 Restoran cepat saji PT. X 
yang dipilih adalah restoran 
cepat saji yang terkenal.  

     

18 Restoran cepat saji PT. X  
yang dipilih merupakan 
restoran cepat saji yang 
handal. 

     

19 Restoran cepat saji PT. X  
yand dipilih adalah restoran 
cepat saji yang disukai 
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Lampiran 2 Data Sampel 

No X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 

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

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

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

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

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

6 2 2 4 3 4 2 1 3 4 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 

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

8 3 4 4 1 2 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 

9 2 4 2 2 2 2 1 1 1 1 3 2 4 4 4 3 3 3 4 

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

11 1 2 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 2 

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

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

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

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

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

17 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 
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Lampiran 2 Data Sampel (Lanjutan) 

No X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 

18 4 3 5 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 5 

19 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

20 1 3 3 4 4 5 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

21 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 

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

23 3 4 4 2 4 2 3 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

24 2 5 5 3 4 2 2 3 4 5 5 4 4 4 4 4 2 3 5 

25 2 4 4 2 1 1 2 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 4 

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

27 1 2 2 1 1 1 3 1 2 2 3 1 3 3 3 2 2 2 3 

28 3 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 

29 4 2 4 2 3 2 2 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4 

30 2 2 4 1 2 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 4 3 4 

31 3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 

32 2 4 4 1 1 1 3 2 3 4 4 3 5 4 4 1 1 2 4 

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

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

35 3 3 2 1 2 2 1 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 
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Lampiran 2 Data Sampel (Lanjutan) 

No X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 

36 1 2 2 4 5 1 1 2 4 4 4 1 4 3 4 4 2 4 4 

37 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 

38 2 3 3 1 3 3 3 4 3 3 5 4 2 3 3 3 3 3 2 

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

40 2 2 4 1 2 3 2 4 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 

41 2 1 2 3 4 3 1 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 

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

43 2 1 4 1 3 1 1 3 4 3 3 3 2 3 1 3 3 3 4 

44 3 4 4 2 3 1 2 4 5 4 3 3 4 3 4 2 4 4 4 

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

46 3 4 4 2 3 3 1 3 3 3 4 5 3 3 4 4 4 3 3 

47 3 2 4 3 2 2 1 3 3 3 4 3 3 3 5 3 4 4 4 

48 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

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

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

51 2 4 4 1 2 1 1 3 2 2 3 2 5 4 4 2 4 4 5 

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

53 2 2 2 1 2 1 1 1 3 4 3 3 4 3 4 2 2 2 2 



 

69 
 

Lampiran 2 Data Sampel (Lanjutan) 

No X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 

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

55 1 2 2 1 2 1 1 1 3 3 4 3 4 5 3 2 2 2 2 

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

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

58 4 1 1 4 4 1 1 2 3 5 5 3 3 4 3 4 3 1 2 

59 2 3 4 4 4 1 3 5 4 3 4 2 3 5 4 4 4 3 5 

60 2 3 4 1 1 1 1 2 3 4 5 3 4 3 3 3 4 4 3 

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

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

63 2 4 4 2 3 2 2 3 4 4 5 4 4 4 4 2 2 3 3 

64 2 3 4 3 4 1 1 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 5 

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

66 3 4 3 2 3 2 2 3 4 5 3 3 3 4 2 1 1 2 3 

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

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

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

70 3 2 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 

71 3 3 3 3 3 n 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 
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Lampiran 2 Data Sampel (Lanjutan) 

No X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 

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

73 4 3 4 1 2 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 5 5 

74 4 3 2 1 2 3 4 4 4 4 5 5 3 5 4 5 3 5 5 

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

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

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

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

79 1 4 3 5 2 3 1 5 5 1 3 1 5 5 5 1 3 3 5 

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

81 4 4 5 1 3 2 3 3 4 4 5 3 5 4 5 3 4 3 4 

82 1 2 4 2 3 1 2 3 3 4 4 3 5 2 2 4 3 3 3 

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

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

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

86 2 4 4 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 3 3 3 

87 3 2 5 2 4 2 2 3 3 3 5 3 3 3 4 3 4 4 4 

88 3 1 4 1 3 2 1 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

89 3 4 4 1 4 1 2 3 3 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 
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Lampiran 2 Data Sampel (Lanjutan) 

