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BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Profil Perusahaan 

Agronas Gizi Food adalah perusahaan pengolah keripik 
kentang dengan alamat Jalan Raya Bukit Berbunga No.55 Desa 
Sidomulyo Kec. Bumiaji Kab. Batu. Pemilik sekaligus pendiri 
perusahaan yaitu Ibu Hj. Kasiyati Khotob. Perusahaan ini pada 
awalnya hanya menyuplai kentang mentah ke perusahaan 
keripik kentang dan pasar tradisional di beberapa daerah seperti 
pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumbawa. Pada tahun 2002, 
perusahaan kemudian beralih sebagai pengolah kentang 
menjadi keripik kentang.  

Pada tahun 2002 perusahaan memeroleh izin usaha 
dengan No. Dep. Kes. RI P-IRT No. 215357904008. 
Perusahaan memiliki kios sendiri untuk memasarkan produknya 
yang letaknya berdampingan dengan tempat pengolahan keripik 
kentang. Sampai pada saat ini, perusahaan memproduksi 
keripik kentang dengan 5 jenis ukuran yaitu 40 g, 65 g, 115 g, 
250 g, dan 350 g. 

Agronas Gizi Food memiliki kapasitas produksi sebesar 
300-400 kg kentang mentah per hari. Proses produksi keripik 
kentang terdiri dari beberapa tahapan yaitu pengupasan, 
pencucian, perendaman, pembilasan, perendaman, 
pengukusan, pengeringan, penggorengan, dan pengemasan. 
Proses produksi tersebut dikerjakan oleh manusia dengan 
bantuan peralatan sederhana. 

Agronas Gizi Food pada saat ini memiliki tenaga kerja 
langsung (bagian produksi) sejumlah 15 orang dan tenaga kerja 
tidak langsung sejumlah 3 orang. Tenaga kerja merupakan 
lulusan SD, SMP, dan SMA yang bertempat tinggal di 
lingkungan sekitar perusahaan. Jam kerja tenaga kerja 
langsung dimulai dari pukul 05.30-15.30 WIB dengan waktu 
istirahat pada pukul 12.00-12.30 WIB.  Sementara jam kerja 
tenaga kerja tidak langsung dimulai dari pukul 07.30-16.30 WIB 
dengan waktu istirahat pada pukul 12.00-13.00 dimana tenaga 
kerja istirahat secara bergantian. Hari kerja selama 7 hari dalam 
seminggu atau tanpa libur. Perusahaan bersedia menerima 
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pesanan dalam jumlah besar, sehingga tenaga kerja langsung 
juga dapat lembur pada pukul 19.00-20.00 WIB.  
 

4.2 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden menggambarkan tentang 
bagaimana profil responden pada penelitian. Secara teori 
responden sendiri merupakan sekumpulan orang yang 
menjawab pertanyaan melalui suatu sistem, misalnya dengan 
mengisi lembar kuesioner yang bertujuan untuk mendapatkan 
sampel yang representatif dari populasi tertentu (Wibisono, 
2003). Karakteristik responden ini digunakan sebagai wakil dari 
karakteristik pelanggan keripik kentang Agronas Gizi Food 
secara keseluruhan. Karakteristik responden yang terdiri dari 
jenis kelamin, tempat tinggal, usia, pekerjaan, pendidikan 
terakhir, penghasilan per bulan, intensitas pembelian, dan waktu 
terakhir pembelian keripik kentang Agronas Gizi Food 
ditunjukkan pada Tabel 4.1. Penelitian ini dilakukan terhadap 
200 responden yang mengkonsumsi keripik kentang Agronas 
Gizi Food. Hasil rekap jawaban responden dapat dilihat pada 
Lampiran 2. 

 
1. Jenis kelamin 

Karakteristik pertama yaitu jenis kelamin memberikan hasil 
bahwa terdapat 78,5% responden adalah perempuan 
sedangkan sisanya, 21,5% adalah responden laki-laki. Hasil 
menunjukkan selisih jumlah yang besar antara responden laki-
laki dan perempuan. Jenis kelamin yang berbeda dapat 
menimbulkan perilaku yang berbeda pada suatu produk. 
Perempuan cenderung lebih emosional sedangkan laki-laki lebih 
rasional, sehingga kecenderungan perilaku konsumtif lebih 
besar terjadi pada perempuan daripada laki-laki. Hal tersebut 
sesuai dengan pendapat Rosandi (2004) bahwa perempuan 
membelanjakan uangnya hampir dua kali lebih banyak daripada 
laki-laki. Dengan sifat emosional yang dimiliki, perempuan 
menjadi lebih konsumtif dibandingkan dengan laki-laki.  
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Tabel 4.1 Karakteristik Responden 
 

No. Karakteristik Responden  
Jumlah 

Orang (%) 

1. Jenis 
kelamin 

a. Laki-laki 93 21,5% 

b. Perempuan 157 78,5% 

2. Alamat a. Batu  136 68% 

b. Luar Batu 64 32% 

3. Usia a. 15 – 24 tahun 55 27,5% 

b. 25 – 34 tahun 68 34% 

c. 35 – 44 tahun  34 17% 

d. 45 – 54 tahun 19 9,5% 

e. 55 – 64 tahun 24 12% 

4. Pekerjaan  a. pelajar 18 9% 

b. mahasiswa 25 12,5% 

c. PNS 49 24,5% 

d. swasta 16 8% 

e. wirausaha 65 32,5% 

f. Lain-lain 27 13,5% 

5. Pendidikan 
terakhir 

a. SD/sederajat 24 12% 

b. SMP/sederajat 18 9% 

c. SMA/sederajat 73 36,5% 

d. D3 
e. Program 

Sarjana (S1, 
S2, S3) 

f. Lain-lain 

27 
58 

 
0 

13,5% 
29% 

 
0% 

6. Penghasilan 
Per bulan 

a.    < Rp 500.000 15 7,5% 

b.    Rp 500.001 – 
Rp 1.000.000 18 9% 

c.    Rp 1.000.001 
– Rp 
1.500.000 28 14% 
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(lanjutan) Tabel 4.1 Karakteristik Responden 
 

No. Karakteristik Responden  
Jumlah 

Orang  (%) 

  

d.    Rp 1.500.001 – Rp 
2.000.000 33 16,5% 

e.    > Rp 2.000.001 106 53% 

7. Intensitas 
pembelian  

a.   Sebulan sekali 78 39% 

b.   Lebih dari sekali 
dalam sebulan 

122 61% 

8. Waktu 
pembelian 
terakhir 

a. Kurang dari 1 
minggu sebelum 
pengisian kuesioner 

16 8% 

b. Kurang dari 2 
minggu sebelum 
pengisian kuesioner 

73 36,5% 

c. Kurang dari 3 
minggu sebelum 
pengisian kuesioner 

59 29,5% 

d. Kurang dari 1 bulan 
sebelum pengisian 
kuesioner 

52 26% 

 
Sumber: Data diolah (2014) 

 
 
 

2. Tempat tinggal 
Karakteristik kedua yaitu berdasarkan tempat tinggal, 

memberikan hasil bahwa sebesar 68% pelanggan berasal dari 
Kota Batu sedangkan 32% berasal dari luar Kota Batu yang 
berarti bahwa pelanggan dari kota Batu lebih besar daripada 
dari luar kota Batu. Lebih besarnya jumlah pelanggan yang 
berasal dari lokasi yang sama dengan lokasi penjualan produk 
daripada jumlah pelanggan dari luar lokasi penjualan 
menunjukkan bahwa terdapat faktor sosial berupa kebutuhan 
lingkungan sekitar yang mempengaruhi pelanggan. Hal tersebut 
sesuai dengan pendapat Dasipah, dkk (2010) bahwa salah satu 
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faktor sosial yang mempengaruhi pembelian adalah faktor 
kebutuhan lingkungan sekitar. Faktor tersebut adalah faktor 
dasar untuk membuat segmen pasar sehingga dari faktor ini 
dapat disesuaikan kebutuhan, permintaan, atau keinginan 
pelanggan dalam lingkungan tersebut.  

 
3. Usia 

Karakteristik ketiga yaitu usia, memberikan hasil  bahwa 
responden dengan usia 15-24 tahun adalah sebanyak 27,5%, 
usia 25-34 tahun adalah sebanyak 34%, usia 35-44 tahun 
adalah sebanyak 17%, usia 45-54 tahun adalah sebanyak 9,5%, 
dan usia 55-64 tahun adalah sebanyak 12%. Dari hasil ini dapat 
dilihat bahwa responden yang paling banyak yaitu usia 25-34 
tahun. Usia 25-34 tahun ini dapat digolongkan sebagai 
kelompok usia masa pembentukan keluarga. Pada rentang usia 
ini, manusia dianggap telah dewasa secara ekonomi karena 
telah memiliki penghasilan sendiri. Akan tetapi penghasilan 
tersebut belum dialokasikan secara tepat karena pada usia ini 
manusia memiliki kebutuhan yang masih sedikit. Hal tersebut 
sesuai dengan pendapat Kasali (2005) bahwa berdasarkan usia, 
manusia terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu masa transisi 
(15-24 tahun), masa pembentukan keluarga (25-34 tahun), 
masa peningkatan karir (35-44 tahun), masa kemapanan (45-54 
tahun) dan masa persiapan penisun (55-64 tahun). Pada masa 
pembentukan keluarga, manusia sedang menjajaki waktu untuk 
membentuk rumah tangga. Sebagian besar anggaran belanja 
dihabiskan untuk pakaian, aksesoris, makan di luar, mencari 
hiburan, dan mencari informasi tentang berbagai hal. Pada 
masa ini, mereka belum memiliki kebutuhan yang besar dan 
beban yang perlu ditanggung. 

