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RINGKASAN 

 

Keju merupakan salah satu produk olahan susu yang 

mempunyai nilai gizi yang cukup tinggi. Keju mozzarella 

merupakan keju asli Italia yang cara pembuatannya dengan 

pemasakan dan pemuluran curd dalam bak air panas, sehingga 

mempunyai karakteristik struktur berserabut dengan daya leleh 

dan kemuluran yang tinggi. Peningkatan konsumsi keju 

mozzarella mengakibatkan semakin banyak pula industri keju 

yang bermunculan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. CV 

Brawijaya Dairy Industry adalah industri yang memproduksi keju 

mozzarella di Batu, Jawa Timur. Permasalahan yang dihadapi 

CV Brawijaya Dairy Industry adalah penjualan produk keju 

mozzarella yang belum stabil. Hal tersebut ditunjukkan dari 

produksi keju mozzarella dilakukan belum kontinyu karena 

permintaan konsumen yang masih sedikit. Oleh karena itu, CV 

Brawijaya Dairy Industry perlu melakukan perbaikan strategi 

pemasaran sehingga mampu mempengaruhi keputusan 

konsumen dalam pembelian produk. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh marketing mix terhadap keputusan 

pembelian keju mozzarella.  

Metode penelitian yang digunakan adalah Partial Least 

Square. Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner 

responden 42 orang konsumen keju mozzarella BRADY dengan 

kriteria responden yang pernah mengkonsumsi keju mozzarella 

BRADY minimal 2 kali dan pembelian dilakukan pada 6 bulan 

terakhir. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 
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purposive sampling. Variabel laten eksogen dalam penelitian ini 

merupakan variabel marketing mix, yaitu variabel product (X1) 

dengan indikator rasa (X11), daya leleh (X12), kemuluran (X13), 

tekstur (X14), dan kemasan (X15), variabel price (X2) dengan 

indikator kesesuaian harga (X21), keterjangkauan harga (X22), 

dan diskon (X23), variabel place (X3) dengan indikator kedekatan 

lokasi (X31) dan mudah ditemukan (X32), variabel promotion (X4) 

dengan indikator personal selling (X41) dan iklan (X42). Variabel 

laten endogen yaitu variabel keputusan pembelian (Y) dengan 

indikator kemantapan pada produk (Y1), kepercayaan konsumen 

(Y2), dan pemenuhan kebutuhan (Y3).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel product (X1), 

price (X2), dan promotion (X4) berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian (Y). Variabel place (X3) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian 

(Y). Variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap 

keputusan pembelian produk keju mozzarella BRADY adalah 

variabel product (X1). Peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

memperluas pembahasan mengenai variabel lain terhadap 

keputusan pembelian. 

 

Kata Kunci : Keju Mozzarella, Keputusan Pembelian, Marketing 

Mix, Partial Least Square. 
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SUMMARY 

 

Cheese is one of the dairy products that have a high 

nutritional value. Mozzarella cheese is an authentic Italian 

cheese that is made by cooking and straching curd in a hot tub, 

so that it has the characteristics of a fibrous structure with high 

melting and elongation. Mozzarella cheese industries have been 

increasing due to the increasing demand. CV Brawijaya Dairy 

Industry is an industry that produces mozzarella cheese in Batu, 

East Java. The problem faced by CV Brawijaya Dairy Industry is 

the unstable sale of mozzarella cheese products. It is indicated 

by the production of mozzarella cheese that has not been 

carried out continuously because of small demand. Therefore, 

CV Brawijaya Dairy Industry needs to improve its marketing 

strategy for influencing consumer decisions in product 

purchases. This study aimed to determine the effect of 

marketing mix on the purchase decision of mozzarella cheese. 

Partial Least Square was used in this research. The data 

was colected by using questionnaire given to 42 consumers of 

mozzarella cheese BRADY with the criteria of respondents who 

had consumed BRADY mozzarella cheese at least 2 times and 

purchases were made in the last 6 months. Sampling was done 

by purposive sampling technique. The exogenous latent 

variables in this study were the marketing mix variables, i.e. 

product variable (X1) with indicators were taste (X11), melting 

abillity (X12), elongation (X13), texture (X14), and packaging (X15), 

variable prices (X2) with indicators were price suitability (X21), 
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affordability prices (X22), and discounts (X23), place variables (X3) 

with indicators were location distance (X31) and easily found 

product (X32), promotion variables (X4) with indicators were 

personal selling (X41) and advertising (X42). Endogenous latent 

variables were purchasing decision variables (Y) with indicators 

were product loyalty (Y1), consumer trust (Y2), and fulfillment of 

needs (Y3). 

The results showed that the product variable (X1), price 

(X2), and promotion (X4) had a significant effect on purchasing 

decisions (Y). Place variable (X3) didn’t significantly influence 

purchasing decisions (Y). The variable that most dominant 

influence on the purchasing decision for the product of 

Mozzarella BRADY cheese was the product variable (X1). It is 

sugested for further research to expand the discussion of other 

variables on purchasing decisions. 

 

Keyword : Marketing Mix, Mozzarella Cheese, Partial Least 

Square, Purchasing Decisions. 

 

 

 



xi 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan 

Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya, hingga 

penyusun dapat menyelesaikan TA ini. TA ini berjudul “Analisis 

Pengaruh Marketing Mix Terhadap Keputusan Pembelian Keju 

Mozzarella (Studi Kasus di CV Brawijaya Dairy Industry, Batu)”. 

Penyusunan TA ini merupakan salah satu syarat untuk 

mencapai gelar Sarjana Teknologi Pertanian. 

Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima 

kasih ang sebesar-besarnya kepada:  

1. Ibu Dr. Retno Astuti, STP., MT. dan Bapak Dr. Panji 

Deoranto, STP., MP. selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan, arahan, ilmu dan pengetahuan 

kepada penyusun.  

2. Bapak Dr. Ir. Imam Santoso, MP. selaku Dosen Penguji 

atas segala saran dan masukan yang sangat bermanfaat 

kepada penyusun. 

3. Bapak Dr. Sucipto, STP., MP. selaku Ketua Jurusan 

Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya. 

4. Bapak dan Ibu serta Staf Karyawan CV Brawijaya Dairy 

Industry yang sudah membantu penulis dalam 

mengumpulkan data dan melakukan riset. 



xii 
 

5. Keluarga terutama Bapak dan Ibu, Nenek, Om, Tante serta 

Adik-adik ku tersayang yang telah mendukung dan 

memberikan semangat kepada ku, sehingga saya dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

6. Teman-teman seperjuangan Adil, Rian, Mas Andreas, Mbak 

Defy, Mifta, Desti, Dian, Sisca, Intan dan teman-teman SAP 

UB yang membantu dan memberi semangat untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

7. Serta semua pihak yang telah membantu untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir ini yang tidak dapat saya 

ucapkan satu persatu. 

Menyadari adanya keterbatasan pengetahuan, referensi 

dan pengalaman, penyusun mengharapkan saran dan masukan 

demi lebih baiknya TA ini. Akhirnya harapan penyusun semoga 

TA ini dapat bermanfaat bagi penyusun maupun semua pihak 

yang membutuhkan. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

Malang, Desember 2018 

 

 

Penyusun  

 



xiii 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL .................................................................... i 

LEMBAR PERSETUJUAN ....................................................... ii 

LEMBAR PENGESAHAN ....................................................... iii 

RIWAYAT HIDUP .................................................................... iv 

HALAMAN PERUNTUKAN ...................................................... v 

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR ........................... vi 

RINGKASAN .......................................................................... vii 

SUMMARY .............................................................................. ix 

KATA PENGANTAR ............................................................... xi 

DAFTAR ISI ........................................................................... xiii 

DAFTAR TABEL ................................................................... xvi 

DAFTAR GAMBAR .............................................................. xvii 

DAFTAR LAMPIRAN .......................................................... xviii 

I PENDAHULUAN .................................................................. 1 

1.1 Latar Belakang .............................................................. 1 

1.2 Rumusan Masalah ......................................................... 4 

1.3 Tujuan Penelitian ........................................................... 5 

1.4 Manfaat Penelitian ......................................................... 5 

II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................... 7 

2.1 Keju ............................................................................... 7 

2.1.1 Keju Mozzarella .................................................... 8 

2.1.2 Proses Pembuatan Keju Mozzarella ................... 10 

2.2 Strategi Marketing Mix ................................................. 11 



xiv 
 

2.2.1 Product (Produk) ................................................ 14 

2.2.2 Price (Harga) ...................................................... 17 

2.2.3 Place (Tempat) ................................................... 21 

2.2.4 Promotion (Promosi) ........................................... 23 

2.3 Konsumen ................................................................... 25 

2.4 Keputusan Pembelian.................................................. 28 

2.4.1 Tahap Proses Keputusan Pembelian ................. 35 

2.4.2 Aspek Keputusan Membeli ................................. 39 

2.4.3 Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian 

  ........................................................................... 41 

2.5 Metode Partial Least Square (PLS) ............................. 42 

2.6 Kelebihan dan Kelemahan Partial Least Square (PLS) 44 

2.7 Jenis Indikator dalam Penelitian Analisis Partial Least 

Square (PLS) ...................................................................... 45 

2.8 Tahapan Partial Least Square (PLS) ........................... 48 

2.9 Penelitian Terdahulu .................................................... 50 

III METODE PENELITIAN ...................................................... 55 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian ...................................... 55 

3.2 Tahap Penelitian .......................................................... 55 

3.2.1 Survei Pendahuluan ........................................... 55 

3.2.2 Identifikasi Masalah ............................................ 56 

3.2.3 Perumusan Masalah ........................................... 56 

3.2.4 Studi Literatur ..................................................... 58 

3.2.5 Identifikasi Variabel ............................................ 58 



xv 
 

3.2.6 Penentuan Sumber Data dan Metode 

Pengumpulan Data ........................................................ 59 

3.2.7 Penentuan Populasi dan Sampel ........................ 60 

3.2.8 Penyusunan Kuesioner ...................................... 63 

3.2.9 Uji Instrumen Penelitian ...................................... 65 

3.2.10 Pengujian Model dengan Partial Least Square 

(PLS)  ........................................................................... 69 

3.2.11 Interpretasi Hasil ................................................ 82 

3.2.12 Kesimpulan dan Saran ....................................... 82 

IV HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................. 83 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan .................................... 83 

4.2 Karakteristik Responden .............................................. 84 

4.3 Deskripsi Tanggapan Responden ................................ 87 

4.4 Pengujian Instrumen Penelitian ................................... 97 

4.4.1 Uji Validitas ........................................................ 98 

4.4.2 Uji Reliabilitas ..................................................... 99 

4.5 Analisis Partial Least Square (PLS) ........................... 100 

4.6 Implikasi Manajerial ................................................... 138 

V KESIMPULAN DAN SARAN ........................................... 145 

5.1 Kesimpulan ................................................................ 145 

5.2 Saran ......................................................................... 145 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................. 147 

LAMPIRAN ........................................................................... 165 

 

 



xvi 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 3. 1 Kriteria Korelasi ..................................................... 63 

Tabel 3. 2 Nilai Skor Berdasarkan Skala Likert ....................... 64 

Tabel 4. 1 Kelas Ekonomi di Indonesia ................................... 87 

Tabel 4. 2 Deskripsi Tanggapan Responden terhadap Product

 ............................................................................................... 88 

Tabel 4. 3 Deskripsi Tanggapan Responden terhadap Price .. 90 

Tabel 4. 4 Deskripsi Tanggapan Responden terhadap Place . 92 

Tabel 4. 5 Deskripsi Tanggapan Responden terhadap 

Promotion ............................................................................... 94 

Tabel 4. 6 Deskripsi Tanggapan Responden terhadap 

Keputusan Pembelian ............................................................. 96 

Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas ................................................... 99 

Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas ............................................. 100 

Tabel 4. 9 Hasil Pendugaan Parameter ................................ 112 

Tabel 4. 10 Hasil Uji Convergent Validity .............................. 119 

Tabel 4. 11 Hasil Pengujian AVE .......................................... 120 

Tabel 4. 12 Hasil Pengujian Discriminant Validity ................. 121 

Tabel 4. 13 Nilai Composite reliability dan Cronbach’s alpha 122 

Tabel 4. 14 Hasil Pengujian Composite Reliability dan 

Cronbach’s alpha .................................................................. 125 