No X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 

90 4 4 3 3 5 1 1 4 5 4 5 5 4 5 4 3 3 3 5 

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

92 4 4 3 4 2 4 4 4 2 3 2 2 3 2 2 3 4 3 2 

93 2 4 4 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 

94 2 3 4 1 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 

95 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 

96 2 2 4 2 4 1 1 2 4 3 3 5 4 3 4 2 2 2 4 

97 2 2 4 1 1 4 2 1 2 2 4 2 3 4 4 2 2 2 4 

98 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 

99 3 2 4 3 2 2 3 3 4 4 4 2 5 5 5 3 3 3 3 

100 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 4 
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Lampiran 3 Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas 30 Kuesioner 

UJI VALIDITAS 
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Lampiran 3 Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas 30 Kuesioner (Lanjutan) 
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Lampiran 3 Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas 30 Kuesioner (Lanjutan) 
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Lampiran 3 Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas 30 Kuesioner (Lanjutan) 

 

 

UJI RELIABILITAS 
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Lampiran 4 Uji Validitas dan Reliabilitas 100 Kuesioner 

UJI VALIDITAS 
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Lampiran 4 Uji Validitas dan Reliabilitas 100 Kuesioner (Lanjutan) 
 

 



 

78 
 

Lampiran 4 Uji Validitas dan Reliabilitas 100 Kuesioner (Lanjutan) 
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Lampiran 4 Uji Validitas dan Reliabilitas 100 Kuesioner (Lanjutan) 

 

UJI RELIABILITAS 
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Lampiran 5 Analisis Faktor Tahap 1 

MOTIVASI 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .516 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 48.601 

df 10 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

  X1 X2 X3 X4 X5 

Anti-image Covariance X1 .977 -.040 -.024 -.077 -.029 

X2 -.040 .857 -.303 -.095 -.024 

X3 -.024 -.303 .867 .103 -.025 

X4 -.077 -.095 .103 .703 -.364 

X5 -.029 -.024 -.025 -.364 .724 

Anti-image Correlation X1 .739
a
 -.044 -.026 -.094 -.034 

X2 -.044 .514
a
 -.352 -.122 -.031 

X3 -.026 -.352 .463
a
 .132 -.032 

X4 -.094 -.122 .132 .511
a
 -.510 

X5 -.034 -.031 -.032 -.510 .529
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Lampiran 5 Analisis Faktor Tahap 1 (Lanjutan) 

Communalities 

 Initial Extraction 

X1 1.000 .131 

X2 1.000 .180 

X3 1.000 .021 

X4 1.000 .656 

X5 1.000 .642 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

 

 

 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % 

1 1.631 32.625 32.625 1.631 32.625 32.625 

2 1.317 26.341 58.966    

3 .945 18.906 77.872    

4 .645 12.905 90.776    

5 .461 9.224 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Lampiran 5 Analisis Faktor Tahap 1 (Lanjutan) 

 

 

PERSEPSI 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .720 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 197.705 

df 21 

Sig. .000 

 

 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

X1 .362 

X2 .425 

X3 .145 

X4 .810 

X5 .802 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 5 Analisis Faktor Tahap 1 (Lanjutan) 

Anti-image Matrices 

  X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 

Anti-image 

Covariance 

X6 .598 -.310 -.115 -.020 .030 .033 -.019 

X7 -.310 .572 -.112 .025 -.085 .001 -.052 

X8 -.115 -.112 .674 -.191 .087 .031 -.067 

X9 -.020 .025 -.191 .441 -.268 -.116 -.051 

X10 .030 -.085 .087 -.268 .520 -.071 -.066 

X11 .033 .001 .031 -.116 -.071 .718 -.210 

X12 -.019 -.052 -.067 -.051 -.066 -.210 .727 

Anti-image 

Correlation 

X6 .663
a
 -.530 -.182 -.040 .053 .050 -.028 

X7 -.530 .683
a
 -.181 .050 -.155 .002 -.081 

X8 -.182 -.181 .747
a
 -.350 .147 .044 -.096 

X9 -.040 .050 -.350 .690
a
 -.560 -.206 -.091 

X10 .053 -.155 .147 -.560 .692
a
 -.117 -.107 

X11 .050 .002 .044 -.206 -.117 .798
a
 -.290 

X12 -.028 -.081 -.096 -.091 -.107 -.290 .843
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Lampiran 5 Analisis Faktor Tahap 1 (Lanjutan) 