 
4. Pekerjaan 

Karakteristik keempat yaitu pekerjaan, menunjukkan 
bahwa sebanyak 9% responden adalah pelajar, 12,5% 
responden adalah mahasiswa, 24,5% responden adalah PNS, 
8% responden adalah pekerja di perusahaan swasta, 32,5% 
responden adalah wirausaha, dan 13,5% responden memilih 
lain-lain. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa wirausaha 
merupakan pekerjaan yang paling banyak dilakukan responden. 
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Hal ini karena responden yang kebanyakan bertempat tinggal di 
Batu, memiliki profesi sebagai wirausaha.  

Pekerjaan wirausaha memiliki presentase paling banyak 
juga dapat dikarenakan adanya kesempatan yang lebih besar 
bagi wirausaha untuk berbelanja dibandingkan dengan jenis 
pekerjaan lainnya. Sebagaimana menurut Ashori dkk (2012) 
bahwa wirausaha memiliki waktu fleksibel dibandingkan dengan 
pegawai swasta dan PNS serta dapat menentukan besar 
penghasilan yang dapat diperolehnya. Latief (2011) 
berpendapat bahwa pekerjaan seseorang mempengaruhi 
barang dan jasa yang akan dibelinya, dengan faktor ini dapat 
diidentifikasi kelompok-kelompok yang mempunyai minat 
dengan produk yang akan ditawarkan. Dari kedua pendapat 
tersebut, dapat diartikan bahwa wirausaha memiliki kesempatan 
yang lebih besar karena kelonggaran waktu yang dimilikinya 
seihngga kelompok ini terlihat memiliki minat yang lebih besar 
untuk membeli keripik kentang sebagai camilan. Karakteristik 
pekerjaan berkaitan erat dengan besar penghasilan yang 
diperoleh per bulan. Wirausaha kemungkinan besar memiliki 
penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan 
lain, sehingga memiliki kesempatan yang lebih besar juga untuk 
membeli keripik kentang yang pada dasarnya bukan kebutuhan 
pokok. 

 
5. Pendidikan terakhir 

Karakteristik kelima yaitu pendidikan terakhir, 
menunjukkan bahwa sebanyak 12% responden berpendidikan 
SD/sederajat, 9% responden berpendidikan SMP/sederajat, 
36,5% responden berpendidikan SMA/sederajat, 13,5% 
responden berpendidikan D3, 29% responden berpendidikan 
program sarjana (S1, S2, S3), dan 0% responden berpendidikan 
lain-lain. Data tersebut menunjukkan bahwa responden 
terbanyak memiliki pendidikan terakhir SMA/sederajat. 
Tingginya tingkat pendidikan pelanggan dapat mempengaruhi 
keputusan pembeliannya terhadap suatu produk. Sebagaimana 
menurut Desmita dkk (2005) bahwa konsumen dengan 
tingkatan pendidikan yang berbeda mempunyai pandangan 
yang berbeda terhadap keputusan atau alternatif pembeliannya. 
Responden dengan pendidikan terakhir SMA/sederajat memiliki 
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pengetahuan yang lebih terbatas mengenai baik atau buruknya 
makanan yang dikonsumsinya jika dibandingkan dengan 
responden dengan pendidikan D3 dan program sarjana. Akan 
tetapi, jika dikaitkan dengan pekerjaan dan penghasilan per 
bulan, kemungkinan besar, responden berpendidikan terakhir 
SMA/sederajat memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang 
lebih besar dibanding responden dengan responden 
berpendidikan terakhir yang lebih rendah.  
 
6. Penghasilan per bulan 

Karakteristik keenam yaitu penghasilan per bulan, 
memberikan hasil bahwa responden dengan penghasilan 
kurang dari Rp 500.000 adalah sebanyak 7,5%, responden 
dengan penghasilan antara Rp 500.001 sampai Rp 1.000.000 
sebanyak 9%, responden dengan penghasilan antara Rp 
1.000.001 sampai Rp 1.500.000 sebanyak 14%, responden 
dengan penghasilan antara Rp 1.500.001 sampai Rp 2.000.000 
sebanyak 16,5%, dan responden dengan penghasilan lebih dari 
Rp 2.000.001 sebanyak 53%. Data menunjukkan bahwa 
responden terbanyak memiliki penghasilan per bulan lebih dari 
Rp 2.000.001. Menurut Sumarwan (2004), jumlah penghasilan 
akan menggambarkan besarnya daya beli dari seorang 
konsumen. Pelanggan dengan penghasilan per bulan lebih dari 
Rp 2.000.001 dapat digolongkan memiliki penghasilan yang 
tinggi sehingga dapat dianggap memiliki daya beli yang lebih 
besar. Dengan penghasilan tinggi, pelanggan memiliki 
kesempatan yang lebih besar untuk membeli keripik kentang 
yang pada dasarnya bukan kebutuhan pokok. 

 
7. Intensitas pembelian 

Karakteristik ketujuh yaitu intensitas pembelian, memberi 
hasil bahwa sebesar 39% responden mengkonsumsi keripik 
kentang Agronas Gizi Food sebulan sekali sedangkan sebesar 
61% responden mengkonsumsi lebih dari sekali dalam sebulan. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa lebih banyak responden yang 
membeli keripik kentang Agronas Gizi Food dengan intensitas 
pembelian lebih dari sekali dalam sebulan. Karakteristik ini 
dapat digunakan sebagai acuan bahwa responden dalam 
penelitian ini merupakan pelanggan tetap dan bukan baru 
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pertama kalinya membeli keripik kentang Agronas Gizi Food 
sehingga tidak memiliki pengetahuan sama sekali mengenai 
produk yang dibelinya. Karena disesuaikan dengan pendapat 
Sabatini dan Japarianto (2014), bahwa pelanggan adalah 
pembeli yang pernah membeli kembali produk setidaknya sekali 
dan memiliki kesetiaan lebih tinggi dari pembeli. 

 
8. Waktu terakhir pembelian 

Karakteristik kedelapan yaitu waktu terakhir pembelian, 
memberi hasil bahwa responden dengan waktu pembelian 
terakhir kurang dari satu minggu sebelum pengisian kuesioner 
adalah sebesar 10,5%, kurang dari dua minggu sebelum 
pengisian kuesioner adalah 34%, kurang dari tiga minggu 
sebelum pengisian kuesioner  adalah 59%, dan kurang dari 
sebulan sebelum pengisian kuesioner adalah 26%. Karakteristik 
ini dapat dijadikan sebagai acuan bahwa responden dalam 
penelitian ini mengingat dengan baik karakteristik keripik 
kentang Agronas Gizi Food dan mengetahui perkembangan 
terbaru setidaknya dalam jangka waktu kurang dari satu bulan 
mengenai keripik kentang tersebut. Sebagaimana menurut 
Kusumo (2006) bahwa responden yang baik setidaknya 
mengetahui perkembangan mengenai produk yang 
dikonsumsinya sehingga dapat memberikan jawaban yang tepat 
akurat. 

 

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.3.1 Uji validitas 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian harus diuji 
validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas instrumen dilakukan 
dengan menggunakan bantuan IBM SPSS Statistics versi 20. 
Nilai-nilai yang kemudian diperoleh, dianggap memenuhi syarat 
atau valid apabila nilai signifikansi rhitung lebih dari rtabel yaitu 
0,1388. Rtabel diperoleh dari jumlah kuesioner yang disebarkan 
pada 200 responden sehingga N=200 dengan taraf 
kepercayaan 0,05. Hasil perhitungan uji validitas dapat dilihat 
pada Lampiran 3. 
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Secara keseluruhan, hasil kuesioner bernilai lebih dari 
0,1388 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua butir 
pertanyaan adalah valid. Hal tersebut dapat dilihat dari 
terpenuhinya syarat validitas yaitu nilai signifikansi rhitung lebih 
besar dari rtabel. Oleh karena itu, butir-butir pertanyaan dapat 
digunakan untuk analisis selanjutnya. Seperti menurut Pratisto 
(2004) bahwa program SPSS dapat dilakukan untuk 
perhitungan koefisien korelasi dengan membandingkan nilai 
rhitung dan rtabel. Jika rhitung lebih besar nilainya dibanding rtabel 
maka pertanyaan disebut valid, begitu juga sebaliknya. Apabila 
hasil menunjukkan tidak valid, maka butir pertanyaan tersebut 
dapat dihilangkan atau diganti dengan pertanyaan lain. 

 

4.3.2 Uji reliabilitas 

Reliabilitas atau keandalan adalah ukuran suatu 
kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab 
pertanyaan dalam kuesioner. Uji reliabilitas instrumen dilakukan 
dengan menggunakan bantuan software IBM SPSS 20 dengan 
metode Cronbach’s Alpha. Hasil uji reliabilitas instrumen dapat 
dilihat pada Lampiran 3. Hasil menunjukkan bahwa nilai uji 
reliabilitas bernilai lebih dari 0,600 untuk semua variabel yang 
diteliti. Sesuai pendapat Singgih (2011) yang menyebutkan 
bahwa kuesioner disebut memiliki reliabilitas yang tinggi jika 
memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih dari 0,600, maka dapat 
disimpulkan bahwa seluruh variabel adalah reliabel.  
 