Tabel 4. 15 Diskon Kuantitas Keju Mozzarella ...................... 130 

 



xvii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2. 1 Proses Keputusan Pembalian Konsumen .......... 35 

Gambar 2. 2 Hubungan Reflektif ............................................ 47 

Gambar 2. 3 Hubungan Formatif ............................................ 48 

Gambar 3. 1 Tahap Penelitian ................................................ 57 

Gambar 3. 2 Model Struktural (Inner Model) ........................... 69 

Gambar 3. 3 Model Reflektif Variabel X1 dengan Indikatornya 70 

Gambar 3. 4 Model Reflektif Variabel X2 dengan Indikatornya 70 

Gambar 3. 5 Model Reflektif Variabel X3 dengan Indikatornya 71 

Gambar 3. 6 Model Reflektif Variabel X4 dengan Indikatornya 71 

Gambar 3. 7 Model Reflektif Variabel Y dengan Indikatornya . 71 

Gambar 3. 8 Rancangan Konstruksi Diagram Jalur Keputusan 

Pembelian ............................................................................... 73 

Gambar 4. 1 Konstruksi Diagram Jalur Hasil Analisis PLS ... 103 

Gambar 4. 2 Kemasan Produk Keju Mozzarella BRADY ...... 139 

Gambar 4. 3 Inovasi Keju Mozzarella Parut .......................... 142 

 

 



xviii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Variabel Laten dan Variabel Terukur ................. 165 

Lampiran 2 Panduan Menentukan Ukuran Sampel Model PLS

 ............................................................................................. 167 

Lampiran 3 Karakteristik Responden ................................... 168 

Lampiran 4 Kuesioner .......................................................... 169 

Lampiran 5 Hasil Rekapitulasi Kuesioner ............................. 175 

Lampiran 6 Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden ........... 179 

Lampiran 7 Output Uji Validitas ............................................ 182 

Lampiran 8 Output Uji Reliabilitas ........................................ 186 

Lampiran 9 Output Nilai Outer Loading ................................ 187 

Lampiran 10 Output Nilai Average Variance Extracted (AVE)

 ............................................................................................. 188 

Lampiran 11 Output Nilai Discriminant Validity .................... 189 

Lampiran 12 Output Nilai Cronbach’s Alpha ........................ 190 

Lampiran 13 Output Nilai Composite Reliability ................... 191 

Lampiran 14 Output Nilai R2 ................................................ 192 

Lampiran 15 Output Path Coefficient ................................... 193 

Lampiran 16 Dokumentasi Responden ................................ 194 

 

 

 

SKRIPSI%20A5.doc#_Toc533242554


 
 

1 
 

I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Permintaan dan kebutuhan konsumen semakin bervariasi 

seiring berjalannya waktu. Hal tersebut dikarenakan selera 

konsumen telah mengalami perubahan yang akhirnya pasar pun 

dibanjiri oleh berbagai produk dan jasa, baik dari merek yang 

telah lama ada hingga merek yang baru bemunculan. 

Perusahaan juga bersaing secara ketat untuk meraih pangsa 

pasar yang semakin kritis, kondisi ekonomi, serta tingkat sosial 

yang semakin meningkat. Guna menghadapi persaingan pasar, 

perusahaan harus terus mengembangkan diri serta memahami 

dan merespon keinginan konsumen agar dapat tetap bertahan 

dalam dunia usaha yang dijalani.  

Salah satu usaha di bidang pangan adalah industri 

pembuatan keju. Menurut Chanutomo dan Ruchita (2013), keju 

adalah bahan pangan yang dibuat dari fermentasi susu. Keju 

sudah ada sejak Mesir Kuno dan menyebar dari Eropa sampai 

Asia Timur. Setiap daerah yang menghasilkan keju mempunyai 

keunikan masing-masing seperti dalam hal tekstur, kekerasan, 

dan rasa. Semua itu ditentukan lamanya fermentasi, jenis 

mikroorganisme dan jenis susu yang digunakan. Keju 

mozzarella merupakan keju berasal dari Italia. Nama keju 

tersebut berasal dari bahasa aslinya, yaitu diputar dan 

dipotong. Keju tersebut pada awalnya dibuat dari susu kerbau 
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yang dibentuk bulat sehingga memiliki tekstur lembut. Seiring 

berjalannya waktu, keju mozzarella banyak dibuat dari 

susu sapi, meskipun tidak memiliki tekstur sehalus mozzarella 

dari susu kerbau. Keju mozzarella biasa dijual dalam bentuk 

potongan-potongan berbentuk bulat atau berbentuk balok. Keju 

mozarella ada yang direndam dalam air garam dan gajih. Keju 

mozarella di Indonesia, sebagian besar dibuat dari susu sapi 

berbentuk kotak atau balok, yang dikemas dalam plastik hampa 

udara untuk menjaga ketahanannya.   

CV Brawijaya Dairy Industry adalah industri yang 

memproduksi keju mozzarella dengan merek BRADY di Kota 

Batu, Jawa Timur. CV Brawijaya Dairy Industry merupakan 

industri pengolahan susu yang mengolah susu sapi menjadi 

produk akhir berupa yoghurt dan keju mozzarella. 

Permasalahan yang dihadapi CV Brawijaya Dairy Industry 

adalah penjualan produk keju mozzarella yang belum stabil. Hal 

tersebut ditunjukkan dari produksi keju mozzarella dilakukan 

belum kontinyu dikarenakan permintaan konsumen yang masih 

sedikit. Kondisi tersebut berbeda halnya dengan penjualan 

yoghurt yang sudah stabil dengan memiliki pasar yang tetap dan 

permintaan konsumen yang tinggi. Penjualan keju mozzarella 

yang dilakukan oleh CV Brawijaya Dairy Industry di sekitar Kota 

Batu, Malang dan mencangkup seluruh wilayah Jawa Timur. 

Penjualan produk dilakukan dengan pemasaran langsung 

melalui toko yang berlokasi di Pasar Besar Kota Malang dan 

http://www.kerjanya.net/faq/18006-sapi.html
http://www.kerjanya.net/faq/17924-garam.html
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pemasaran secara online melalui media sosial. Permasalahan 

lain yang dihadapi CV Brawijaya Dairy Industry adalah 

banyaknya pesaing yang mulai bermunculan, khususnya 

pesaing produsen keju mozzarella. Menurut Pusat Data dan 

Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jendral (Pusdatin) 

Kementerian Pertanian (2015), keju adalah produk susu olahan 

memiliki tingkat pertumbuhan konsumsi yang cukup besar yaitu 

12,5 persen per tahun. Peningkatan konsumsi keju 

mengakibatkan semakin banyak pula industri keju yang 

bermunculan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Pesaing 

tersebut merupakan ancaman serius dalam menguasai pangsa 

pasar. Oleh karena itu, CV Brawijaya Dairy Industry harus 

mampu bersaing dengan melakukan perbaikan dari segi kualitas 

produk maupun strategi pemasaran. CV Brawijaya Dairy 

Industry juga harus memiliki keunggulan daripada produsen keju 

mozzarella lain untuk dijadikan kekuatan dalam persaingan 

industri. Kekuatan utama dalam menembus ketatnya persangan 

di dunia bisnis adalah dengan melakukan strategi pemasaran 

yang baik. 

Tugas pokok pemasaran menurut Churchill (2001), adalah 

menciptakan nilai bagi pelanggan yang merupakan perbedaan 

antara persepsi pelanggan terhadap manfaat yang diterima dari 

membeli dan menggunakan suatu produk atau jasa dengan 

persepsi biaya yang harus ditanggung. Menurut Kotler dan 

Kevin (2007), upaya dalam menciptakan nilai pelanggan dapat 
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difokuskan pada unsur-unsur bauran pemasaran (marketing 

mix) atau 4P (product, price, place, dan promotion). Variabel 

marketing mix merupakan hal yang dipertimbangkan oleh 

konsumen dalam pembelian keju mozzarella. Oleh karena itu, 

CV Brawijaya Dairy Industry perlu melakukan analisis marketing 

mix yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dalam 

pembelian keju mozzarella.  

Metode yang dapat digunakan untuk analisis tersebut 

adalah metode Partial Least Square (PLS). Partial Least Square 

(PLS) dapat digunakan untuk mengetahui kompleksitas 

hubungan suatu konstruk dan konstruk yang lain, serta 

hubungan suatu konstruk dan indikator-indikatornya. Metode 

Partial Least Square (PLS) mempunyai keunggulan tersendiri, 

diantaranya data tidak harus berdistribusi normal, multivariate 

(indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai rasio 

dapat digunakan pada model yang sama), dan ukuran sampel 

tidak harus besar (Ghozali, 2006). Kelebihan lain dari metode 

Partial Least Square (PLS) menurut Umami dan Sutisno (2010), 

yaitu tidak memerlukan asumsi yang sangat ketat dan aplikasi 

metode lebih ditekankan pada konfirmatori prediksi variabel 

respon. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di CV Brawijaya Dairy 

Industry, maka  dapat  dirumuskan  permasalahannya   sebagai  
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berikut: 

1. Bagaimana pengaruh faktor 4P (product, price, place, dan 

promotion) terhadap keputusan pembelian keju mozzarella? 

2. Faktor apa yang paling mempengaruhi keputusan 

pembelian keju mozzarella? 

3. Apa rekomendasi yang perlu diberikan dalam meningkatkan 

pemasaran keju mozzarella? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan pengaruh faktor 4P (product, price, place, dan 

promotion) terhadap keputusan pembelian keju mozzarella. 

2. Menentukan faktor yang paling mempengaruhi keputusan 

pembelian keju mozzarella. 

3. Memberikan rekomendasi yang perlu diberikan dalam 

meningkatkan pemasaran keju mozzarella. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan: 

1. Memberikan bahan masukan pada industri guna melakukan 

evaluasi pemasaran sebagai upaya peningkatan 

produktivitas penjualan produk. 

2. Memberikan solusi pada industri terkait perbaikan sistem 

pemasaran keju mozzarella. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Keju 

Keju adalah hasil olah susu, sumber zat protein, dan zat 

kalsium, disamping zat-zat gizi lainnya. Zat lemak keju 

bervariasi, tergantung dari berapa banyak zat lemak susu yang 

dicampurkan ke dalam pembuatan keju. Keju dibuat dan susu 

yang digumpalkan dengan cara menambah asam laktat (lactic 

acid) atau suatu enzim tertentu. Kemudian diperam selama 

waktu tertentu, setelah ditekan atau dipadatkan. Makin lama 

disimpan makin keras dan makin tajam aromanya. Susu yang 

diputar dengan suatu alat yang disebut centrifuse akan terjadi 

pemisahan antara lemak dan cairan yang bening yang banyak 

mengandung zat protein (Tarwotjo, 1998). 

Keju merupakan produk olahan asal susu, rasa dan 

aromanya khas menggugah selera. Produk ini cocok disajikan 

dengan berbagai hidangan dan disukai oleh semua kalangan. 

Kandungan gizinya pun tinggi, terutama protein dan kalsium 

yang berperan penting dalam pertumbuhan. Keju sudah dikenal 

masyarakat sejak 5.500 SM. Catatan sejarah menunjukkan seni 

kuliner membuat keju bermula di era Romawi dan negara-

negara Eropa Iainnya. Sejak dahulu, produk keju sudah 

dijadikan bahan pangan kaya gizi yang cukup tahan lama  

(Setyawardani, 2017). 
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Keju merupakan produk makanan yang biasa dikenal 

serta diolah dari hasil penggumpalan atau koagulasi protein 

susu. Keju biasa atau banyak diproduksi dari protein susu sapi, 

namun demikian protein yang bersumber dari hewan lain juga 

mulai banyak dipergunakan untuk proses pengolahan keju. 

Teknologi pengolahan keju pada dasarnya meliputi tahapan 

penting: pasteurisasi, penggumpalan kasein (protein susu), 

pemisahan whey, pencetakan, pengepresan dan pemeraman. 

Berdasarkan tahapan proses pengolahannya, keju dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok tergantung pada 

jenis, tahapan proses maupun kualitas produk yang dihasilkan. 