Communalities 

 Initial Extraction 

X6 1.000 .295 

X7 1.000 .388 

X8 1.000 .398 

X9 1.000 .623 

X10 1.000 .496 

X11 1.000 .325 

X12 1.000 .414 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2.939 41.988 41.988 2.939 41.988 41.988 

2 1.434 20.487 62.475    

3 .739 10.562 73.037    

4 .671 9.587 82.624    

5 .549 7.839 90.464    

6 .389 5.559 96.023    

7 .278 3.977 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 



 

85 
 

Lampiran 5 Analisis Faktor Tahap 1 (Lanjutan) 
 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

X6 .543 

X7 .623 

X8 .631 

X9 .789 

X10 .704 

X11 .570 

X12 .644 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

PEMBELAJARAN 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .579 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 40.121 

df 3 

Sig. .000 
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Lampiran 5 Analisis Faktor Tahap 1 (Lanjutan) 

 

Anti-image Matrices 

  X13 X14 X15 

Anti-image Covariance X13 .924 -.113 -.108 

X14 -.113 .702 -.354 

X15 -.108 -.354 .703 

Anti-image Correlation X13 .755
a
 -.140 -.134 

X14 -.140 .556
a
 -.504 

X15 -.134 -.504 .557
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

X13 1.000 .327 

X14 1.000 .687 

X15 1.000 .685 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 
 

Lampiran 5 Analisis Faktor Tahap 1 (Lanjutan) 
 

Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 1.699 56.647 56.647 1.699 56.647 56.647 

2 .833 27.778 84.425    

3 .467 15.575 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

X13 .572 

X14 .829 

X15 .828 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 5 Analisis Faktor Tahap 1 (Lanjutan) 

SIKAP 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .652 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 86.080 

df 6 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

  X16 X17 X18 X19 

Anti-image 

Covariance 

X16 .757 -.175 -.126 -.064 

X17 -.175 .614 -.281 .090 

X18 -.126 -.281 .535 -.249 

X19 -.064 .090 -.249 .811 

Anti-image 

Correlation 

X16 .792
a
 -.257 -.197 -.081 

X17 -.257 .630
a
 -.490 .127 

X18 -.197 -.490 .622
a
 -.378 

X19 -.081 .127 -.378 .600
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Lampiran 5 Analisis Faktor Tahap 1 (Lanjutan) 
 

Communalities 

 Initial Extraction 

X16 1.000 .515 

X17 1.000 .600 

X18 1.000 .734 

X19 1.000 .307 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2.155 53.883 53.883 2.155 53.883 53.883 

2 .879 21.982 75.865    

3 .610 15.238 91.103    

4 .356 8.897 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Lampiran 5 Analisis Faktor Tahap 1 (Lanjutan) 
 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

X16 .718 

X17 .775 

X18 .856 

X19 .554 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 6 Analisis Faktor Tahap 2 

MOTIVASI 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .544 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 34.981 

Df 6 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

  X1 X2 X4 X5 

Anti-image 

Covariance 

X1 .977 -.055 -.076 -.030 

X2 -.055 .978 -.068 -.038 

X4 -.076 -.068 .715 -.367 

X5 -.030 -.038 -.367 .724 

Anti-image 

Correlation 

X1 .730
a
 -.057 -.091 -.035 

X2 -.057 .742
a
 -.082 -.045 

X4 -.091 -.082 .528
a
 -.510 

X5 -.035 -.045 -.510 .528
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Lampiran 6 Analisis Faktor Tahap 2 (Lanjutan) 

Communalities 

 Initial Extraction 

X1 1.000 .128 

X2 1.000 .128 

X4 1.000 .699 

X5 1.000 .671 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 1.625 40.631 40.631 1.625 40.631 40.631 

2 .974 24.342 64.973    

3 .925 23.128 88.101    

4 .476 11.899 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Lampiran 6 Analisis Faktor Tahap 2 (Lanjutan) 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

X1 .358 

X2 .357 

X4 .836 

X5 .819 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

PERSEPSI 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .720 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 197.705 