4.4 Model dan Konversi Persamaan SEM 

Konstruk penelitian yang telah valid dan reliabel 
selanjutnya dikembangkan dalam sebuah diagram jalur 
kemudian dikonversikan ke dalam persamaan struktural dan 
persamaan yang menyatakan spesifikasi model pengukuran. 
Pada tahapan ini, analisis dilakukan dengan menggunakan 
software IBM SPSS AMOS 21. Diagram jalur dan persamaan 
struktural dapat dilihat pada Gambar 4.1. Hasil keseluruhan 
dapat dilihat pada Lampiran 4. 
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Gambar 4.1 Diagram Jalur Hasil Analisis SEM 
 

Sumber: Data diolah (2014) 

 

0,19 

0,25 
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Keterangan Gambar: 
X11 : rasa  
X12 : kerenyahan  
X13 : kemasan  
X21 : potongan harga 
X22 : kesesuaian harga 
X23 : selisih dengan 

pesaing 
X31 : lokasi kios 
X32 : ketersediaan produk 
X41 : personal selling 
X42 : media iklan 
X51 : kesediaan membantu 

X52 : sopan santun  
X61 : fasilitas  
X62 : kebersihan 
X71 : kecepatan transaksi  
X72 : pemesanan 
Y1 : kepuasan 
Y2 : loyalitas 
e : error variabel 

eksogen 
d : error variabel 

endogen 
u : residual 

 
Persamaan struktural dari diagram jalur hasil analisis SEM 

di atas adalah sebagai berikut: 
 

Y = 0,500X1 +  0,482X2 +  0,449X3 +  0,397X4 +  0,222X5 +  0,464X6 

+  0,353X7 + 1,23U (8) 

 
Persamaan 8 adalah persamaan model struktural yang 
menyatakan bahwa keputusan pembelian (Y) dipengaruhi oleh 
variabel produk (X1), harga (X2), tempat/distribusi (X3), promosi 
(X4), orang (X5), bukti fisik (X6), dan proses (X7). Nilai koefisien 
regresi masing-masing variabel secara berurutan dari (X1-7) yaitu 
0,500; 0,482; 0,449; 0,397; 0,222; 0,464; dan 0,353 dengan nilai 
residual sebesar 1,23. Diagram jalur yang telah dikonversikan 
ke model persamaan, selanjutnya dikonversikan ke model 
pengukuran. Persamaan model pengukuran dan pengaruh 
indikator dalam merefleksikan variabel adalah sebagai berikut: 

 
1. Variabel produk (X1) 

Variabel produk (X1) terdiri dari indikator rasa (X11), 
kerenyahan (X12), dan kemasan (X13). Menurut Yusanto (2003), 
penilaian konsumen mengenai suatu produk makanan dapat 
terdiri dari segi rasa dan kemasan produk tersebut. Sementara 
itu, menurut Kusumo (2006), variabel produk seperti keripik 
memiliki faktor pembentuk salah satunya yaitu kerenyahan. 
Hubungan antara variabel produk (X1) dengan indikatornya 
adalah sebagai berikut: 
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 X1 = 0,83 X11 + 0,67 X12 + 0,65 X13         (9) 

 
Spesifikasi dari konstruk variabel produk (X1) adalah sebagai 
berikut: 
 

X11 = 0,83 X1 + 0,69 e11 

X12 = 0,67 X1 + 0,45 e12 

X13 = 0,65 X1 + 0,43 e13 
 
Berdasarkan hasilnya, dapat diketahui bahwa variabel 

produk (X1) diukur oleh rasa (0,83), kerenyahan (0,67), dan 
kemasan (0,65). Hasil tersebut memperlihatkan bahwa rasa 
keripik adalah indikator yang paling kuat dalam merefleksikan 
variabel produk (X1) karena koefisien regresinya paling besar. 
Hasil didukung dengan jawaban responden pada Lampiran 5 
bahwa sebesar 79% responden menjawab sangat setuju dan 
setuju untuk pertanyaan mengenai rasa (X11). Rasa keripik 
kentang Agronas Gizi Food, menurut responden, enak dan 
sesuai dengan selera mereka. Rasa (X11) terpilih oleh 
responden menjadi faktor yang paling kuat dalam merefleksikan 
variabel produk karena rasa (X11) memiliki peran penting dalam 
produk makanan. Sebagaimana menurut Bennion dan Scheulle 
(2004), rasa adalah faktor penentu seseorang menyukai suatu 
produk makanan karena rasa merupakan sensasi yang pertama 
kali diterima saat makanan itu berada di mulut.  

Perusahaan Agronas Gizi Food melakukan beberapa kali 
percobaan dalam mengolah produk keripik kentang sebelum 
akhirnya mendapatkan komposisi dan cara pengolahan yang 
sesuai seperti yang saat ini diterapkan. Percobaan tersebut 
dilakukan pada keluarga pendiri sekaligus pemilik perusahaan 
dan penduduk yang bertempat tinggal di sekitar perusahaan. 
Pemilik perusahaan menampung setiap pendapat yang 
diperoleh kemudian melakukan perbaikan dari percobaan 
sebelumnya. Pemilik melakukan percobaan terus menurus 
sampai dicapai hasil berupa keripik kentang yang disukai oleh 
konsumen. Pemilik juga melakukan perbaikan setelah keripik 
kentang dipasarkan melalui masukan dari konsumen. Hal 
tersebut yang membuat rasa keripik kentang Agronas Gizi Food 
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kini diterima dengan baik dan dianggap konsumen telah sesuai 
dengan selera mereka.  

Indikator kerenyahan (X12) dan kemasan (X13) memiliki 
koefisien regresi yang lebih kecil dari rasa (X11). Akan tetapi, 
sejumlah 81% responden menjawab sangat setuju dan setuju 
bahwa keripik kentang Agronas Gizi Food renyah. Perusahaan 
mengolah kentang dengan proses yang baik dan sesuai 
sehingga dapat dihasilkan keripik kentang Agronas Gizi Food 
yang renyah. Responden juga menjawab sangat setuju dan 
setuju bahwa keripik kentang Agronas Gizi Food memiliki 
kemasan yang menarik dengan persentase sebesar 81,5%. 
Kemasan keripik kentang Agronas Gizi Food ditunjukkan pada 
Gambar 4.2. Dengan kemasan transparan, keripik kentang 
dapat terlihat dengan jelas oleh konsumen. Perusahaan juga 
memilih warna yang kontras dan jenis huruf yang jelas untuk 
penulisan merek Agronas Gizi Food sehingga kemasan terlihat 
menarik tapi tetap jelas.  

 

 
 

Gambar 4.2 Keripik Kentang Agronas Gizi Food 
 

Sumber: Dokumentasi pribadi (2014) 

Indikator kerenyahan (X12) mendapatkan jawaban sangat 
setuju dan setuju dengan persentase yang besar namun 
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memiliki koefisien regresi yang lebih kecil dari indikator rasa 
(X11). Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan 
kemampuan manusia dalam menilai kerenyahan (X12) produk. 
Konsumen merasakan kerenyahan keripik hanya atas dasar 
perkiraan sehingga secara umum semua keripik kentang 
dianggap memiliki tingkat kerenyahan yang sama selama keripik 
kentang itu tidak melempem. Di sisi lain, indikator kemasan (X13) 
juga mendapatkan jawaban sangat setuju dan setuju dengan 
persentase yang besar namun memiliki koefisien regresi yang 
lebih kecil dari indikator rasa (X11). Kemasan yang menarik 
dapat menambah minat beli seseorang, namun rasa tetap 
menjadi faktor yang utama. Karena kemasan produk makanan 
yang menarik belum tentu memiliki rasa yang enak. Oleh karena 
alasan tersebut, hasil analisis sesuai dengan keadaan di lapang 
dimana kerenyahan (X12) dan kemasan (X13) kurang 
merefleksikan produk (X1) karena bukan merupakan 
pertimbangan utama konsumen keripik kentang Agronas Gizi 
Food dari segi produk. 

 
2. Variabel harga (X2)  

Variabel harga (X2) terdiri dari indikator potongan harga 
(X21), kesesuaian harga (X22), dan selisih dengan pesaing (X23). 
Indikator tersebut sesuai dengan pendapat Arokiasamy (2013) 
bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan 
harga suatu produk adalah potongan harga, kesesuaian harga, 
dan selisih dengan pesaing. Hubungan antara variabel harga 
(X2) dengan indikatornya adalah sebagai berikut: 

 
 X2 = 0,65 X21 + 0,68 X22 + 0,78 X23          (10) 

 
Spesifikasi dari konstruk variabel harga (X2)  adalah sebagai 
berikut: 

 
X21 = 0,65 X2 + 0,43 e21 

X22 = 0,68 X2 + 0,47 e22 

X23 = 0,78 X2 + 0,61 e23 
 

Berdasarkan hasilnya, dapat diketahui bahwa variabel 
harga (X2) diukur oleh potongan harga (0,65), kesesuaian harga 
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(0,68), dan selisih dengan pesaing (0,78). Hasil tersebut 
memperlihatkan bahwa selisih dengan pesaing (X23) adalah 
indikator yang paling kuat dalam merefleksikan variabel harga 
(X2). Hasil didukung dengan jawaban responden pada Lampiran 
5 bahwa sebesar 76,5% responden menjawab sangat setuju 
dan setuju untuk pertanyaan mengenai selisih dengan pesaing 
(X23). Responden menyatakan bahwa harga keripik kentang 
Agronas Gizi Food lebih murah daripada harga keripik kentang 
merek lain.  