Berdasarkan tahapan proses terdapat keju peram dan keju non 

peram, maupun keju diperam dengan bakteri ataupun keju yang 

diperam dengan mempergunakan kapang. Keju berdasarkan 

tingkat kekerasannya dapat diklasifikasikan menjadi: keju 

sangat keras, keras, semi keras dan lunak (Ulfah, 2008). 

 

2.1.1 Keju Mozzarella 

Keju merupakan salah satu produk olahan susu yang 

mempunyai nilai gizi yang cukup tinggi. Berdasarkan 

konsistensinya, keju digolongkan ke dalam beberapa golongan 

yaitu keju sangat keras (Parmesan), keras (Cheddar, 

Emmental), semi lunak (Gouda, Limburger, Requefort) dan 

lunak (Brie, Cottage, Mozzarella). Keju mozzarella merupakan 

keju asli Italia dan termasuk kelompok pasca filata. Keju 
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mozzarella banyak diminati karena sifat dan rasanya yang 

sangat khas seperti susu segar yang sedikit asin dan gurih. 

Cara pembuatan keju mozzarella yaitu dengan pemasakan dan 

pemuluran curd dalam bak air panas, sehingga mempunyai 

karakteristik struktur berserabut dengan daya leleh dan 

kemuluran yang tinggi. Kualitas keju mozzarella ditentukan oleh 

daya lelehnya. Semakin cepat meleleh, semakin bagus 

teksturnya. Daya leleh mozzarella juga menentukan 

kemulurannya. Semakin mulur, semakin bagus kualitasnya 

(Kapoor dan Metzger, 2008).  

Menurut Setyawardani (2017), keju mozzarella yang 

berasal dan Italia ini termasuk jenis keju lunak. Awalnya dibuat 

menggunakan susu kerbau sebagai bahan baku. Kini, 

mozzarella umumnya dibuat dan susu sapi. Proses 

pembuatannya menggunakan asam untuk menggumpalkan 

kasein susu sehingga prosesnya lebih sederhana dan cepat. 

Keju mozzarella biasanya digunakan dalam pembuatan pizza 

sehingga sifat meleleh dan mulur menjadi kriteria utama. Keju 

mozzarella termasuk dalam kelompok keju bertekstur lembut. 

Keju mozzarella memiliki karakteristik khasnya adalah meleleh 

dan mulur apabila terkena suhu tinggi, memiliki warna putih 

sampai dengan kekuningan, dan kadar air tinggi. Standar keju 

mozzarella menurut United States Department of Agriculture 

(2005), adalah warna putih alami hingga krem muda, pengujian 
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pada suhu 232oC keju dapat meleleh dengan sempurna dan 

memiliki karakteristik kemuluran 3 inci. 

Kadar air yang baik keju mozzarella berkisar antara 46-

56%  (Hui,  1991), sedangkan menurut Standar Nasional 

Indonesia (SNI) keju olahan maksimum mempunyai kadar air 

45% (Komar dan Rika, 2009). Kandungan air yang tinggi pada 

keju menyebabkan keju lunak. Disisi lain semakin tinggi 

kandungan protein dalam keju, maka semakin banyak pula 

jumlah lemak yang dapat diikat dan dipertahankan dalam keju, 

sehingga keju yang dihasilkan menjadi tinggi kadar lemaknya. 

Menurut Komar dan Rika (2009), kadar lemak standar keju  

mozzarella menurut SNI yaitu minimal 25%. Tinggi rendahnya 

kadar air dan kadar lemak dalam keju mozzarella akan 

menentukan kualitas tekstur keju. 

 

2.1.2 Proses Pembuatan Keju Mozzarella 

Menurut Wirakusumah (2008), terdapat empat tahapan 

utama dalam pembuatan keju yaitu sebagai berikut. 

1. Koagulasi (curdling) merupakan proses penggumpalan 

kasein dan protein susu (dadih). 

2. Pengeringan (draining) merupakan proses pengeluaran 

cairan (whey) dan curd sehingga akan membentuk struktur 

yang Iebih padat dan kompak. 



 
 

11 
 

3. Penggaraman (salting) merupakan tahap pemberian efek 

antiseptik untuk menghalangkan pertumbuhan 

mikroorganisme yang dapat mempengaruhi kualitas keju. 

4. Pematangan (ripening) merupakan proses perubahan 

menjadi keju oleh aktivitas biokimia dan bakteri yang 

terdapat dalamnya. Laktosa dirubah dalam bentuk asam 

Iaktat dan protein dipecah menjadi asam amino. Tahapan 

ini merupakan fase yang sangat penting yang akan 

mempengaruhi karakteristik keju seperti, konsistensi, bau, 

rasa, dan permukaan. 

 

2.2 Strategi Marketing Mix 

Tugas pokok pemasaran adalah menciptakan nilai bagi 

pelanggan, dimana nilai pelanggan adalah perbadaan antara 

persepsi pelanggan terhadap manfaat yang mereka terima dari 

membeli dan menggunakan suatu produk atau jasa, dengan 

persepsi biaya yang harus mereka tanggung. Para pelanggan 

yang bersedia dan mampu untuk melakukan pertukaran itu akan 

membeli jika manfaat yang mereka terima lebih besar dari biaya 

yang harus mereka bayar dan produk atau jasa tersebut 

menawarkan nilai lebih dibandingkan dengan produk atau jasa 

lainnya. Upaya untuk menciptakan nilai pelanggan, umumnya 

manajer pemasaran akan memfokuskan upayanya pada unsur-

unsur bauran pemasaran (marketing mix) atau 4P yaitu, produk 

(product) atau jasa, harga (price), tempat (place) atau saluran 
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distribusi, dan promosi (promotion) atau bauran komunikasi 

(Churchill, 2001). 

Marketing mix yang juga dikenal sebagai 4P adalah salah 

satu strategi untuk mencapai marketing objective. 4P dalam 

marketing mix mencangkup product (produk), price (harga), 

place (tempat/lokasi), dan promotion (promosi) dengan satu 

tujuan utama yaitu marketing objective. 4P adalah parameter 

yang dapat dikontrol marketing manager, berkaitan dengan 

keterbatasan internal dan eksternal dari lingkungan pemasaran 

tersebut. Tujuan akhirnya adalah untuk membuat keputusan 

yang dapat menghasilkan nilai-nilai ataupun respons yang 

positif dari target market yang telah ditentukan (Suhartanto et 

al., 2009).  

Definisi marketing mix adalah sejumlah variabel 

pemasaran yang terkendali dan digunakan oleh perusahaan 

sebagai alat untuk mencapai market share yang telah 

ditetapkan dalam pemasaran produk. Variabel-variabel 

pemasaran cukup banyak, tapi variabel-variabel tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa komponen utama. Mc Couthy 

mengklarifikasikan variabel pemasaran menjadi 4 (empat) 

komponen utama yang dikenal dengan nama 4P (product, 

place, price, promotion) (Zaharuddin, 2006). 

Marketing mix adalah satu set alat marketing yang 

digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya. 

Marketing mix dalam manajemen pemasaran sering disebut 
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juga strategi 4P (product, place, promotion, price). Product 

(produk) adalah barang yang customer beli. Barang tersebut 

dapat merupakan barang tangible (memiliki wujud) ataupun 

barang intangible (tidak memiliki wujud) seperti jasa, asuransi, 

dan lain-lain. Komponen yang berkaitan dengan produk adalah 

jenis produk kualitas, desain, feature, merek, packaging, ukuran, 

jasa, garansi, aksesoris, dan lain-lain. Place (tempat) berkenaan 

dengan dimana suatu produk tersedia bagi customer yang 

dituju, keputusan tentang place mencakup bagaimana membuat 

barang tersedia ketika customer menginginkannya. Oleh karena 

itu, hal ini berkaitan dengan distribusi channel. Distribusi 

channel adalah sekumpulan perusahaan atau orang diantara 

producer (pembuat barang) dan pemakai akhir. Komponen-

komponen yang berkaitan dengan place adalah saluran 

distribusi, lokasi, transportasi, tempat penyimpanan, persediaan 

dan lain-lain. Promotion (promosi) berkenaan dengan proses 

memberi tahu target market tentang produk yang dipasarkan. 

Contoh alat-alat promosi adalah personal selling (komunikasi 

langsung antara penjual dan customer), mass selling 

(komunikasi dengan sejumlah customer dalam waktu yang 

sama), dan sales promotion (segala sesuatu yang digunakan 

untuk merangsang konsumen untuk mencoba ataupun 

membeli). Komponen- komponen yang berkaitan dengan 

promotion adalah iklan, salesman, public relation, direct 

marketing, publisitas, sales promotion dan lain-lain. Price 
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(harga) berkenaan dengan harga ke konsumen. Dalam 

menentukan harga, penjual perlu mempertimbangkan 

bagaimana reaksi customer jika terjadi perubahan harga. 

Komponen-komponen yang berkaitan dengan price adalah 

harga jual, diskon, jangka waktu pembayaran, jenis 

pembayaran, harga tiap daerah, flesibilitas harga, dan 

sebagainya (Yunarto, 2006). 

 

2.2.1 Product (Produk) 

Menurut Tumangkeng (2013), produk adalah setiap apa 

saja yang ditawarkan di pasar mendapatkan perhatian, 

permintaan, pemakaian atau konsumsi yang dapat memenuhi 

keinginan atau kebutuhan manusia. Kualitas produk adalah 

kemampuan produk untuk menjalankan fungsinya meliputi 

keawetan, keandalan, kemudahan penggunaan dan 

perbaikannya, dan sifat lainnya. Menurut Lasander (2013), 

kualitas produk berperan penting dalam membentuk kepuasan 

konsumen, dan erat kaitannya dalam menciptakan keuntungan 

bagi perusahaan. Semakin berkualitas produk yang diberikan 

oleh perusahaan maka kepuasan yang dirasakan oleh 

pelanggan semakin tinggi. 

Selain itu Kotler (2000), membagi produk menjadi tiga 

bagian yakni inti, aktual, serta tambahan. Inti merupakan nilai 

serta manfaat yang dimiliki suatu produk. Aktual merupakan 

wujud konkrit dari produk seperti mutu, merek, kemasan, serta 
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desain. Untuk selanjutnya, tambahan merupakan layanan purna 

jual produk seperti garansi, pemasangan, pemeliharaan, retur, 

dan lain sebagainya. Komponen bauran pemasaran produk 

menurut Kotler dan Kevin (2009), yakni ragam, kualitas, desain, 

ciri, nama merek, kemasan, dan ukuran. Berdasarkan beberapa 

teori terkait dengan variabel product pada marketing mix, maka 

dapat dibuat hipotesis bahwa H1: Product (produk) 

mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Variabel product (produk) pada penelitian ini terdapat lima 

indikator. Indikator yang digunakan yaitu rasa, daya leleh, 

kemuluran, tekstur, dan kemasan. Penjelasan mengenai 

indikator-indikator tersebut sebagai berikut. 

1. Rasa 

Citarasa adalah suatu cara pemilihan makanan yang 

harus dibedakan dari rasa makanan tersebut. Ada kalanya 

makanan yang tersedia tidak mempunyai bentuk yang menarik 

meskipun kandungan gizinya tinggi, dengan arti lain kualitas dari 

suatu produk makanan sangat ditentukan oleh tingkat kesukaan 

konsumen terhadap makanan tersebut. Umumnya pengolah 

makanan selalu berusaha untuk menghasilkan produk yang 

berkualitas baik. Kualitas makanan adalah keseluruhan sifat-

sifat dari makanan tersebut yang berpengaruh terhadap 

konsumen. Menurut Legowo et al. (2009), rasa khas pada keju 

mozzarella yaitu sedikit asin. Menurut Coker (2002), pemberian 

garam pada keju sangat penting untuk menaikkan cita rasa keju. 
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2. Daya leleh 

Menurut Setyawardani (2017), keju mozzarella adalah 

keju yang bersifat melar dan meleleh jika dipanaskan. Daya 

leleh merupakan kemampuan keju untuk meleleh ketika 

dipanaskan. Daya leleh keju dipengaruhi oleh kadar lemak dan 

interaksi antar molekul protein dan air.  

3. Kemuluran  

Menurut Setyawardani (2017), kemuluran salah satu ciri 

khas keju mozzarella yang diukur berdasarkan pemanjangan 

keju apabila ditarik dengan kekuatan tertentu. Standar keju 

mozzarella menurut United States Department of Agriculture 

(2005), adalah warna putih alami hingga krem muda, pengujian 

pada suhu 232oC keju dapat meleleh dengan sempurna dan 

memiliki karakteristik kemuluran 3 inci. 