Df 21 

Sig. .000 
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Lampiran 6 Analisis Faktor Tahap 2 (Lanjutan) 

Anti-image Matrices 

  X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 

Anti-image 

Covariance 

X6 .598 -.310 -.115 -.020 .030 .033 -.019 

X7 -.310 .572 -.112 .025 -.085 .001 -.052 

X8 -.115 -.112 .674 -.191 .087 .031 -.067 

X9 -.020 .025 -.191 .441 -.268 -.116 -.051 

X10 .030 -.085 .087 -.268 .520 -.071 -.066 

X11 .033 .001 .031 -.116 -.071 .718 -.210 

X12 -.019 -.052 -.067 -.051 -.066 -.210 .727 

Anti-image 

Correlation 

X6 .663
a
 -.530 -.182 -.040 .053 .050 -.028 

X7 -.530 .683
a
 -.181 .050 -.155 .002 -.081 

X8 -.182 -.181 .747
a
 -.350 .147 .044 -.096 

X9 -.040 .050 -.350 .690
a
 -.560 -.206 -.091 

X10 .053 -.155 .147 -.560 .692
a
 -.117 -.107 

X11 .050 .002 .044 -.206 -.117 .798
a
 -.290 

X12 -.028 -.081 -.096 -.091 -.107 -.290 .843
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 
 

Lampiran 6 Analisis Faktor Tahap 2 (Lanjutan) 

Communalities 

 Initial Extraction 

X6 1.000 .295 

X7 1.000 .388 

X8 1.000 .398 

X9 1.000 .623 

X10 1.000 .496 

X11 1.000 .325 

X12 1.000 .414 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance 

Cumulative 

% 

1 2.939 41.988 41.988 2.939 41.988 41.988 

2 1.434 20.487 62.475    

3 .739 10.562 73.037    

4 .671 9.587 82.624    

5 .549 7.839 90.464    

6 .389 5.559 96.023    

7 .278 3.977 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Lampiran 6 Analisis Faktor Tahap 2 (Lanjutan) 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

X6 .543 

X7 .623 

X8 .631 

X9 .789 

X10 .704 

X11 .570 

X12 .644 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

PEMBELAJARAN 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .579 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 40.121 

df 3 

Sig. .000 
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Lampiran 6 Analisis Faktor Tahap 2 (Lanjutan) 

 

Anti-image Matrices 

  X13 X14 X15 

Anti-image Covariance X13 .924 -.113 -.108 

X14 -.113 .702 -.354 

X15 -.108 -.354 .703 

Anti-image Correlation X13 .755
a
 -.140 -.134 

X14 -.140 .556
a
 -.504 

X15 -.134 -.504 .557
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

X13 1.000 .327 

X14 1.000 .687 

X15 1.000 .685 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Lampiran 6 Analisis Faktor Tahap 2 (Lanjutan) 

Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 1.699 56.647 56.647 1.699 56.647 56.647 

2 .833 27.778 84.425    

3 .467 15.575 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

X13 .572 

X14 .829 

X15 .828 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 6 Analisis Faktor Tahap 2 (Lanjutan) 

SIKAP 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .652 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 86.080 

df 6 

Sig. .000 

 

 

Anti-image Matrices 

  X16 X17 X18 X19 

Anti-image 

Covariance 

X16 .757 -.175 -.126 -.064 

X17 -.175 .614 -.281 .090 

X18 -.126 -.281 .535 -.249 

X19 -.064 .090 -.249 .811 

Anti-image 

Correlation 

X16 .792
a
 -.257 -.197 -.081 

X17 -.257 .630
a
 -.490 .127 

X18 -.197 -.490 .622
a
 -.378 

X19 -.081 .127 -.378 .600
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Lampiran 6 Analisis Faktor Tahap 2 (Lanjutan) 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

X16 1.000 .515 

X17 1.000 .600 

X18 1.000 .734 

X19 1.000 .307 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2.155 53.883 53.883 2.155 53.883 53.883 

2 .879 21.982 75.865    

3 .610 15.238 91.103    

4 .356 8.897 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Lampiran 6 Analisis Faktor Tahap 2 (Lanjutan) 

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

X16 .718 

X17 .775 

X18 .856 

X19 .554 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

 
 