Keripik kentang Agronas Gizi Food terdiri 5 jenis ukuran 
yaitu 40 g dengan harga Rp 4.000, 65 g dengan harga Rp 
8.000, 115 g dengan harga Rp 15.000, 250 g dengan harga Rp 
30.000, dan 350 g dengan harga Rp 30.000. Data penjualan 
dari bulan Januari sampai bulan April 2014 ditunjukkan pada 
Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 Data Penjualan pada Januari – April 2014 
 

No. Ukuran (g) Januari  Februari Maret  April Jumlah 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

40 
65 
115 
250 
350 

1.303 
1.326 
2.440 
1.975 
1.023 

1.475 
1.248 
2.357 
2.184 
970 

1.484 
1.370 
2.465 
2.208 
935 

1.455 
1.352 
2.584 
2.159 
1.007 

5.717 
5.296 
9.846 
8.526 
3.935 

 
Sumber: Data Agronas Gizi Food (2014) 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa keripik kentang 
Agronas Gizi Food ukuran 115g merupakan produk yang paling 
banyak diminati. Apabila dibandingkan dengan keripik kentang 
merek lain dengan ukuran 115g, diperoleh hasil seperti pada 
Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Perbandingan Harga dengan Pesaing 
 

No. Merek  Harga 

1. 
2. 
3. 
4. 

Agronas Gizi Food 
Cita Mandiri 
So kressh 
Wicaksono 

Rp 15.000 
Rp 16.000 
Rp 17.000 
Rp 15.500 

  
Sumber: Data pengamatan (2014) 

 

Dari Tabel 4.3 terlihat bahwa keripik kentang Argonas Gizi 
Food memiliki harga yang paling murah daripada keripik 
kentang merek lainnya. Keadaan di lapang tersebut sesuai 
dengan hasil analisis yaitu selisih dengan pesaing (X23) sebagai 
indikator yang paling kuat dalam merefleksikan variabel harga. 
Hal tersebut sesuai pendapat Soelasih (2004) bahwa harga 
yang terjangkau dapat menjadi senjata ampuh dalam 
menghadapi persaingan di pasar, karena harga menjadi atribut 
yang paling diperhatikan ketika menghadapi pasar Indonesia 
yang sensitif terhadap harga. 

Indikator potongan harga (X21) dan kesesuaian harga (X22) 
memiliki koefisien regresi yang lebih kecil dari selisih dengan 
pesaing (X21). Namun, sejumlah 79% responden menjawab 
sangat setuju dan setuju jika mereka mendapat potongan harga 
saat membeli dalam jumlah banyak. Potongan harga diberikan 
perusahaan apabila konsumen membeli keripik kentang 
Agronas Gizi Food dalam jumlah banyak, yaitu apabila membeli 
di atas 25 bungkus akan mendapat potongan harga sebesar 
10% dari total yang harus dibayar. Sebesar 75% responden 
juga menjawab sangat setuju dan setuju untuk pertanyaan 
mengenai kesesuaian harga keripik kentang Agronas Gizi Food 
dengan kualitas produknya. Perusahaan telah menyesuaikan 
dengan harga keripik kentang Agronas Gizi Food dengan 
kualitasnya. Ukuran 45g, 65g, 115g dan 250g berisi keripik 
kentang kualitas terbaik (kualitas 1) sedangkan ukuran 350g 
berisi keripik kentang dengan kualitas di bawah keempat ukuran 
lainnya (kualitas 2).  
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Indikator potongan harga (X21) dan kesesuaian harga (X22) 
mendapatkan jawaban sangat setuju dan setuju dengan 
persentase yang cukup besar, namun koefisien regresi yang 
dihasilkan lebih kecil dari indikator selisih dengan pesaing (X23). 
Hal ini dapat dikarenakan konsumen jarang melakukan 
pembelian keripik kentang Agronas Gizi Food dengan jumlah 
lebih dari 25 bungkus sehingga jarang mendapat potongan 
harga dan konsumen juga jarang melakukan pembelian keripik 
kentang ukuran 350g sehingga tidak mengetahui dengan jelas 
perbedaan keripik kentang Agronas Gizi Food kualitas 1 dengan 
kualitas 2. Oleh karena alasan tersebut, potongan harga (X21) 
dan kesesuaian harga (X22) kurang merefleksikan harga (X2) 
karena bukan merupakan pertimbangan utama konsumen dari 
segi harga (X2) saat membeli keripik kentang Agronas Gizi 
Food. 

 
3. Variabel tempat/distribusi (X3)  

Variabel tempat/distribusi (X3) terdiri dari indikator lokasi 
(X31) dan ketersediaan (X32). Menurut Yusanto (2003), jauh atau 
dekatnya lokasi kios dan tersedianya produk secara konsisten 
merupakan hal yang dapat dinilai dari faktor distribusi suatu 
produk. Hubungan antara variabel tempat/distribusi (X3) dengan 
indikatornya adalah sebagai berikut: 

 
 X3 = 0,71 X31 + 0,74 X32 (11) 

 
Spesifikasi dari konstruk variabel tempat/distribusi (X3) adalah 
sebagai berikut: 

X31 = 0,71 X3 + 0,51 e31 

X32 = 0,74 X3 + 0,54 e32 

 
Berdasarkan hasilnya, dapat diketahui bahwa variabel 

tempat/distribusi (X3) diukur oleh lokasi (0,71) dan ketersediaan 
(0,74). Hasil tersebut memperlihatkan bahwa indikator 
ketersediaan (X32) lebih merefleksikan variabel tempat/distribusi 
(X3) dibandingkan indikator lokasi (X31) karena memiliki nilai 
koefisien regresi yang lebih kecil. Hasil didukung dengan 
jawaban responden pada Lampiran 5 bahwa sebesar 76% 
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responden menjawab sangat setuju dan setuju bahwa keripik 
kentang Agronas Gizi Food selalu tersedia di kios.  

Selalu tersedianya keripik kentang Agronas Gizi Food di 
kios dipengaruhi oleh sistem yang diterapkan oleh perusahaan. 
Kentang sebagai bahan baku utama keripik kentang memiliki 
sifat musiman. Untuk mengantisipasi sifat musiman tersebut, 
perusahaan membuat persediaan bahan baku dengan cara 
mengeringkan kentang kemudian disimpan secara kedap udara 
sehingga memiliki umur simpan yang lama. Dengan cara 
demikian, perusahaan dapat meminimalkan resiko kekurangan 
bahan baku saat tidak musim sehingga proses produksi dapat 
terus berlangsung dan produk selalu tersedia. Hal tersebut 
sesuai dengan pendapat Riyanto (2010) bahwa persediaan 
bahan baku dianggap penting karena persediaan yang cukup 
dapat memperlancar proses produksi dan barang jadi yang 
dihasilkan dapat menjamin efektivitas kegiatan pemasaran. 
Karena, barang jadi yang tidak tersedia secara konsisten akan 
membuat perusahaan kehilangan kesempatan untuk meraih 
pelanggan. 

Indikator lokasi (X31) memiliki koefisien regresi yang lebih 
kecil dari indikator ketersediaan (X32). Meski demikian, 
sebanyak 76,5% responden menjawab sangat setuju dan setuju 
bahwa lokasi kios keripik kentang Agronas Gizi Food mudah 
dijangkau oleh mereka. Kios Agronas Gizi Food terletak di Jl. 
Bukit Berbunga 55 dimana lokasi tersebut dilewati oleh 
beberapa kendaraan umum. Selain itu, lokasi kios juga 
merupakan jalan utama atau bukan terdapat di jalan yang 
terpencil sehingga dapat dicapai dengan mudah oleh konsumen 
baik dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun 
kendaraan umum.  

Indikator lokasi (X31) mendapatkan jawaban sangat setuju 
dan setuju dengan persentase yang cukup besar, namun 
koefisien regresi yang dihasilkan lebih kecil dari indikator 
ketersediaan (X32). Hal ini dapat terjadi karena lokasi kios yang 
mudah dicapai kurang menjadi berarti jika produk tidak tersedia 
secara konsisten. Konsumen tentu memilih produk yang selalu 
tersedia di kios setelah usaha tertentu yang telah dilakukan 
untuk mencapai kios tersebut. Oleh karena alasan tersebut, 
hasil analisis sesuai dengan keadaan di lapang dimana lokasi 
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(X31) kurang merefleksikan tempat/distribusi (X3) karena bukan 
merupakan pertimbangan utama konsumen keripik kentang 
Agronas Gizi Food dari segi tempat/distribusi. 

 
4. Variabel promosi (X4)  

Variabel promosi (X4) terdiri dari indikator personal selling 
(X41) dan media iklan (X42). Indikator tersebut berdasarkan 
pendapat Yusanto (2003), yaitu  bahwa kegiatan promosi 
perusahaan dapat dilakukan dengan cara mengirimkan 
karyawan untuk bertatap muka langsung dengan konsumen 
atau melalui media iklan seperti koran, internet, brosur, dll. 
Hubungan antara variabel promosi (X4) dengan indikatornya 
adalah sebagai berikut: 
 
 X4 = 0,80 X41 + 0,67 X42 (12) 

 
Spesifikasi dari konstruk variabel promosi (X4) adalah sebagai 
berikut: 
 

X41 = 0,80 X4 + 0,64 e41 

X42 = 0,67 X4 + 0,45 e42 

 
Berdasarkan hasil tersebut, dapat dilihat bahwa variabel 

promosi (X4) diukur oleh personal selling (0,80) dan media iklan 
(0,67). Hasil tersebut memperlihatkan bahwa indikator personal 
selling (X42) lebih merefleksikan variabel promosi (X4) karena 
memiliki koefisien regresi yang lebih besar. Hasil juga didukung 
dengan jawaban responden pada Lampiran 5 dimana sebesar 
79% responden menjawab sangat setuju dan setuju bahwa 
mereka mengetahui adanya kegiatan promosi melalui cara 
personal selling yang dilakukan oleh perusahaan. 