4. Tekstur 

Keju mozzarella termasuk dalam kelompok keju yang 

memiliki tekstur lembut. Warnanya putih sampai dengan 

kekuningan dan memiliki kadar air tinggi.  Keju mozzarella 

memiliki tekstur yang lunak dan ketika dipanaskan akan 

mengalami pemuluran. Biasanya tekstur keju mozzarella yang 

lunak lebih disukai oleh konsumen dibandingkan keju 

mozzarella yang memiliki tekstur lebih keras (Arinda et al., 

2013). Tekstur keju mozzarella yang lunak disebabkan karena 

proses pembuatan keju dilakukan dengan teknik pengasaman 

langsung atau direct acidification yang berdampak pada 
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penurunan kadar kalsium akibat terlarut dengan whey pada saat 

proses pemisahan curd, penurunan kadar kalsium yang 

dipertahankan dalam keju mengakibatkan keju lebih lunak 

dibandingkan keju yang dibuat melalui starter acidification 

(Metzger et al., 2000). 

5. Kemasan 

Menurut Cenadi (2000), daya tarik suatu produk tidak 

dapat terlepas dari kemasannya. Kemasan merupakan pemicu 

karena langsung berhadapan dengan konsumen. Karena itu 

kemasan harus dapat mempengaruhi konsumen untuk 

memberikan respon positif, dalam hal ini membeli produk 

karena tujuan akhir dari pengemasan adalah untuk menciptakan 

penjualan. Menurut Julianti (2017), kemasan adalah “silent 

salesman”, artinya kemasan harus dapat mempromosikan 

produk di tempat-tempat penjualan. Baik bentuk, penampilan, 

maupun desain grafis harus menarik. Label juga harus 

memberikan informasi yang tepat.  

 

2.2.2 Price (Harga) 

Harga seringkali dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

bagi konsumen dalam melakukan pembelian. Menurut Devi et 

al. (2015), harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk 

mendapat sejumlah kombinasi dari barang beserta 

pelayanannya. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayar 

pelanggan untuk memperoleh produk tersebut. Harga adalah 
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satu-satunya unsur bauran pemasaran yang menghasilkan 

pendapatan penjualan karena unsur yang lain adalah 

mengeluarkan biaya (Mandey, 2013). Harga merupakan salah 

satu penentu keberhasilan suatu perusahaan karena harga 

menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh 

perusahaan dari penjualan produknya baik berupa barang 

maupun jasa. 

Menurut Kotler dan Kevin (2009), komponen dari elemen 

bauran pemasaran harga yaitu daftar harga, diskon, potongan 

harga khusus, periode pembayaran dan syarat kredit. Harga 

merupakan hal yang sangat sensitif pada konsumen. Jika suatu 

perusahaan pemimpin industri (market leader) menurunkan 

harga, maka para pesaingnya harus menurunkan harga pula. 

Berdasarkan beberapa teori terkait dengan variabel price pada 

marketing mix, maka dapat dibuat hipotesis bahwa H2: Price 

(harga) mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian. 

Variabel price (harga) pada penelitian ini terdapat tiga 

indikator. Indikator yang digunakan yaitu kesesuaian harga, 

keterjangkauan harga, dan diskon. Penjelasan mengenai 

indikator-indikator tersebut sebagai berikut. 

1. Kesesuaian harga 

Menurut Stanton (1998), kesesuaian harga dengan 

kualitas produk, yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan 

oleh produsen/penjual yang sesuai dengan kualitas produk yang 



 
 

19 
 

dapat diperoleh konsumen. Menurut Schiffman dan Kanuk 

(2007), kesesuaian harga produk dengan kualitas produk yaitu 

kondisi dimana konsumen akan melihat terlebih dahulu harga 

yang tercantum pada sebuah produk, karena sebelum membeli 

konsumen sudah berpikir tentang sistem hemat yang tepat. 

Selain itu konsumen dapat berpikir tentang harga yang 

ditawarkan memiliki kesesuaian dengan produk yang telah 

dibeli.   

2. Keterjangkauan harga  

Menurut Stanton (1998), keterjangkauan harga yaitu 

aspek penetapan harga yang dilakukan oleh produsen/penjual 

yang sesuai dengan kemampuan beli konsumen. Menurut Rene 

et al. (2005), keterjangkauan harga adalah harga sesungguhnya 

dari suatu produk yang tertulis di suatu produk, yang harus 

dibayarkan oleh pelanggan. Maksudnya adalah pelanggan 

cenderung melihat harga akhir dan memutuskan apakah akan 

menerima nilai yang baik seperti yang diharapkan. Harapan 

pelanggan dalam melihat harga yaitu:  

a. Harga yang ditawarkan mampu dijangkau oleh pelanggan 

secara financial. 

b. Penentuan harga harus sesuai dengan kualitas produk 

sehingga pelanggan dapat mempertimbangkan dalam 

melakukan pembelian. 
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3. Diskon  

Perusahaan dapat melakukan strategi penjualan berupa 

diskon terhadap produk yang ditawarkan kepada konsumen. 

Menurut Putra et al. (2016), diskon merupakan pengurangan 

harga langsung terhadap suatu pembelian dalam periode waktu 

tertentu, pemberian diskon kepada konsumen memiliki tujuan 

untuk menghargai respon pelanggan. Menurut Rene et al. 

(2005), diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh 

penjual kepada pembeli sebagai penghargaan atas aktivitas 

tertentu dari pembeli yang menyenangkan bagi penjual. Menurut 

Rianto et al. (2014), diskon adalah potongan harga yang 

menarik untuk memancing para pembeli agar membeli dalam 

kuantitas yang lebih besar. Demikian konsumen sebagian besar 

menginginkan adanya sebuah diskon terhadap sebuah produk 

atau jasa yang mereka inginkan. Pemberian diskon akan 

mengakibatkan konsumen akan merasa tertarik untuk 

melakukan pembelian pada saat itu juga. Ada empat jenis 

diskon diantaranya: (1) diskon (2) diskon kuantitas, (3) diskon 

musiman, (4) diskon fungsional, (5) diskon insentif. Jenis-jenis 

diskon tersebut digunakan perusahaan sesuai tujuan 

perusahaan dalam menjaring konsumen dan memperoleh laba 

yang maksimal. 
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2.2.3 Place (Tempat) 

Definisi distribusi menurut Tjahjono et al. (2013), adalah 

tempat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk membuat produknya mudah diperoleh dan tersedia pada 

konsumen sasaran. Distrubusi memiliki peranan yang sangat 

penting dalam membantu perusahaan guna memastikan 

produknya. Hal ini dikarenakan tujuan dari distribusi adalah 

menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan 

oleh konsumen pada waktu dan tempat yang tepat. 

Menurut Budiwati (2012), tempat (place) berkaitan dengan 

semua keputusan dalam membawa produk yang benar ke 

wilayah pasar target. Suatu produk tidak akan banyak gunanya 

bagi seorang pelanggan jika tidak tersedia pada saat dan 

tempat yang dibutuhkan. Produk dapat mencapai pelanggan 

melalui saluran distribusi. Saluran distribusi (channel of 

distribution) merupakan sekumpulan perusahaan atau individu 

yang berpartisipasi dalam aliran produk dari produsen hingga 

pengguna akhir atau konsumen. 

Berdasarkan Kotler dan Armstrong (2008), tempat 

merupakan distribusi. Hal ini artinya berbagai kegiatan 

perusahaan untuk membuat produk dan penyampaian 

barang/jasa dari produsen ke konsumen, sehingga 

penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, 

harga, tempat, dan waktu saat dibutuhkan). Kotler dan Kevin 

(2009), menyatakan bahwa bauran pemasaran tempat terdiri 
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dari beberapa komponen yakni saluran pemasaran, cakupan 

pasar, pengelompokan lokasi, persediaan dan transportasi. 

Berdasarkan beberapa teori terkait dengan variabel place pada 

marketing mix, maka dapat dibuat hipotesis bahwa H3: Place 

(tempat) mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian. 

Variabel place (tempat) pada penelitian ini terdapat dua 

indikator. Indikator yang digunakan yaitu kedekatan lokasi, dan 

mudah ditemukan. Penjelasan mengenai indikator-indikator 

tersebut sebagai berikut. 

1. Kedekatan lokasi  

Menurut Magda (2017), lokasi menjadi salah satu faktor 

yang mempengaruhi keputusan pembelian. Konsumen 

cenderung memilih lokasi yang mudah dijangkau dibandingkan 

lokasi yang sulit untuk menjangkaunya karena jauh. Lokasi yang 

mudah dijangkau dapat memberikan manfaat berupa efisiensi 

waktu dan tenaga. Rasa aman dan nyaman serta memiliki area 

parkir yang luas juga menjadi pilihan konsumen karena dapat 

memberikan kepuasan yang lebih bagi konsumen. 

2. Mudah ditemukan  

Menurut Utami (2013), ketersediaan produk adalah kiat 

secara konsisten dan efisien untuk memberikan kepada 

pelanggan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh pelanggan 

dengan mudah diterima oleh pelanggan. Ketersediaan produk 

merupakan kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh 
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perusahaan guna memperlancar dan mempermudah 

penyampaian produk. Semakin produk tersebut sesuai yang 

dijadwalkan dalam ketersediaannya maka akan mempengaruhi 

intensitas pembelian konsumen. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Kotler (2005), bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi minat beli konsumen adalah faktor ketersediaan 

produk. Menurut Tjiptono (2005), untuk mengukur kepuasan 

konsumen adalah dengan kemudahan. Kemudahan yang 

dimaksud adalah kemudahan untuk mendapatkan produk atau 

jasa. Ketersediaan produk di lokasi penjualan juga akan 

memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk yang 

diinginkannya. Menurut Dhameria (2014), kemudahan 

mendapat produk dengan memposisikan display produk di toko 

dengan tata letak yang efektif dan strategis akan memberikan 

kenyamanan dan kemudahan bagi pelangan di dalam toko. 

Pelanggan akan semakin puas apabila produk mudah dijangkau 

dan selalu tersedia untuk dibeli konsumen.  

 

2.2.4 Promotion (Promosi) 

Menurut Mulyawan dan Komarudin (2012), promosi 

merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran 

(marketing mix) yang sangat penting dilaksanakan oleh 

perusahaan dalam memasarkan produk baik barang maupun 

jasa. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat 

komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan 
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juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam 

kegiatan pembelian sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhannya. 

Menurut Kotler dan Kevin (2009), membagi komponen 

promosi menjadi beberapa bagian, yakni iklan, promosi 

penjualan, tenaga penjualan, dan pemasaran langsung. 

Promosi bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat 

akan suatu produk maupun jasa dan membangun pemahaman 

akan suatu produk sebagai upaya untuk mengingatkan 

konsumen akan suatu produk maupun jasa, menciptakan 

langkah awal bagi perusahaan, dan sebagai alat untuk 

melegitimasi keberadaan perusahaan dan produknya, serta 

digunakan sebagai alat untuk meyakinkan kembali produknya 

ke konsumen. Berdasarkan beberapa teori terkait dengan 

variabel promotion pada marketing mix, maka dapat dibuat 

hipotesis bahwa H4: Promotion (promosi) mempunyai 

pengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Variabel promotion (promosi) pada penelitian ini terdapat 

dua indikator. Indikator yang digunakan yaitu personal selling, 

dan iklan. Penjelasan mengenai indikator-indikator tersebut 

sebagai berikut. 

1. Personal selling 

Salah satu unsur bauran komunikasi pemasaran adalah 

personal selling. Personal selling merupakan metode dan 

strategi yang tepat untuk mecapai tujuan perusahaan. Personal 
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selling adalah presentasi pribadi oleh para wiraniaga 

perusahaan dalam rangka mensukseskan penjualan dan 

membangun hubungan dengan pelanggan. Berdasarkan definisi 

tersebut, personal selling berbeda dengan kegiatan promosi 

lainnya. Dengan menggunakan personal selling konsumen akan 

lebih merasa diperhatikan dan lebih mudah untuk memahami 

produk yang ditawarkan (Rizan dan Yogha, 2013). 