Personal selling merupakan salah satu alat promosi yang 
dipilih perusahaan untuk mendapatkan calon konsumen. 
Perusahaan menerapkan cara promosi ini bukan hanya saat 
pertama memperkenalkan produk keripik kentang Agronas Gizi 
Food pada masyarakat sekitar. Perusahaan juga melakukan 
promosi secara personal selling saat terdapat acara-acara 
khusus seperti festival makanan, seminar wirausaha, studi 
wisata, dll. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik 
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Agronas Gizi Food, personal selling dianggap lebih efektif 
sebagai media promosi karena komunikasi terjadi dua arah 
sehingga konsumen dapat memperoleh informasi mengenai 
keripik kentang Agronas Gizi Food secara langsung dan detail. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Lingga (2005) bahwa personal 
selling merupakan sarana komunikasi antara penjual dan calon 
konsumen untuk memperkenalkan suatu produk dan 
membentuk pemahaman tentang produk sehingga calon 
konsumen tertarik untuk membeli dan menjadi pelanggan tetap.  

Indikator media iklan (X41) memiliki koefisien regresi yang 
lebih kecil dari indikator personal selling (X42). Namun, sebanyak 
76% responden tetap menjawab sangat setuju dan setuju 
bahwa mereka melihat Agronas Gizi Food melakukan promosi 
melalui media iklan seperti melalui brosur, koran, dan internet. 
Sama seperti cara personal selling, perusahaan biasanya 
menyebarkan brosur saat acara-acara khusus. Brosur tersebut 
dicetak dengan tinta hitam pada kertas HVS berwarna dengan 
ukuran 6x12 cm. Promosi melalui koran hanya dilakukan 
perusahaan saat pertama kali memperkenalkan produk pada 
masyarakat. Promosi melalui internet dilakukan dengan bantuan 
dari PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (Telkom) dalam 
program IndiPreneur (Indonesia Digital Enterpreneur).   

Media iklan (X41) memiliki koefisien regresi yang lebih kecil 
dari indikator personal selling (X42) dapat dikarenakan promosi 
melalui media iklan tidak terlalu kuat untuk dapat menarik 
perhatian calon konsumen. Brosur yang disebarkan oleh 
perusahaan pada acara-acara khusus, kurang menarik 
sehingga orang cenderung lebih menyukai penjelasan langsung 
dari karyawan atau pemilik. Promosi di koran hanya dilakukan 
pada saat perkenalan produk sehingga tidak terlalu banyak 
calon konsumen yang mengetahui iklan tersebut. Promosi di 
internet dapat diketahui terbatas hanya oleh orang-orang yang 
memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi terkini 
sehingga dapat mengakses internet. Keadaan di lapang 
tersebut sesuai dengan hasil analisis bahwa media iklan (X41) 
kurang dapat merefleksikan promosi bila dibandingkan dengan 
personal selling (X42). 
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5. Variabel orang (X5) 
Variabel orang (X5) terdiri dari indikator kesediaan 

membantu (X51) dan sopan santun (X52). Indikator tersebut 
sesuai dengan pendapat Vellas dan Lionel (2008) bahwa faktor 
pembentuk dari variabel orang (tenaga kerja) terdiri dari 
kesediaannya membantu konsumen saat berbelanja dan sopan 
santun yang ditunjukkan pada konsumen. Hubungan antara 
variabel orang (X5) dengan indikator pembentuknya adalah 
sebagai berikut: 

 
 X5 = 0,72 X51 + 0,87 X52  (13) 

 
Spesifikasi dari konstruk variabel orang (X5) adalah sebagai 
berikut: 

X51 = 0,72 X5 + 0,51 e51 

X52 = 0,87 X5 + 0,75 e52 

 
Berdasarkan hasilnya, dapat diketahui bahwa variabel orang 
(X5) diukur oleh kesediaan membantu (0,72) dan sopan santun 
(0,87). Hasil tersebut memperlihatkan bahwa indikator sopan 
santun lebih merefleksikan variabel orang (X5) karena memiliki 
koefisien regresi yang lebih besar daripada indikator kesediaan 
membantu. Hasil juga didukung dengan jawaban responden 
seperti yang terlihat pada Lampiran 5. Sebesar 78,5% 
responden menjawab sangat setuju dan setuju bahwa karyawan 
di kios Agronas Gizi Food memiliki sopan santun yang baik. 

Sopan santun karyawan merupakan bagian dari pelayanan 
prima yaitu unsur keramahan, yang dapat mencerminkan citra 
perusahaan di mata konsumen. Sebagaimana menurut Tjiptono 
(2007), pelayanan prima (service excellent) terdiri dari empat 
unsur pokok yaitu kecepatan, ketepatan, keramahan, dan 
kenyamanan. Perusahaan Agronas Gizi Food menerapkan 
standar pelayanan bagi karyawan sehingga pelayanan prima 
dari unsur keramahan dapat terwujud. Adapun standar 
pelayanan tersebut adalah mengharuskan karyawan untuk 
selalu tersenyum, menyapa, dan memberi salam kepada setiap 
konsumen yang datang. Dengan standar pelayanan tersebut, 
setiap konsumen yang datang di kios akan merasa dihargai 
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sehingga konsumen senang berbelanja di kios Agronas Gizi 
Food dan ingin kembali lagi berbelanja di kios tersebut. 

Indikator kesediaan membantu (X51) memiliki koefisien 
regresi yang lebih kecil dari indikator sopan santun (X52). 
Namun, 78,5% responden memberikan jawaban sangat setuju 
dan setuju bahwa karyawan kios Agronas Gizi Food bersedia 
membantu ketika mereka berbelanja. Karyawan di kios 
ditugaskan membantu konsumen seperti menanyakan produk 
yang ingin dicari konsumen, memberi masukan pada konsumen 
yang bingung memilih produk, dan membantu mengambilkan 
produk yang letaknya sulit dijangkau. Akan tetapi, kesediaan 
membantu (X51)  ini memiliki koefisien regresi yang lebih kecil 
dari sopan santun (X52). Hal tersebut dapat dikarenakan 
konsumen lebih memperhatikan faktor sopan santun karyawan 
kios meski faktor kesediaan membantu sebenarnya juga 
diperhatikan.  

 
6. Variabel  bukti fisik (X6) 

Variabel bukti fisik (X6) terdiri dari indikator fasilitas (X61) 
dan kebersihan (X62). Indikator tersebut sesuai dengan 
pendapat Vellas dan Lionel (2008) bahwa faktor pembentuk dari 
variabel bukti fisik terdiri dari fasilitas yang disediakan 
perusahaan untuk konsumen dan kebersihan di lingkungan 
tersebut. Hubungan antara variabel bukti fisik (X6) dengan 
indikatornya adalah sebagai berikut: 

 
 X6 = 0,97 X61 + 0,85 X62 (14) 

 
Spesifikasi dari konstruk variabel bukti fisik (X6) adalah sebagai 
berikut: 
 

X61 = 0,97 X6 + 0,95 e61 

X62 = 0,85 X6 + 0,73 e62 

 
Berdasarkan hasil di atas, dapat dilihat bahwa variabel bukti fisik 
(X6) diukur oleh fasilitas (0,97) dan kebersihan (0,85). Hasil ini 
memperlihatkan bahwa indikator fasilitas lebih merefleksikan 
variabel bukti fisik (X6) karena memiliki koefisien regresi yang 
lebih besar. Hasil tersebut didukung dengan jawaban responden 
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pada Lampiran 5 yaitu sebanyak 79,5% responden menjawab 
setuju dan sangat setuju bahwa responden merasa nyaman 
saat berbelanja dengan adanya fasilitas yang disediakan kios 
Agronas Gizi Food seperti AC, tempat duduk, dan tempat parkir 
yang memadai. 

Fasilitas yang terdapat di kios Agronas Gizi Food yaitu AC 
(Air Conditioner), tempat duduk, dan tempat parkir yang 
memadai, dapat memberi nilai lebih bagi konsumen. 
Sebagaimana menurut Tjiptono (2007) bahwa kelengkapan 
fasilitas merupakan komponen yang penting untuk membangun 
pelayanan yang berkualitas di mata konsumen. Dengan adanya 
fasilitas AC, konsumen menjadi nyaman selama berbelanja 
karena suhu ruangan sejuk. Tersedianya tempat duduk dapat 
memfasilitasi konsumen jika ingin beristirahat sejenak. 
Sedangkan dengan tersedianya fasilitas tempat parkir yang 
memadai, konsumen dapat memarkirkan kendaraannya dengan 
lebih mudah walaupun tidak ada bantuan juru parkir. 

Indikator kebersihan (X62) memiliki koefisien regresi yang 
lebih kecil dari indikator fasilitas (X61). Akan tetapi, 81% 
responden memberikan jawaban sangat setuju dan setuju 
bahwa kios Agronas Gizi Food terjaga kebersihannya. 
Kebersihan kios dan tempat parkir dijaga oleh karyawan yang 
bertugas setiap pagi, sebelum kios mulai dibuka. Saat musim 
hujan, karyawan juga bertugas untuk membersihkan lantai kios 
setiap kali konsumen datang dan tanpa sengaja membuat lantai 
basah. Meski demikian, kebersihan (X62) kurang dapat 
merefleksikan variabel bukti fisik (X6) dibandingkan dengan 
fasilitas (X61). Kios yang bersih belum cukup mampu membuat 
konsumen merasa nyaman bila dibandingkan dengan kios yang 
memiliki fasilitas yang memadai. Oleh karena alasan tersebut, 
maka hasil analisis sesuai dengan keadaan di lapang bahwa 
fasilitas (X61) lebih mampu merefleksikan variabel bukti fisik (X6) 
dibandingkan dengan kebersihan (X62). 