2. Iklan  

Menurut Tjiptono (2001) iklan dapat dimanfaatkan secara 

efektif untuk membangun citra jangka panjang produk maupun 

perusahaan dan juga dapat memicu pembelian segera. Iklan 

juga digunakan untuk mendidik dan membangun preferensi 

suatu merek. Menurut Limandoko (2000), iklan pada hakikatnya 

adalah sebuah interaksi dengan konsumen tentang sebuah 

produk. Iklan mendapat perhatian, menyediakan informasi, 

menerangkan sesuatu dan memancing orang untuk membeli. 

Iklan mencoba menciptakan respon atau reaksi.  

 

2.3 Konsumen 

Pemasaran adalah upaya memenuhi kebutuhan 

konsumen dengan menguntungkan, namun sebenarnya 

kebutuhan konsumen selalu tidak mudah dipahami. Cara 

berpikir berwawasan konsumen mengharuskan produsen 

merumuskan kebutuhan konsumen dan sudut pandang 

konsumen. Setiap keputusan pembelian pasti ada untung-
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ruginya dan manajemen tidak dapat mengetahuinya tanpa 

meneliti konsumen. Memuaskan konsumen penting artinya 

karena pada dasarnya penjualan berasal dan dua kelompok, 

yaitu konsumen lama/ulang dan konsumen baru. Selalu lebih 

mahal mendapatkan konsumen baru daripada mempertahankan 

konsumen yang sudah ada. Kunci mempertahankan konsumen 

lama adalah kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah 

iklan yang jauh lebih baik daripada bentuk dan jenis iklan apa 

pun (Hanafie, 2010). 

Tujuan utama konsumen dalam mengkonsumsi suatu 

produk yang dijual di pasar adalah untuk memaksimumkan 

kepuasan total (total satisfaction). Para ahli ekonomi menyebut 

kepuasan total ini sebagai utilitas total (total utility) dan 

konsumen yang diperoleh ketika mengkonsumsi suatu produk. 

Dengan demikian utilitas total yang diperoleh konsumen ketika 

mengkonsumsi produk itu dapat didefinisikan sebagai kepuasan 

total yang diperoleh dan sejumlah item per periode waktu. 

Sehingga fungsi utilitas total (total utility function) menunjukkan 

hubungan antara kepuasan total yang diterima melalui konsumsi 

produk dan tingkat konsumsi dan konsumen itu (Gaspersz, 

1997). 

Suatu bisnis dapat berjalan sangat bergantung pada 

konsumen, sehingga harus menyadari kenyataan bahwa 

konsumen tidak peduli dan mau tahu tentang permasalahan 

sehari-hari dalam perusahaan. Konsumen hanya memikirkan 
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apa yang mereka butuhkan harus terpenuhi. Oleh karena itu 

perlu memperlakukan konsumen sebaik-baiknya (Sutedja, 

2017). Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau 

jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan 

diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, 

dan tidak untuk diperdagangkan (Republik Indonesia, 2001). 

Konsep perilaku konsumen secara terus-menerus 

dikembangkan dengan berbagai pendekatan. Perilaku 

konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam 

mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk atau 

jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan 

menyusuli tindakan ini. Guna  memahami konsumen dan 

mengembangkan strategi pemasaran yang tepat harus 

memahami apa yang konsumen pikirkan (kognisi) dan mereka 

rasakan (pengaruh), apa yang konsumen lakukan (perilaku), 

dan apa serta di mana (kejadian di sekitar) yang memengaruhi 

serta dipengaruhi oleh apa yang dipikirkan, dirasa, dan 

dilakukan konsumen. Perilaku konsumen adalah dinamis, berarti 

bahwa perilaku seorang konsumen, grup konsumen, ataupun 

masyarakat luas selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu. 

Hal ini memiliki implikasi terhadap studi perilaku konsumen, 

demikian pula pada pengembangan strategi pemasaran. Dalam 

perilaku konsumen, salah satu implikasinya adalah bahwa 

generalisasi perilaku konsumen biasanya terbatas untuk jangka 

waktu tertentu, produk, dan individu atau grup tertentu. Dalam 
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hal pengembangan strategi pemasaran, sifat dinamis perilaku 

konsumen menyiratkan bahwa seseorang tidak boleh berharap 

bahwa suatu strategi pemasaran yang sama dapat memberikan 

hasil yang sama di sepanjang waktu, pasar, dan industri 

(Setiadi, 2003). 

 

2.4 Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian merupakan hal yang lazim 

dipertimbangkan konsumen dalam proses pemenuhan 

kebutuhan akan barang maupun jasa. Keputusan pembelian 

adalah serangkaian proses yang dilalui konsumen dalam 

memutuskan tindakan pembelian (Devi et al, 2015). Keputusan 

pembelian menurut Anggraini (2010), adalah sikap dari 

pelanggan dalam menentukan sebuah pilihan untuk 

menentukan produk yang harus dibeli. Keputusan pembelian 

dapat berdasarkan beberapa alasan yaitu ingin mencoba, 

kebutuhan dan keinginan, karena popularitas, dan karena 

teman. 

Menurut Sumarwan (2011), perilaku konsumen adalah 

semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis yang 

mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, 

menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah 

melakukan berbagai tindakan atau kegiatan mengevaluasi. 

Riset dalam perilaku konsumen terdiri atas tiga perspektif, yaitu:  
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1. Perspektif pengambilan keputusan yaitu konsumen 

melakukan serangkaian aktivitas dalam membuat 

keputusan pembelian.  

2. Perspektif eksperiensial (pengalaman) yaitu konsumen 

sering kali mengambil keputusan membeli suatu produk 

tidak selalu berdasarkan proses keputusan rasional untuk 

memecahkan masalah yang mereka hadapi.  

3. Perspektif pengaruh behavioral yaitu konsumen membeli 

suatu produk sering kali bukan karena alasan rasional atau 

emosional yang berasal dari dalam dirinya. 

Dalam keputusan pembelian, umumnya ada lima macam 

peranan yang dapat dilakukan seseorang. Kelima peran 

tersebut meliputi (Tjiptono, 2008). 

1. Pemrakarsa (Initiator)  

Orang yang pertama kali menyadari adanya keinginan atau 

kebutuhan yang belum terpenuhi dan mengusulkan ide 

untuk membeli suatu barang atau jasa tertentu.  

2. Pemberi pengaruh (Influencer)  

Orang yang memberi pandangan, nasihat, atau pendapat 

sehingga dapat membantu keputusan pembelian.  

3. Pengambil keputusan (Decider)  

Orang yang menentukan keputusan pembelian, apakah jadi 

membeli, apa yang dibeli, bagaimana cara membeli, atau 

dimana membelinya.  
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4. Pembeli (Buyer)  

Orang yang melakukan pembelian secara aktual.  

5. Pemakai (User)  

Orang yang mengkonsumsi atau menggunakan barang 

atau jasa yang telah dibeli. 

Keputusan pembelian konsumen sebenarnya merupakan 

kumpulan dari sejumlah keputusan pembelian. Setiap 

keputusan pembelian tersebut memiliki struktur komponen yang 

berbeda, diantaranya (Oentoro, 2012):  

1. Keputusan tentang jenis produk. Konsumen dapat 

memutuskan untuk membeli jenis produk tertentu seperti 

produk makanan atau produk elektronik.  

2. Keputusan tentang bentuk produk. Keputusan pembelian ini 

berupa pemilihan bentuk produk menyangkut, ukuran, 

kualitas, desain produk dan sebagainya.  

3. Keputusan tentang merek. Setiap merek memiliki 

perbedaan dan keunggulan tersendiri. Konsumen akan 

memutuskan membeli merek mana yang paling sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhannya.  

4. Keputusan tentang penjual. Pengambilan keputusan 

pembelian konsumen akan menentukan dimana atau dari 

siapa dia akan membeli produk tersebut.  

5. Keputusan tentang jumlah produk. Konsumen dapat 

mengambil keputusan tentang berapa banyak produk yang 

akan dibelinya.  
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6. Keputusan tentang waktu pembelian. Konsumen dapat 

mengambil keputusan tentang kapan mereka akan membeli 

suatu produk.  

7. Keputusan tentang cara pembayaran. Ketika memutuskan 

untuk membeli suatu produk konsumen akan menentukan 

cara pembayaran produk yang dibeli, apakah secara tunai 

atau cicilan.  

Konsumen membeli barang atau jasa karena keinginan 

untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Alasan 

keterbatasan waktu dan finansial menyebabkan konsumen 

harus memilih dalam keputusan pembelian. Tipe pemilihan 

keputusan membeli konsumen dipengaruhi oleh consumption 

value. Keputusan pembelian oleh konsumen dapat berkaitan 

dengan reference group, dapat berupa teman, atau berdasarkan 

demographics, termasuk faktor budaya. Keputusan pembelian 

dapat dipengaruhi oleh stimuli perasaan dan emosi konsumen. 

Keputusan membeli dipersepsikan dapat memuaskan keinginan 

akan knowledge, provide novelty atau curiosity (Widjaja, 2009). 

Dalam melakukan pembelian, konsumen akan memilih 

salah satu dari beberapa alternatif yang ada. Pilihan tersebut 

disarankan pada kualitas, mutu, harga yang terjangkau, dan 

faktor-faktor lain yang dapat memantapkan keinginan konsumen 

untuk membeli produk apakah produk tersebut benar-benar 

ingin digunakan atau dibutuhkan. Kemantapan pada sebuah 

produk merupakan kualitas produk yang sangat baik akan 
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membangun kepercayaan konsumen sehingga merupakan 

penunjang kepuasan konsumen (Kotler dan Kevin, 2007). 

Kualitas produk yang baik membuat konsumen menjadi 

puas dan percaya pada produk merek yang telah dibeli dan 

dikonsumsinya. Ketika konsumen percaya terhadap suatu 

merek, maka meningkatkan kepercayaan konsumen pada 

merek tersebut. Sehingga konsumen menunjukkan sikap dan 

perilaku yang positif pada merek. Kepercayaan merek yang baik 

meningkatkan kepuasan konsumen sehingga akan 

menimbulkan kesetiaan konsumen terhadap merek. Apabila 

konsumen merasa puas terhadap suatu merek yang dibeli atau 

dikonsumsi dapat dikatakan tingkat loyalitas merek pada produk 

merek tersebut tinggi, sebaliknya apabila konsumen tidak 

terpenuhi sesuai dengan harapannya atau tidak merasa puas 

terhadap suatu merek maka tingkat loyalitas merek pada produk 

merek tersebut masih rendah (Oktaviani, 2016). 

Keputusan pembelian dapat dipengaruhi oleh kualitas. 

Kualitas merupakan hal yang paling dicari oleh konsumen ketika 

mereka memilih produk yang akan digunakan. Dalam penelitian 

ini kualitas produk diartikan sebagai penilaian konsumen 

mengenai atribut dalam produk yang akan memberikan manfaat 

bagi mereka. Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk 

untuk melaksanakan fungsinya, meliputi kehandalan, daya 

tahan, ketepatan, kemudahan operasi, perbaikan produk, serta 

atribut bernilai lainnya (Kotler dan Armstrong, 2001). Kualitas 
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produk menggambarkan sejauh mana kemampuan produk 

tersebut dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Selain itu, 

kualitas produk mencerminkan kemampuan produk dalam 

menjalankan tugasnya yang terdapat pada dimensi kualitas 

produk itu sendiri. 

Setiap konsumen memiliki tingkat kepercayaan yang 

berbeda, ada yang memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi dan 

ada pula yang memiliki tingkat kepercayaan lebih rendah. Hal 

tersebut disebabkan oleh kepercayaan konsumen menyangkut 

kepercayaan bahwa suatu produk memiliki berbagai atribut dan 

manfaat dari berbagai atribut tersebut. Kepercayaan konsumen 

terhadap suatu produk, atribut produk menggambarkan persepsi 

konsumen (Gefen, 2002). 

Variabel Keputusan pembelian pada penelitian ini terdapat 

tiga indikator. Indikator yang digunakan yaitu kemantapan pada 

produk, kepercayaan konsumen, dan pemenuhan kebutuhan. 

Penjelasan mengenai indikator-indikator tersebut sebagai 

berikut. 