  
7. Variabel Proses (X7)  

Variabel proses (X7) terdiri dari indikator pemesanan (X71) 
dan kecepatan transaksi (X72). Indikator sesuai dengan 
pendapat Vellas dan Lionel (2008) bahwa indikator pembentuk 
dari variabel proses dapat terdiri dari proses pemesanan produk 
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dan proses kecepatan transaksi. Hubungan antara variabel 
proses (X7) dengan indikatornya adalah sebagai berikut: 

 
 X7 = 0,61 X71 + 0,97 X72 (15) 

 
Spesifikasi dari konstruk variabel proses (X7) adalah sebagai 
berikut: 

 
X71 = 0,61 X7 + 0,37 e71 

X72 = 0,97 X7 + 0,94 e72 

 
Berdasarkan hasilnya, dapat diketahui bahwa variabel proses 
(X7) diukur oleh pemesanan (0,61) dan kecepatan transaksi 
(0,97). Hasil tersebut memperlihatkan bahwa indikator 
kecepatan transaksi (X72) memiliki koefisien regresi yang lebih 
besar sehingga lebih merefleksikan variabel proses (X7) 
daripada indikator pemesanan. Hasil didukung dengan jawaban 
responden seperti pada Lampiran 5, dimana sebesar 79% 
responden menjawab sangat setuju dan setuju bahwa proses 
transaksi pembayaran di kios Agronas Gizi Food berlangsung 
dengan cepat.  

Dari hasil pengamatan, diketahui bahwa proses transaksi 
pembayaran di kios Agronas Gizi Food berlangsung kurang dari 
5 menit. Dengan kecepatan tersebut, maka konsumen tidak 
perlu menunggu lama dan dapat merasa puas saat keluar dari 
kios. Seperti yang disebutkan Vellas dan Lionel (2008), 
transaksi pembayaran perlu dilakukan dengan cepat agar 
konsumen tidak merasa waktunya terbuang dan tidak terjadi 
antrian yang panjang.  

Indikator pemesanan (X71) memiliki koefisien regresi yang 
lebih kecil dari indikator kecepatan transaksi (X72). Akan tetapi, 
81% responden memberikan jawaban sangat setuju dan setuju 
bahwa responden dapat melakukan pemesanan sebelum 
melakukan pembelian keripik kentang Agronas Gizi Food. 
Pemesanan dapat dilakukan oleh konsumen melalui telepon bila 
khawatir jumlah produk di kios kurang dari yang diinginkan. 
Pemesanan juga dapat dilakukan secara langsung saat 
konsumen berbelanja di kios untuk waktu tertentu di masa 
mendatang. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik 
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Agronas Gizi Food, pemesanan biasa dilakukan oleh konsumen 
jika jumlah produk yang diinginkan lebih dari 100 bungkus. 
Pemesanan tersebut dapat bersifat rutin atau hanya sekali. 
Meski demikian, pemesanan (X71) memiliki koefisien regresi 
yang lebih kecil atau kurang dapat merefleksikan variabel 
proses (X7). Hal tersebut dapat dikarenakan konsumen jarang 
melakukan pemesanan sehingga faktor kecepatan transaksi 
pembayaran menjadi lebih diperhatikan daripada proses 
pemesanan.  
 
8. Variabel keputusan pembelian (Y) 

Variabel keputusan pembelian (Y) terdiri dari indikator 
kepuasan (Y1)  dan loyalitas (Y2). Indikator sesuai dengan 
pendapat Hidayati (2012) bahwa faktor pembentuk variabel 
keputusan pembelian (Y) terdiri dari kepuasan (Y1) dan loyalitas 
(Y2) Hubungan antara variabel keputusan pembelian (Y) dengan 
indikator pembentuknya adalah sebagai berikut: 

 
 Y = 0,43 Y1 + 0,50 Y2 (16) 

 
Spesifikasi dari konstruk variabel keputusan pembelian (Y) 
adalah sebagai berikut: 
 

Y1 = 0,43 Y + 0,19 d1 

Y2 = 0,50 Y + 0,25 d2 

 

Berdasarkan hasilnya, dapat diketahui bahwa variabel 
keputusan pembelian (Y) diukur oleh kepuasan (0,43) dan 
loyalitas (0,50). Hasil tersebut memperlihatkan bahwa indikator 
loyalitas (Y2) lebih merefleksikan variabel keputusan pembelian 
(Y) karena memiliki koefisien regresi yang lebih besar. Hasil 
juga didukung dengan jawab responden seperti yang terdapat 
pada Lampiran 5 dimana sebesar 77% responden menjawab 
sangat setuju dan setuju bahwa responden loyal terhadap 
produk keripik kentang Agronas Gizi Food. 

Konsumen melakukan keputusan pembelian karena 
loyalitas konsumen terhadap keripik kentang Agronas Gizi Food. 
Munculnya loyalitas terhadap produk karena konsumen merasa 
cocok dan percaya dengan produk. Sebagaimana yang 
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dinyatakan oleh Sabatini dan Japarianto (2014) bahwa setiap 
akan melakukan keputusan pembelian, konsumen melakukan 
evaluasi mengenai sikapnya. Kepercayaan digunakan 
konsumen untuk mengevaluasi sebuah merk, kemudian 
konsumen akan dapat mengambil keputusan membeli atau 
tidak, untuk seterusnya konsumen akan loyal atau tidak.  

Indikator kepuasan (Y1) memiliki koefisien regresi yang 
lebih kecil daripada indikator loyalitas (Y2). Akan tetapi, 81% 
responden memberikan jawaban sangat setuju dan setuju 
bahwa responden merasa puas dengan produk keripik kentang 
Agronas Gizi Food. Hal tersebut berarti responden masih 
memperhatikan kepuasan (Y1) walaupun bukan menjadi 
pertimbangan yang utama.  

 

4.5 Evaluasi Model SEM 

4.5.1 Hasil uji asumsi SEM 

1. Uji asumsi normalitas 
Uji asumsi normalitas bertujuan untuk menghindari hasil 

yang bias dan tidak efisien. Pengolahan data dilakukan dengan 
menggunakan metode pendugaan Maximum Likelihood (ML). 
Hasil uji asumsi normalitas dapat dilihat pada Lampiran 6. 
Normalitas dapat dilihat melalui nilai CR (Critical Ratio) pada 
skewness dan kurtosis. Menurut Ferdinand (2006), data 
dikatakan tersebar normal jika nilai CR kurang dari nilai ±2,58. 
Berdasarkan nilai CR kurtosis, seluruh data di masing-masing 
variabel terdistribusi secara normal karena berada di bawah nilai 
±2,58. Sedangkan berdasarkan nilai CR skewness, seluruh data 
di masing-masing variabel terdistribusi tidak normal. Namun jika 
mengacu pada teori Dalil Limit Pusat dalam Ferdinand (2006) 
yang menyatakan bahwa data pengamatan dengan jumlah 
sampel lebih besar dari 30 adalah mendekati sebaran normal, 
maka sebenarnya asumsi ini dapat diabaikan. 
 
2. Uji asumsi outlier 

Uji asumsi outlier merupakan uji untuk mendeteksi nilai-
nilai ekstrim yang muncul karena kombinasi karakteristik unik 
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tertentu sehingga terlihat sangat jauh berbeda dari hasil 
pengamatan lainnya. Hasil uji outlier dapat dilihat pada 
Lampiran 7. Pengujian dilakukan dengan menggunakan jarak 
Mahalanobis (Mahalanobis d-squared) untuk tiap-tiap observasi. 
Menurut Ferdinand (2006), jarak Mahalanobis menunjukkan 
jarak dari sebuah observasi dari rata-rata semua variabel dalam 
sebuah ruang multidimensional. Jarak Mahalanobis terjauh yang 
diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai pada tabel Chi-
squared dengan tingkat signifikansi yang diinginkan. 

Nilai jarak Mahalanobis terbesar yang diperoleh yaitu pada 
observasi 150 sebesar 47,974. Nilai yang diperoleh pada tabel 
Chi-squared dengan derajat kebebasan (degree of freedom) 
sebesar 70 dan tingkat signifikansi sebesar 0,05 adalah 90,531. 
Jarak Mahalanobis terbesar menunjukkan nilai kurang dari nilai 
pada tabel Chi-squared, hal tersebut berarti tidak terdapat 
outlier pada seluruh pengamatan, sehingga tidak ada 
pengamatan yang dikeluarkan dari model. 
 

4.5.2 Uji kelayakan model 

Uji kelayakan model bertujuan untuk melihat apakah hasil 
estimasi model bersifat baik atau tidak. Terdapat banyak kriteria 
untuk menentukan kelayakan model, akan tetapi Schreiber et al 
(2006) menyatakan bahwa kriteria kelayakan model yang 
umumnya digunakan adalah The Minimum Sampel Discrepancy 
Function/Degree of Freedom (CMIN/DF), Goodness of Fit Index 
(GFI), Normed Fit Index (NFI), dan Root Mean Square Error 
Approximation (RMSEA). Hasil dari uji kelayakan model 
disajikan pada Tabel 4.4. 

Pada Tabel 4.4 tersaji bahwa nilai CMIN/DF yang 
dihasilkan adalah 1,386; GFI yang dihasilkan 0,928; NFI yang 
dihasilkan adalah 0,938; dan RMSEA yang dihasilkan adalah 
0,027. Hasil output secara keseluruhan dicantumkan pada 
Lampiran 8. Berdasarkan hasil uji kelayakan dapat disimpulkan 
bahwa keseluruhan model pada penelitian termasuk baik atau 
layak karena nilai CMIN/DF, GFI, NFI, dan RMSEA telah 
memenuhi syarat yang ditentukan. Sesuai yang dinyatakan 
Arbucle dan Wotkhe (1999) dalam Solimun dan Rinaldo (2008) 
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bahwa berdasarkan prinsip rule of thumb, bila terdapat satu atau 
dua kriteria goodness of fit yang telah memenuhi, maka model 
dikatakan baik atau layak.  