1. Kemantapan pada produk 

Konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian 

harus dapat menentukan pilihannya terhadap produk yang 

diinginkan. Menurut Susanto (2013), dalam melakukan 

pembelian, konsumen akan memilih salah satu dari beberapa 

alternatif yang ada. Pilihan tersebut didasarkan pada kualitas, 

mutu, harga yang terjangkau, dan faktor-faktor lain yang dapat 
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memantapkan keinginan konsumen untuk membeli produk 

apakah produk tersebut benar-benar ingin digunakan atau 

dibutuhkan. Menurut Arsita (2016), kebiasaan konsumen dalam 

membeli suatu produk tertentu, biasanya didasari dengan 

penggunaan dari produk tersebut sebelumnya. Kemantapan 

pada suatu produk muncul karena adanya kesesuaian dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan, dimana karakteristik operasi dasar 

dari sebuah produk memenuhi spesifikasi tertentu dari 

konsumen atau tidak ditemukannya cacat pada produk. 

Sehingga akan muncul kepercayaan akan suatu produk tertentu 

dan menjadikan produk tersebut sebagai pilihan utama dalam 

membeli.  

2. Kepercayaan konsumen 

Proses terciptanya kepercayaan terhadap merek 

didasarkan pada pengalaman konsumen pada suatu merek. 

Pengalaman menjadi sumber bagi konsumen terciptanya rasa 

percaya pada merek. Pengalaman ini akan mempengaruhi 

evaluasi konsumen dalam konsumsi, penggunaan, atau 

kepuasan secara langsung dan kontak tidak langsung kepada 

konsumen. Kepercayaan konsumen terhadap suatu merek 

produk juga tidak terlepas dari pengaruh kualitas suatu produk. 

Kualitas produk merupakan kesesuaian antara kebutuhan dan 

keinginan atas produk ke dalam spesifikasi produk yang 

dihasilkan. Kualitas produk yang baik dan sesuai dengan 

kebutuhan, konsumen akan merasa puas akan suatu produk 
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tertentu pastinya akan melakukan pembelian ulang terhadap 

produk tersebut (Arsita, 2016). 

3. Pemenuhan kebutuhan 

Pembelian adalah keputusan konsumen mengenai apa 

yang dibeli, apakah membeli atau tidak, kapan membeli, dimana 

membeli, dan bagaimana cara membayarnya. Kehendak 

seseorang untuk membeli atau memiliki suatu barang/jasa bisa 

muncul karena faktor kebutuhan ataupun faktor keinginan. 

Kebutuhan ini terkait dengan segala sesuatu yang harus 

dipenuhi agar suatu barang berfungsi secara sempurna. 

Keinginan adalah terkait dengan hasrat atau harapan sesorang 

yang jika dipenuhi tentu akan meningkatkan kesempurnaan 

fungsi manusia ataupun suatu barang (Risa, 2015). 

 

2.4.1 Tahap Proses Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler (2000), terdapat lima tahap dalam proses 

keputusan pembelian. Tahap proses keputusan konsumen 

dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

Pencarian 

Informasi

Pengenalan 

Kebutuhan

Evaluasi 

Alternatif

Keputusan 

Membeli

Perilaku 

Paskapembelian

 

Gambar 2. 1 Proses Keputusan Pembalian Konsumen 
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Berdasarkan pada  Gambar 2.1 tahap-tahap proses pembelian 

dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Pengenalan Kebutuhan  

Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali sebuah 

masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara 

keadaan aktualnya dengan keadaan yang diinginkannya. 

Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal 

atau eksternal. Pemasar perlu mengidentifikasikan keadaan 

yang memicu kebutuhan tertentu. Dengan mengumpulkan 

informasi dari sejumlah konsumen, pemasar dapat 

mengidentifikasikan rangsangan yang paling sering 

membangkitkan minat terhadap suatu jenis produk. Pemasar 

kemudian dapat mengembangkan strategi pemasaran yang 

memacu minat konsumen.  

2. Pencarian Informasi  

Seseorang yang tergerak oleh stimulus akan berusaha mencari 

lebih banyak informasi yang terlibat dalam pencarian akan 

kebutuhan. Pencarian informasi merupakan aktivitas termotivasi 

dari pengetahuan yang tersimpan dalam ingatan dan perolehan 

informasi dari lingkungan. Sumber informasi konsumen terdiri 

atas empat kelompok, yaitu:  

a. Sumber pribadi meliputi keluarga, teman, tetangga, 

kenalan.  

b. Sumber komersial meliputi iklan, tenaga penjual, pedagang 

perantara, pengemasan.  
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c. Sumber umum meliputi media massa, organisasi ranting 

konsumen.  

d. Sumber pengalaman meliputi penanganan, pemeriksaan, 

penggunaan produk.  

Jumlah relatif dan pengaruh sumber-sumber informasi ini 

berbeda-beda tergantung pada jenis produk dan karakteristik 

pembeli. Secara umum, konsumen mendapatkan sebagian 

besar informasi tentang suatu produk dari sumber komersial, 

yaitu sumber yang didominasi pemasar. Namun informasi yang 

paling efektif berasal dari sumber pribadi. Tiap informasi 

menjalankan fungsi yang berbeda dalam mempengaruhi 

keputusan pembelian. Informasi komersial biasanya 

menjalankan fungsi pemberi informasi dan sumber pribadi 

menjalankan fungsi legitimasi dan/ atau evaluasi.  

3. Evaluasi Alternatif  

Evaluasi alternatif merupakan proses dimana suatu alternatif 

pilihan disesuaikan dan dipilih untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen. Konsep dasar dalam proses evaluasi konsumen 

terdiri atas empat macam:  

a. Konsumen berusaha memenuhi kebutuhan.  

b. Konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk.  

c. Konsumen memandang setiap produk sebagai kumpulan 

atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam 

memberikan manfaat yang dicari dalam memuaskan 

kebutuhan.  
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d. Konsumen mempunyai sifat yang berbeda-beda dalam 

memandang atribut-atribut yang dianggap relevan dan 

penting. Konsumen akan memberikan perhatian besar pada 

atribut yang memberikan manfaat yang dicarinya.  

4. Keputusan Pembelian  

Keputusan untuk membeli di sini merupakan proses dalam 

pembelian yang nyata. Jadi, setelah tahap-tahap di muka 

dilakukan, maka konsumen harus mengambil keputusan apakah 

membeli atau tidak. Konsumen mungkin juga akan membentuk 

suatu maksud membeli dan cenderung membeli merek yang 

disukainya. Namun, ada faktor-faktor lain yang ikut menentukan 

keputusan pembelian, yaitu sikap orang lain dan faktor-faktor 

situasional yang tidak terduga. Bila konsumen menentukan 

keputusan untuk membeli, konsumen akan menjumpai 

keputusan yang harus diambil menyangkut jenis produk, merek, 

penjual, kuantitas, waktu pelayanan, dan cara pembayarannya.  

5. Perilaku Pasca Pembelian  

Tugas pemasar tidak berakhir saat produk dibeli, melainkan 

berlanjut hingga periode pasca pembelian. Setelah pembelian 

produk terjadi, konsumen akan mengalami suatu tingkat 

kepuasan atau ketidakpuasan. Kepuasan atau ketidakpuasan 

pembeli terhadap produk akan mempengaruhi tingkah laku 

berikutnya. Konsumen yang merasa puas akan memperlihatkan 

peluang membeli yang lebih tinggi dalam kesempatan 

berikutnya. Konsumen yang merasa puas akan cenderung 
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mengatakan sesuatu yang serba baik tentang produk yang 

bersangkutan kepada orang lain. Apabila konsumen dalam 

melakukan pembelian tidak merasa puas dengan produk yang 

telah dibelinya, ada dua kemungkinan yang akan dilakukan oleh 

konsumen. Pertama, dengan meninggalkan atau konsumen 

tidak mau melakukan pembelian ulang. Kedua, konsumen akan 

mencari informasi tambahan mengenai produk yang telah dibeli 

untuk menguatkan alasan untuk memilih produk itu sehingga 

ketidakpuasan tersebut dapat dikurangi. 

 

2.4.2 Aspek Keputusan Membeli 

Menurut Suryani (2008) menyatakan bahwa ada dua 

dimensi yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu:  

1. Seberapa jauh pembuatan keputusan tersebut.  

Dimensi pertama ini menggambarkan rangkaian dari 

pengambilan keputusan untuk yang bersifat habit/kebiasaan. 

Konsumen dapat mendasarkan keputusannya pada proses 

kognitif (berfikir) dari pencarian informasi dan evaluasi alternatif-

alternatif merek. Pada sisi ini konsumen hanya akan melakukan 

pembelian pada satu merek saja atau selalu terjadi pembelian 

yang konsisten.  

2. Derajat keterlibatan di dalam pembelian itu sendiri.  

Pada dimensi kedua ini menggambarkan rangkaian keterlibatan 

pembelian dari tinggi ke rendah. Pembelian dengan keterlibatan 

tinggi sangat penting bagi konsumen. Seperti beberapa 
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pembelian yang didasarkan pada ego dari image sendiri. Dalam 

pembelian demikian konsumen akan melibatkan beberapa 

resiko, seperti financial risk yaitu pada produk-produk yang 

tergolong mahal, social risk yaitu pada produk-produk yang 

dianggap penting dalam kelompoknya, atau psychological risk 

yaitu pengambilan keputusan yang salah pada konsumen 

berakibat fatal atau lebih serius. Sedangkan produk-produk 

dengan keterlibatan rendah kurang begitu penting bagi 

konsumen, karena resiko financial, social, dan psychological 

tidaklah cukup besar.  

Kedua dimensi yang telah disebutkan di atas nantinya 

akan menggolongkan keputusan membeli dalam empat tipe 

pengambilan keputusan. Keempat tipe tersebut adalah, 

pengambilan keputusan yang komplek, pembuatan keputusan 

terbatas, loyalitas merek dan inersia. Keempat tipe ini 

merupakan perpaduan tinggi rendahnya dua dimensi di atas.  

Pada tipe pertama, yaitu pengambilan keputusan komplek 

dicirikan dengan perpaduan adanya keterlibatan yang tinggi dan 

adanya pembuatan keputusan. Pada pembuatan keputusan 

rendah, konsumen hanya memiliki keterlibatan rendah namun 

ada pengambilan keputusan. Pada tipe loyalitas merek, 

konsumen memiliki keterlibatan yang tinggi namun seberapa 

jauh ia membuat keputusan hanya bersifat kebiasaan. Pada tipe 

terakhir inersia konsumen memiliki keterlibatan yang rendah dan 

pembuatan keputusan sebatas kebiasaan. Pembuatan 



 
 

41 
 

keputusan terlihat dari adanya proses pencarian informasi yang 

banyak dan adanya evaluasi terhadap merek. Pada 

pengambilan keputusan yang berdasar kebiasaan, konsumen 

tidak terlalu memikirkan proses pencarian informasi dan 

evaluasi terhadap merek. 

 

2.4.3 Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian 

Tujuan kegiatan pemasaran adalah mempengaruhi 

pembeli untuk bersedia membeli barang dan jasa perusahaan 

pada saat mereka membutuhkan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan membeli berbeda-beda untuk 

masing-masing pembeli di samping produk yang dibeli. Faktor-

faktor tersebut adalah: 

1. Lokasi penjual yang strategis 

Dari segi lokasi ini, pembeli akan memilih lokasi yang benar-

benar strategis dan tidak membutuhkan terlalu banyak waktu, 

tenaga, dan biaya seperti: mudah dijangkau, dekat dengan 

fasilitas-fasilitas umum, atau mungkin dekat dengan jalan raya, 

sehingga lokasi ini dapat mendukung yang lain.  

2. Pelayanan yang baik  

Bagi konsumen yang ingin membeli suatu produk, pelayanan 

yang diberikan pada saat memilih sampai terjadinya transaksi 

pembelian sangatlah berpengaruh terhadap jadi tidaknya 

pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Pelayanan yang 

kurang baik akan menimbulkan rasa tidak puas yang dirasakan 
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oleh konsumen yang selanjutnya akan mempengaruhi tingkat 

penjualan pada waktu selanjutnya.  

3. Kemampuan tenaga penjualnya  

Dalam suatu kegiatan usaha (penjualan), tidak terlepas dari 

tenaga kerja baik tenaga kerja mesin maupun tenaga kerja 

manusia. Tenaga kerja merupakan faktor utama dalam 

perusahaan sehingga diperlukan sejumlah tenaga kerja yang 

berkemampuan dan mempunyai keterampilan tertentu yang 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk mendukung 

kegiatan dalam pemasaran.  

4. Iklan dan promosi  

Iklan dan promosi merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan suatu program pemasaran. Betapapun 

berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah 

mendengarnya dan tidak yakin produk itu akan berguna bagi 

mereka, maka mereka tidak akan membelinya.  

5. Penggolongan barang  

Penggolongan barang akan menjadi faktor pertimbangan oleh 

konsumen yang melakukan kegiatan pembelian. Penggolongan 

barang secara tepat dan rapi akan memudahkan konsumen di 

dalam melakukan pembelian (Dharmmesta dan T. Hani, 2000). 

 

2.5 Metode Partial Least Square (PLS) 

Metode Partial Least Square (PLS) merupakan soft model 

yang dapat menjelaskan struktur keragaman data. Model yang 
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dihasilkan oleh metode Partial Least Square (PLS) 

mengoptimalkan hubungan antara dua kelompok variabel. 

Pendugaan model hubungan dengan Y dan X dan pendugaan 

nilai Y tertentu menggunakan suatu algoritma. Proses 

penentuan model dilakukan secara iterasi dengan melibatkan 

keragaman pada variabel X dan Y, struktur ragam dalam Y 

mempengaruhi perhitungan komponen kombinasi linear dalam 

X dan sebaliknya, struktur ragam dalam X berpengaruh 

terhadap kombinasi linear dalam Y (Nurhasanah, 2012). 

Partial Least Square (PLS) adalah suatu metode yang 

berbasis keluarga regresi yang dikenalkan oleh Herman O.A 

Wold untuk penciptaan dan pembangunan model dan metode 

untuk ilmu-ilmu sosial dengan pendekatan yang berorientasi 

pada prediksi. Partial Least Square (PLS) memiliki asumsi data 

penelitian bebas distribusi, artinya data penelitian tidak 

mengacuh pada salah satu distribusi tertentu (misalnya 

distribusi normal). Partial Least Square (PLS) merupakan 

metode alternatif dari Structural Equation Modeling (SEM) yang 

dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan 

diantara variable yang kompleks namun ukuran sampel datanya 

kecil (30 sampai 100) (Hair at al., 2010). 

Partial Least Square (PLS) beserta atributnya lebih 

adaptif, karena selain realistis juga logis sebab Partial Least 

Square (PLS) tidak memerlukan data yang berdisiribusi normal, 

jumlah sampelnya yang penting cukup (stabil), maksudnya tidak 
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harus 100 atau 200 observasi sebagaimana syarat Structural 

Equation Modeling (SEM) konvensional. Dengan Partial Least 

Square (PLS) 20 bisa dan bagus, 30 bisa dan bagus, 35 Iebih 

bagus, lebih dari itu tentu lebih bagus tergantung jumlah struktur 

yang di analisis. Jumlah sampel setara dengan 10 kali dan 

jumlah pengukuran formatif atau 10 kali jumlah pengukuran 

pengaruh langsung pada analisis jalur. Ada juga yang 

berpendapat bahwa jumlah minimal 35 sampel sudah cukup 

(Putong, 2015). 

 

2.6 Kelebihan dan Kelemahan Partial Least Square (PLS) 

Partial Least Square (PLS) dapat digunakan untuk 

mengetahui kompleksitas hubungan suatu konstruk dan 

konstruk yang lain, serta hubungan suatu konstruk dan 

indikator-indikatornya. Partial Least Square (PLS) didefinisikan 

oleh dua persamaan, yaitu inner model dan outer model. Inner 

model menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan 

konstruk lain, sedangkan outer model menentukan spesifikasi 

hubungan antara konstruk dan indikator-indikatornya. Partial 

Least Square (PLS) dapat bekerja untuk model hubungan 

konstruk dan indikator-indikatornya yang bersifat reflektif dan 

formatif. Metode Partial Least Square (PLS) mempunyai 

keunggulan tersendiri antaranya, data tidak harus berdistribusi 

normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, 

interval sampai rasio dapat digunakan pada model yang sama) 
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dan ukuran sampel tidak harus besar (Ghozali, 2006). 

Sedangkan kelemahan metode Partial Least Square (PLS) 

adalah distribusi data tidak diketahui sehingga tidak bisa menilai 

signifikansi statistik. Kelemahan bisa diatasi dengan 

menggunakan metode resampling (Bootstrap). 

Metode Partial Least Square (PLS) terdapat kelebihan dan 

kelemahan dalam penggunaannya. Kelebihan dari metode 

Partial Least Square (PLS) menurut Umami dan Sutisno (2010), 

sebagai berikut.  

1. Tidak memerlukan asumsi yang sangat ketat. 

2. Sampel tidak harus besar. 

3. Aplikasi metode lebih ditekankan pada konfirmatori prediksi 

variabel respons. 

Sedangkan kekurangan dari metode Partial Least Square (PLS) 

adalah distribusi data tidak diketahui sehingga tidak bisa 

mendapatkan signifikasi statistik.  

 

2.7 Jenis Indikator dalam Penelitian Analisis Partial Least 

Square (PLS) 

Model indikator reflektif sering disebut juga principal factor 

model dimana covariance pengukuran indikator dipengaruhi 

oleh konstruk laten atau mencerminkan variasi dari konstruk 

laten. Pada model reflektif konstruk unidimensional 

digambarkan dengan bentuk elips dengan beberapa anak 

panah dari konstruk ke indikator, model ini menghipotesiskan 
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bahwa perubahan pada konstruk laten akan mempengaruhi 

perubahan pada indikator. Model indikator reflektif harus 

memiliki internal konsistensi oleh karena semua ukuran indikator 

diasumsikan semuanya valid indikator yang mengukur suatu 

konstruk, sehingga dua ukuran indikator yang sama 

reliabilitasnya dapat saling dipertukarkan. Walaupun reliabilitas 

(Cronbach’s alpha) suatu konstruk akan rendah jika hanya ada 

sedikit indikator, tetapi validitas konstruk tidak akan berubah jika 

satu indikator dihilangkan (Leardi, 2000). 

Model formatif tidak mengasumsikan bahwa indikator 

dipengaruhi oleh konstruk tetapi mengasumsikan semua 

indikator mempengaruhi single konstruk. Arah hubungan 

kausalitas mengalir dari indikator ke konstruk laten dan indikator 

sebagai grup secara bersama-sama menentukan konsep atau 

makna empiris dari konstruk laten. Oleh karena diasumsikan 

bahwa indikator mempengaruhi konstruk laten maka ada 

kemungkinan antar indikator saling berkorelasi, tetapi model 

formatif tidak mengasumsikan perlunya korelasi antar indikator 

atau secara konsisten bahwa model formatif berasumsi tidak 

adanya hubungan korelasi antar indikator, karenanya ukuran 

internal konsistensi reliabilitas (Cronbach’s alpha) tidak 

diperlukan untuk menguji reliabilitas konstruk formatif. 

Kausalitas hubungan antar indikator tidak menjadi rendah nilai 

validitasnya hanya karena memiliki internal konsistensi yang 

rendah (Cronbach’s alpha), untuk menilai validitas konstruk 
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perlu dilihat variabel lain yang mempengaruhi konstruk laten. 

Jadi untuk menguji validitas dari konstruk laten, peneliti harus 

menekankan pada nomological dan atau criterion-related 

validity. Implikasi lain dari Model formatif adalah dengan 

menghilangkan satu indikator dapat menghilangkan bagian yang 

unik dari konstruk laten dan merubah makna dari konstruk 

(Vinzi, 2010). 

Dalam Partial Least Square (PLS) dikenal terdapat dua 

macam hubungan antara indikator dan variabel laten, yaitu 

model refelktif dan model formatif. Model reflektif mencerminkan 

bahwa setiap indikator merupakan pengukuran kesalahan yang 

dikenakan terhadap variabel laten. Arah sebab akibat ialah dari 

variabel laten ke indikator dengan demikian indikator-indikator 

merupakan refleksi variasi dari variabel laten (Henseler at al., 

2009). Dengan demikian perubahan pada variabel laten 

diharapkan akan menyebabkan perubahan pada semua 

indikatornya. Model hubungan reflektif dapat dilihat pada 

Gambar 2.2. 

Y

 X1  X2  X3

 

Gambar 2. 2 Hubungan Reflektif 

(Variabel laten Y diukur dengan blok X yang terdiri dari 3 

indikator X1, X2, dan X3 secara reflektif) 
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Sedang model hubungan formatif ialah hubungan sebab akibat 

berasal dari indikator menuju ke variabel laten. Hal ini dapat 

terjadi jika suatu variabel laten didefinisikan sebagai kombinasi 

dari indikator-indikatornya. Dengan demikian perubahan yang 

terjadi pada indikator-indikator akan tercermin pada perubahan 

variabel latennya. Model hubungan formatif dapat dilihat pada 

Gambar 2.3. 

 X1  X2  X3

Y

 

Gambar 2. 3 Hubungan Formatif 

(Variabel laten Y diukur dengan blok X yang terdiri dari 3 

indikator X1, X2, dan X3 secara formatif) 

 

2.8 Tahapan Partial Least Square (PLS) 

Analisis data dan pemodelan persamaan struktural 

dengan menggunakan  Partial Least Square (PLS), adalah 

sebagai berikut (Ghozali, 2006): 

1.    Merancang Model Struktural (Inner Model) 

Inner model atau model struktural menggambarkan 

hubungan antar variabel laten berdasarkan pada 

substantive theory. Perancangan model struktural 
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hubungan antar variabel laten didasarkan pada rumusan 

masalah atau hipotesis penelitian. 

2. Merancang Model Pengukuran (Outer Model)  

Outer model atau model pengukuran mendefinisikan 

bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan 

variabel latennya. Perancangan model pengukuran 

menentukan sifat indikator dari masing-masing variabel 

laten, apakah reflektif atau formatif, berdasarkan definisi 

operasional variabel. 

3. Merancang Konstruksi Diagram Jalur 

4. Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan 

5. Metode pendugaan parameter (estimasi) di dalam Partial 

Least Square (PLS) adalah metode kuadrat terkecil (least 

square methods). Proses perhitungan dilakukan dengan 

cara iterasi, dimana iterasi akan berhenti jika telah tercapai 

kondisi konvergen. Pendugaan parameter di dalam Partial 

Least Square (PLS) meliputi 3 hal, yaitu: 

a.  Weight estimate yang digunakan untuk menghitung data 

variabel laten. 

b.  Path estimate yang menghubungkan antar variabel 

laten dan estimasi loading antara variabel laten dengan 

indikatornya. 

c.  Means dan parameter lokasi (nilai konstanta regresi, 

intersep) untuk indikator dan variabel laten. 

6. Evaluasi Goodness of Fit, Goodness of Fit model 
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7. Pengujian Hipotesis (Resampling Bootstraping) 

Pengujian Hipotesis (β, ү, dan λ) dilakukan dengan metode 

resampling Bootstrap yang dikembangkan oleh Geisser & 

Stone. Statistik uji yang digunakan adalah statistik t atau uji 

t. Penerapan metode resampling, memungkinkan 

berlakunya data terdistribusi bebas (distribution free) tidak 

memerlukan asumsi distribusi normal, serta tidak 

memerlukan sampel yang besar (direkomendasikan sampel 

minimum 30). Pengujian dilakukan dengan t-test, jika 

diperoleh p-value ≤ 0,05. 

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Wijaya et al. (2015), 

berjudul Strategi Pemasaran Berdasarkan Analisis Bauran 

Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Produk 

Buah Apel Malang di Giant Mall Olympic Garden (MOG). Tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui pengaruh variabel bauran 

pemasaran 7P yang terdiri dari produk (product), harga (price), 

promosi (promotion), tempat/distribusi (place), orang (people), 

bukti fisik (physical evidence), dan proses (process) terhadap 

keputusan pembelian konsumen untuk menetapkan strategi 

pemasaran yang tepat. Analisis regresi linier berganda 

digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bauran 

pemasaran (X) terhadap keputusan pembelian konsumen (Y) 

dan untuk mengetahui variabel bauran pemasaran yang paling 
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berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Banyaknya responden ditentukan dengan menggunakan 

metode Slovin, sehingga diperoleh 100 responden. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah judgement 

sampling. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan variabel pemasaran product, price, place, 

promotion, people, physical evidence, dan process bengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen 

terhadap apel Malang di Giant MOG. Secara parsial variabel 

bauran pemasaran product, price, place, promotion, dan 

process berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen apel Malang di Giant MOG, sedangkan 

untuk variabel bauran pemasaran people dan physical evidence 

tidak berpengaruh secara signifikan.  