 

Tabel 4.4 Hasil Uji Kelayakan Model 
 

No. Goodness of 
fit Index 

Cut of 
value 

Hasil Keterangan 

1. 
2. 
3. 
4. 

CMIN/DF 
GFI 
NFI 
RMSEA 

< 2,000 
> 0,900 
> 0,900 
< 0,080 

1,386 
0,928 
0,938 
0,027 

good fit 
good fit 
good fit 
good fit 

 
Sumber: Data diolah (2014) 

 
 

 4.5.3 Hasil uji hipotesis penelitian  

Pada penelitian dilakukan pengujian hipotesis, H0 
menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari 
variabel bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian. 
Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai thitung 
yaitu nilai CR (Critical Ratio), dengan nilai ttabel sebesar 1,960 
serta membandingkan nilai P (probability) dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,050. Nilai CR dan P dapat dilihat pada 
Tabel 4.5 sedangkan hasil keseluruhan dapat dilihat pada 
Lampiran 9. Jika nilai CR lebih kecil dari 1,960 dan nilai p yang 
dihasilkan lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Akan tetapi, 
jika nilai CR lebih besar dari 1,960 dan nilai p yang dihasilkan 
lebih kecil dari 0,05 maka H0. Jika H0 ditolak maka H1 yang 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari variabel 
bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian, dapat 
diterima. Hal tersebut sesuai dengan dengan pendapat 
Widhiarso (2007), yaitu bila ukuran sampel besar, maka nilai CR 
di atas 1,96 akan menghasilkan nilai estimasi yang signifikan 
pada taraf 5%. Semakin tinggi nilai CR maka semakin signifikan 
pengaruhnya. 
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Tabel 4.5 Hasil Pembobotan Regresi 
 

   
Estimate S.E. CR P Keterangan 

Y <--- X1 0,500 0,103 2,440 0,015 Signifikan 

Y <--- X2 0,482 0,096 1,996 0,046 Signifikan 

Y <--- X3 0,449 0,100 1,996 0,046 Signifikan 

Y <--- X4 0,397 0,093 2,049 0,040 Signifikan 

Y <--- X5 0,222 0,085 0,972 0,331 
Tidak 

Signifikan 

Y <--- X6 0,464 0,088 2,223 0,026 Signifikan 

Y <--- X7 0,353 0,090 1,295 0,195 
Tidak 

Signifikan 

 
Sumber: Data diolah (2014) 

 

1. Produk (X1) terhadap keputusan pembelian (Y) 
Berdasarkan hasil perhitungan, dapat diketahui variabel 

produk (X1) memiliki nilai CR yaitu 2,440 dan nilai p yaitu 0,015. 
Hal ini berarti, nilai CR lebih besar dari nilai ttabel 1,960 dan nilai 
p lebih kecil dari 0,050. Oleh sebab itu, H0 dapat ditolak atau 
terdapat pengaruh signifikan dari produk (X1) terhadap 
keputusan pembelian (Y). Hasil hipotesis sesuai dengan 
pendapat Tjiptono (2004) bahwa produk adalah unsur yang 
dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar 
pengambilan keputusan pembelian. Jika perusahaan dapat 
memenuhi keinginan konsumen terhadap produk maka 
konsumen akan memandang produk tersebut berbeda dan lebih 
baik dari produk para pesaingnya, dan perusahaan akan dapat 
menempatkan posisi produk tersebut ke arah yang lebih baik.  

Produk (X1) memiliki koefisien regresi positif sebesar 
0,500. Hasil hipotesis menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
signifikan dari produk (X1) terhadap keputusan pembelian (Y). 
Arah hubungan positif dan signifikan dapat diartikan bahwa 
semakin tinggi pengaruh produk (X1) dapat meningkatkan 
keputusan pembelian (Y) oleh konsumen. Dari hal tersebut 
dapat diketahui bahwa konsumen keripik kentang Agronas Gizi 
Food memperhatikan variabel produk (X1) yang terdiri dari 
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indikator rasa (X11), kerenyahan (X12), dan kemasan (X13) saat 
melakukan keputusan pembelian. Dari tabel 4.5 juga dapat 
diketahui bahwa produk (X1) memiliki koefisien regresi terbesar 
dibandingkan dengan variabel yang lain. Dengan kata lain, 
produk (X1) yaitu keripik kentang Agronas Gizi Food merupakan 
variabel yang paling menentukan keputusan pembelian (Y) 
konsumen.  

 
2. Harga (X2) terhadap keputusan pembelian (Y) 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai CR dari 
variabel harga (X2)  adalah 1,996 dengan nilai p sebesar 0,015. 
Hal ini berarti, nilai CR lebih besar dari nilai ttabel 1,960 dan nilai p 
lebih kecil dari 0,050 sehingga H0 ditolak. Atau dapat dinyatakan 
bahwa terdapat pengaruh signifikan dari harga (X2) terhadap 
keputusan pembelian (Y). Hasil sesuai dengan pendapat 
Tjiptono (2004), bahwa harga memiliki peranan penting dalam 
proses pengambilan keputusan pembelian, yaitu peranan 
alokasi harga dalam membantu para pembeli untuk 
memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi 
yang diharapkan berdasarkan daya belinya, serta peranan 
informasi dari harga dalam membidik konsumen mengenai 
faktor-faktor produk seperti kualitas. 

Harga (X2) memiliki koefisien regresi yang positif sebesar 
0,482. Hasil hipotesis menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
signifikan dari harga (X2) terhadap keputusan pembelian (Y). 
Arah hubungan positif dan signifikan dapat diartikan bahwa 
meningkatkan pengaruh harga (X2) berarti meningkatkan 
keputusan pembelian (Y) oleh konsumen. Dari hal tersebut 
dapat diketahui bahwa konsumen keripik kentang Agronas Gizi 
Food memperhatikan variabel harga (X2) yang terdiri dari 
indikator potongan harga (X21), kesesuaian harga (X22), dan 
selisih dengan pesaing (X23) saat melakukan keputusan 
pembelian (Y).  

 
3. Tempat/distribusi (X3) terhadap keputusan pembelian (Y) 

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat dilihat bahwa nilai 
CR dari variabel tempat/distribusi (X3) adalah sebesar 1,996 
yang berarti lebih besar dari nilai ttabel yaitu 1,960. Nilai p 
variabel ini adalah 0,046 dimana lebih kecil dari 0,050. Karena 
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dua hal tersebut maka berarti H0 ditolak. Dengan demikian dapat 
dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari 
tempat/distribusi (X3) terhadap keputusan pembelian (Y). Hasil 
hipotesis sesuai dengan pendapat Tjiptono (2004) yaitu bahwa 
sebagian besar konsumen menginginkan produk yang mudah 
dijangkau dan tersedia banyak. Dengan adanya barang yang 
disajikan secara mudah dan banyak dapat mempengaruhi 
keputusan pembelian.  

Tempat/distribusi (X3) memiliki koefisien regresi positif 
sebesar 0,449. Hasil hipotesis menyatakan bahwa terdapat 
pengaruh signifikan dari tempat/distribusi (X3) terhadap 
keputusan pembelian (Y). Arah hubungan positif dan signifikan 
dapat diartikan bahwa dengan meningkatkan pengaruh 
tempat/distribusi (X3) dapat meningkatkan keputusan pembelian 
(Y) konsumen. Hal itu berarti bahwa konsumen keripik kentang 
Agronas Gizi Food memperhatikan variabel tempat/distribusi 
(X3) yang terdiri dari indikator lokasi (X31) dan ketersediaan 
produk (X32) saat melakukan keputusan pembelian (Y).  

 
4. Promosi (X4) terhadap keputusan pembelian (Y) 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai CR dari 
variabel promosi (X4) adalah 2,049 dengan nilai p sebesar 
0,040. Hal ini berarti, nilai CR lebih besar dari nilai ttabel 1,960 
dan nilai p lebih kecil dari 0,050. Oleh karena itu H0 ditolak atau 
terdapat pengaruh signifikan dari promosi (X4) terhadap 
keputusan pembelian (Y). Hasil hipotesis sesuai dengan 
pendapat Kotler (2009), bahwa untuk mempengaruhi perilaku 
konsumen, perusahaan dapat menggunakan strategi promosi. 
Perusahaan mempromosikan produk agar konsumen dapat 
mengenali produk dan untuk tujuan agar konsumen terbaik 
untuk melakukan keputusan pembelian. 

Promosi (X4) mempunyai koefisien regresi sebesar 0,397. 
Hasil hipotesis menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan 
dari promosi (X4) terhadap keputusan pembelian (Y) yang dibuat 
konsumen. Arah hubungan positif dan signifikan dapat diartikan 
bahwa semakin tinggi pengaruh promosi (X4) dapat 
meningkatkan keputusan pembelian (Y). Dari hal tersebut dapat 
dilihat bahwa konsumen keripik kentang Agronas Gizi Food 
memperhatikan variabel promosi (X4) yang terdiri dari indikator 
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personal selling (X41) dan media iklan (X42) saat melakukan 
keputusan pembelian (Y).  

 
5. Orang (X5) terhadap keputusan pembelian (Y) 

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat dilihat bahwa nilai 
CR variabel orang (X5) adalah 0,972 sedangkan nilai p adalah 
0,331. Nilai CR lebih kecil dari nilai ttabel 1,960 dan nilai p lebih 
besar dari nilai 0,050. Oleh sebab itu H0 dapat diterima atau 
tidak terdapat pengaruh signifikan dari orang (X5) terhadap 
keputusan pembelian (Y). Hasil penelitian kurang sesuai dengan 
pendapat Grewal dan Levy (2010) bahwa faktor orang dapat 
memberikan kepuasan kepada konsumen sehingga ikut 
mempengaruhi faktor psikologisnya untuk menyukai dan 
membeli suatu produk atau jasa. 

Orang (X5) memiliki koefisien regresi yang positif sebesar 
0,222. Hasil hipotesis menyatakan bahwa tidak terdapat 
pengaruh signifikan dari orang (X5) terhadap keputusan 
pembelian (Y) oleh konsumen. Arah hubungan tersebut dapat 
berarti bahwa meningkatkan pengaruh orang (X5) yang terdiri 
dari kesediaan membantu (X51) dan sopan santun (X52) belum 
tentu dapat  meningkatkan keputusan pembelian (Y) oleh 
konsumen. Atau dengan kata lain, orang (X5) di Agronas Gizi 
Food tidak terlalu mendapat perhatian oleh konsumen. 
Konsumen yang berbelanja di kios Agronas Gizi Food 
melakukan proses berbelanja dengan cara melayani diri sendiri 
seperti sistem yang diterapkan oleh swalayan, oleh karena itu 
faktor orang (X5) ini menjadi kurang diperhatikan oleh 
konsumen. Meskipun demikian, karyawan tetap bersedia 
membantu ketika dimintai tolong oleh konsumen dan selalu 
bersikap ramah kepada konsumen. 

 
6. Bukti fisik (X6) terhadap keputusan pembelian (Y) 

Hasil perhitungan memperlihatkan bahwa bukti fisik (X6) 
mempunyai nilai CR yaitu 2,223 dan nilai p yaitu 0,026. Hal 
tersebut berarti bahwa nilai CR lebih besar dari nilai t tabel 
1,960 dan nilai p lebih kecil dari nilai 0,050. Oleh sebab itu, H0 
dapat ditolak atau terdapat pengaruh signifikan dari bukti fisik 
(X6) terhadap keputusan pembelian (Y). Hasil hipotesis sesuai 
dengan pendapat Zeithaml et al (2006) bahwa bukti fisik 
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merupakan lingkungan dimana suatu perusahaan menyediakan 
fasilitas sebagai upaya untuk menyenangkan konsumen 
sehingga dapat menarik minat konsumen untuk membuat 
keputusan untuk membeli suatu produk. 

Bukti fisik (X6) memiliki koefisien regresi positif sebesar 
0,464. Hasil hipotesis menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
signifikan dari bukti fisik (X6) terhadap keputusan pembelian (Y). 
Arah hubungan positif dan signifikan dapat diartikan bahwa 
meningkatkan pengaruh bukti fisik (X6) berarti meningkatkan 
keputusan pembelian (Y) oleh konsumen. Berdasarkan arah 
hubungan tersebut, dapat diketahui bahwa konsumen keripik 
kentang Agronas Gizi Food memperhatikan variabel bukti fisik 
(X6) yang terdiri dari indikator fasilitas (X61) dan kebersihan (X62) 
saat melakukan keputusan pembelian (Y).  

 
7. Proses (X7) terhadap keputusan pembelian (Y) 

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat dilihat bahwa nilai 
CR dari proses (X7) adalah 1,295 sedangkan nilai p adalah 
0,195. Nilai CR lebih kecil dari nilai ttabel 1,960 dan nilai p lebih 
besar dari nilai 0,050. Oleh karena itu, H0 diterima atau tidak 
terdapat pengaruh signifikan dari proses (X7) terhadap 
keputusan pembelian (Y). Hasil tersebut kurang sesuai dengan 
pendapat Zeithaml et al (2006) bahwa proses dapat dilihat oleh 
konsumen ataupun terjadi di luar pandangan konsumen, namun 
pasti memberikan pengaruh pada pandangannya terhadap 
suatu produk atau jasa yang ditawarkan. 

Proses (X7) memiliki koefisien regresi yang positif sebesar 
0,353. Hasil hipotesis menyatakan bahwa tidak terdapat 
pengaruh signifikan dari proses (X7) terhadap keputusan 
pembelian (Y) yang dibuat oleh konsumen. Arah hubungan 
tersebut dapat diartikan bahwa meningkatkan pengaruh proses 
(X7) belum tentu dapat  meningkatkan keputusan pembelian (Y) 
yang dibuat konsumen. Variabel proses (X7) terdiri dari indikator 
pemesanan (X71) dan kecepatan transaksi (X72). Pemesanan 
(X71) jarang dilakukan oleh konsumen sehingga kesanggupan 
perusahaan menyediakan produk dalam jumlah besar yang 
dipesan menjadi kurang berarti. Di sisi lain, tidak terjadi masalah 
pada kecepatan transaksi (X72) karena jarang terjadi antrian di 
kasir.  



68 
 

4.6 Implikasi Manajerial  

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel produk 
(X1), harga (X2), tempat/distribusi (X3), promosi (X4), dan bukti 
fisik (X6) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
(Y), dapat dijadikan sebagai implikasi manajerial bagi Agronas 
Gizi Food, yaitu: 
1. Strategi ofensif 

Strategi ofensif dapat digunakan Agronas Gizi Food untuk 
memperoleh pelanggan baru. Menurut Fuad dkk (2005), strategi 
ofensif adalah sikap yang dipilih oleh perusahaan dengan 
mencoba melihat keuntungan yang  dapat diperolehnya dari 
sesuatu yang diduganya akan terjadi. Perusahaan dapat 
menerapkan strategi ini sesuai dengan hasil penelitian, yaitu 
pada variabel yang signifikan berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian. Pada variabel produk (X1), Agronas Gizi Food 
sebaiknya mempertahankan cita rasa dan originalitas keripik 
kentang karena terbukti bahwa faktor inilah yang paling 
diperhatikan oleh pelanggan lama sehingga juga pasti dapat 
menarik minat calon pelanggan baru. Selain itu, meskipun 
kemasan keripik perusahaan juga dapat memperbarui bentuk 
kemasan yang berbeda dengan kemasan keripik kentang merek 
lainnya sehingga dapat menarik minat calon pelanggan baru.  

Pada variabel harga (X2), perusahaan sebaiknya 
mempertahankan harga yang selama ini ditetapkan agar tetap 
lebih murah dibandingkan dengan merek lain dan menetapkan 
harga yang lebih murah di wilayah penjualan yang baru. Pada 
variabel tempat/distribusi (X3), perusahaan dapat memperluas 
distribusi keripik kentang, bukan hanya terbatas di Kota Batu 
dan Malang, tapi juga di kota-kota lainnya di Jawa Timur. 
Namun, perusahaan harus menjamin bahwa ketersediaan 
produk di setiap wilayah penjualan dapat terjaga. Pada variabel 
promosi (X4), perusahaan dapat melakukan promosi secara 
gencar di wilayah penjualan baru, menyediakan fasilitas 
kunjungan industri dari luar, dan menjual bingkisan-bingkisan 
yang menarik saat hari raya. Pada variabel bukti fisik (X6), 
perusahaan dapat menambah fasilitas baru yang unik, misalnya 
dengan membuat maskot perusahaan di depan pintu masuk 
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kios agar dapat dijadikan tempat berfoto bagi konsumen yang 
berkunjung.  

 
2. Strategi defensif 

Strategi defensif dapat digunakan oleh Agronas Gizi Food 
untuk mempertahankan pelanggan lama yang telah dimiliki. 
Menurut Fuad dkk (2005), strategi defensif adalah rencana 
tindakan yang diambil oleh perusahaan yang bersifat 
menghindari, mencegah, membelokkan, menutupi, dan 
memperkecil hal-hal yang berpotensi merugikan pihaknya. 
Perusahaan dapat melakukan strategi defensif dalam dua 
bentuk yaitu rintangan pengalihan dan kepuasan pelanggan. 
Rintangan pengalihan berarti perusahaan berupaya membentuk 
rintangan pengalihan sehingga pelanggan lama merasa enggan, 
rugi, atau perlu mengeluarkan biaya besar untuk berganti ke 
produk lain.  

Rintangan pengalihan dapat diterapkan Agronas Gizi Food 
melalui variabel produk (X1) yaitu dengan cara tetap 
mempertahankan rasa dan originalitas keripik kentang karena 
merupakan faktor utama yang mempengaruhi keputusan 
pembelian pelanggan lama selama ini. Rintangan pengalihan 
dapat diterapkan melalui variabel harga (X2) seperti misalnya 
dengan memberi potongan harga khusus bagi pelanggan yang 
loyal, untuk periode tertentu. Kepuasan pelanggan dapat diraih 
oleh perusahaan melalui cara menjalin hubungan dengan 
pelanggan dalam waktu yang panjang. Rintangan pengalihan 
juga dapat diterapkan melalui variabel promosi (X4) misalnya 
dengan cara menyediakan bingkisan-bingkisan menarik dengan 
harga terjangkau pada saat hari raya.  
Kepuasan pelanggan dapat diterapkan oleh Agronas Gizi Food 

melalui variabel tempat/distribusi (X3) misalnya dengan cara 

menambah agen-agen di pasar yang berpotensi sehingga 

mempermudah pelanggan untuk menjangkau keripik kentang. 

Di samping itu, kepuasan pelanggan dapat dilakukan melalui 

variabel promosi (X4) misalnya dengan cara memberikan 

perhatian khusus melalui SMS, kartu ucapan, dsb pada 

pelanggan yang tengah merayakan hari raya. Kepuasan 

pelanggan juga dapat diterapkan melalui variabel bukti fisik (X6) 
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dengan cara melakukan perawatan pada fasilitas di kios dan 

selalu menjaga kebersihan kios. 