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Cahyadi (2014), 

berjudul Analisis Pengaruh Marketing Mix Terhadap Keputusan 

Pembelian Susu Pasteurisasi KUD SAE Pujon Malang 

Mengunakan Partial Least Square. Penelitian ini menerangkan 

tentang pengaruh strategi marketing mix terhadap keputusan 

pembelian menggunakan metode Partial Least Square. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengaruh 

marketing mix terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini 

menggunakan variabel dari marketing mix 7P dan 

menggunakan responden 97 orang konsumen Susu 

Pasteurisasi KUD SAE Pujon Malang. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa variabel marketing mix berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil uji hipotesis 

yang telah dilakukan diketahui bahwa variabel yang 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian susu 

pasteurisasi KUD SAE Pujon adalah promotion. 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Malik (2016), yang 

berjudul Analisis Preferensi Konsumen Beras Analog dengan 

Metode Partial Least Square (PLS) (Studi Kasus di UD Wijaya 

Food, Srengat, Blitar). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 

pengaruh variabel produk, harga, dan kemasan terhadap 

keputusan pembelian beras analog UD Wijaya Food. Penelitian 

ini menggunakan metode Partial Least Square (PLS) dengan 

jumlah responden sebanyak 69 orang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa indikator yang berpengaruh pada 

preferansi konsumen adalah manfaat kesehatan pada variabel 

produk, harga terjangkau pada variabel harga, dan desain 

kemasan pada variabel kemasan. Sedangkan indikator yang 

perlu diperbaiki adalah aroma pada variabel produk, 

ketersediaan potongan pada variabel harga, dan variasi ukuran 

kemasan pada variabel kemasan.  

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Akhmad (2017), 

berjudul Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus di UKM Keripik 

Tempe Bu Lilik, Malang). Tujuan penelitian ini adalah 

menentukan variabel bauran pemasaran dan mengetahui 
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susunan variabel bauran pemasaran terhadap keputusan 

pembelian konsumen sebagai pertimbangan dalam menentukan 

strategi pemasaran. Analisis data penelitian menggunakan 

metode Partial Least Square (PLS) merupakan metode analisis 

yang bisa diterapkan pada semua skala data dan tidak 

membutuhkan banyak asumsi serta tidak memerlukan sampel 

yang berukuran besar. Respon yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 90 responden yang diperoleh dengan 

metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel produk dan lokasi berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian sedangkan variabel harga dan 

promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian keripik tempe Bu Lilik. Variabel produk merupakan 

variabel yang memiliki nilai tertinggi terhadap keputusan 

pembelian keripik tempe Bu Lilik. 
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III METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di CV Brawijaya Dairy Industry, 

Batu pada bulan Juni hingga bulan Juli 2018. Pengolahan data 

penelitian dilakukan di Laboratorium Manajemen Agroindustri, 

Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi 

Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang.  

 

3.2 Tahap Penelitian 

Tahap penelitian merupakan langkah-langkah yang ada 

dalam penelitian yang saling terkait satu dengan yang lain. 

Tahapan ini bertujuan agar penelitian dapat terarah dan 

mempermudah dalam melakukan pemecahan masalah. 

Diagram alir tahap penelitian dapat dilihat ada Gambar 3.1. 

 

3.2.1 Survei Pendahuluan 

Survei pendahuluan pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi permasalahan di CV Brawijaya Dairy Industry. 

Survei pendahuluan dilakukan dengan melakukan wawancara 

dengan pihak perusahaan mengenai produk, profil industri, dan 

kegiatan industri CV Brawijaya Dairy Industry. Data yang 

diperoleh dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah 

industri untuk dijadikan topik penelitian.  

 



 
 

56 
 

3.2.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dilakukan setelah mengetahui kondisi 

umum industri CV Brawijaya Dairy Industry. Berdasarkan survei 

pendahuluan, masalah yang dapat diidentifikasi adalah CV 

Brawijaya Dairy Industry harus mengembangkan strategi 

pemasaran keju mozzarella dalam menghadapi persaingan 

dengan mempertimbangkan faktor 4P (product, price, place, dan 

promotion). 

 

3.2.3 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah penelitian ini adalah dengan adanya 

permasalahan industri CV Brawijaya Dairy Industry dalam 

menghadapi persaingan pasar penjualan keju mozzarella, maka 

perlu dilakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam pembelian produk keju mozzarella 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Faktor-

faktor yang digunakan adalah 4P (product, price, place, dan 

promotion). Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian analisis 

faktor dari strategi pemasaran yang dilakukan industri untuk 

mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian produk keju mozzarella. Penelitian ini menggunakan 

metode Partial Least Square (PLS). 
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Gambar 3. 1 Tahap Penelitian 
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3.2.4 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk mencari informasi melalui 

pustaka yang ada dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

sebagai pembanding dan pendukungnya. Studi literatur 

dilakukan dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur 

berupa buku, laporan, jurnal, internet, dan karya tulis lainnya 

yang berkaitan dengan penelitian yaitu meliputi marketing mix 

(4P), keputusan pembelian, dan metode yang sesuai dengan 

permasalahan. 

 

3.2.5 Identifikasi Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Variabel Laten 

Menurut (Ferdinand, 2006), variabel laten adalah sebuah 

variabel bentukan yang dibentuk melalui indikator-indikator yang 

diamati dalam dunia nyata. Nama lain untuk variabel laten 

adalah faktor, konstruk, atau unobserved variable. Variabel laten 

dalam penelitian ini adalah product (X1), price (X2), place (X3), 

promotion (X4), dan keputusan pembelian (Y). 

2. Variabel Terukur 

Menurut (Ferdinand, 2006), Variabel terukur adalah variabel 

yang datanya harus dicari melalui penelitian lapangan, misalnya 

melalui survei. Nama lain untuk variabel terukur adalah 

observed variable, indicator variable, atau manifest variable. 
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Variabel laten dan variabel terukur dalam penelitian ini 

ditunjukan pada Lampiran 1.  

 

3.2.6 Penentuan Sumber Data dan Metode Pengumpulan 

Data 

Sumber Data dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang langsung didapatkan dari 

jawaban konsumen melalui kuesioner yang telah diisi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain, 

seperti literatur berupa buku, artikel, jurnal dan penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan. Data ini 

juga diperoleh dari keterangan-keterangan dari publik saat 

praktik langsung di lapang.  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan beberapa cara, yaitu: 

1. Wawancara 

Pengumpulan data dengan metode wawancara dilakukan 

dengan melalui tanya jawab dengan pihak-pihak yang 

berkaitan dengan bidang pemasaran untuk menunjang data 

penelitian.  

2. Kuesioner  

Pengumpulan data dengan metode kuesioner dilakukan 

dengan mengajukan pertanyaan kepada responden 
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mengenai kajian penelitian untuk menunjang data 

penelitian.  

3. Pengamatan  

Pengumpulan data dilakukan dengan mengamati secara 

langsung obyek yang diteliti. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data 

dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen 

baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik yang 

dapat mendukung penelitian. 

 

3.2.7 Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan  karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005). Penentuan 

populasi pada penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling yang merupakan salah satu teknik pengambilan 

sampel nonprobability sampling. Menurut Riduwan (2007), 

purposive sampling adalah teknik sampel yang digunakan 

penelliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan 

tertentu dalam pengambilan sampel atau penentuan sampel 

untuk tujuan tertentu. Responden yang dijadikan sampel 

penelitian adalah responden yang pernah mengkonsumsi keju 

mozzarella BRADY dan pernah membeli minimal 2 kali dalam 
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kurun waktu 6 bulan terakhir. Asumsi tersebut diharapkan 

responden cukup mengetahui karakteristik keju mozzarella yang 

disukai. Umur minimal responden yaitu 17-60 tahun. Rentang 

umur tersebut dipilih dengan asumsi bahwa pada usia-usia 

produktif seseorang aktif untuk memenuhi kebutuhan dan 

mampu menilai suatu keadaan yang berhubungan dengannya 

(Sugiharsono, 2008). 

Pengambilan sampel dilakukan dengan memberikan 

kuesioner pada responden yang sudah pernah mengkonsumsi 

keju mozzarella BRADY. Cara yang dilakukan yaitu dengan 

bertanya pada responden yang dijumpai apakah sudah pernah 

mengkonsumsi keju mozzarella BRADY. Lokasi yang dikunjungi 

saat pengambilan sampel dapat dilakukan di sekitar Pasar 

Besar Kota Malang (Toko Diva dan Toko Intiboga), Koperasi 

Mitra Bhakti Makmur, Kota Batu dan sekitar Kota Malang. 

Populasi pada penelitian ini adalah konsumen CV 

Brawijaya Dairy Industry yang membeli keju mozzarella yang 

jumlah populasinya tidak diketahui. Menurut Hair at al. (2014), 

panduan ukuran sampel minimum dalam analisis Partial Least 

Square (PLS) adalah sama atau lebih besar (≥) dari kondisi:  

1. Sepuluh kali jumlah indikator formatif (mengabaikan indikator 

reflektif) 

2. Sepuluh kali jumlah jalur struktural (struktural path) pada 

inner model  
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Pedoman tersebut disebut aturan sepuluh kali (10 time rule of 

thumb) yang secara praktis adalah sepuluh kali dari jumlah 

maksimum anak panah (jalur) yang mengenai sebuh variabel 

laten endogen dalam model Partial Least Square (PLS). Karena 

panduan ini masih bersifat kasar (rough guidance) sehingga 

Hair at al. (2014) menyarankan peneliti untuk mengunakan 

pendekatan Cohen (1992) yang mempertimbangkan statistical 

power dan effect size ketika menentukan minimum ukuran 

sampel seperti yang ditunjukkan pada Lampiran 2. Jumlah 

anak panah terbesar pada model struktural dalam penelitian ini 

adalah 4, mengharapkan signifikansi yang digunakan penelitian 

ini adalah 0,05 (5%), serta R2 minimum yang diharapkan adalah 

0,50 sehingga ukuran sampel minimum adalah 42. 

Penentuan ukuran sampel pada penelitian ini didasari oleh 

penggunaan tingkat signifikan dan minimum R2. Menurut Yusri 

(2016), signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku 

untuk populasi. Penggunaan tingkat signifikan terdapat 

beberapa tingkatan, seperti 0,01 (1%); 0,05 (5%); dan 0,10 

(10%). Penggunaan tingkat signifikan 5% dikarenakan untuk 

penelitian sosial terkadang peneliti menggunakan tingkat 

signifikan 5%. Tingkat signifikan 5% atau 0,05 adalah ukuran 

standar yang sering digunakan dalam penelitian. R2 diartikan 

sebagai proporsi variasi tanggapan yang diterangkan oleh 

regresor (variabel bebas/ X) dalam model. Dengan demikian, 

jika R2 = 1 akan mempunyai arti bahwa model yang sesuai 
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menerangkan semua variabilitas dalam variabel Y. Jika R2 = 0 

akan mempunyai arti bahwa tidak ada hubungan antara 

regresor (X) dengan variabel Y. Untuk memudahkan melakukan 

interpretasi mengenai kekuatan hubungan antara dua variabel, 

terdapat kriteria R2 yang ditunjukkan pada Tabel 3. 1. 

 

Tabel 3. 1 Kriteria Korelasi 

Angka korelasi Keterangan korelasi 

0 Tidak ada korelasi antara dua variabel 
>0 – 0,25 Korelasi sangat lemah 
>0,25 – 0,5 Korelasi cukup 
>0,5 – 0,75 Korelasi  kuat 
>0,75 – 0,99 Korelasi  sangat kuat 
1 Korelasi sempurna 

Sumber: Sarwono (2006) 

R2 dengan nilai 0,5 memiliki nilai korelasi yang cukup yang 

berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians 

dari variabel terikatnya adalah sebesar 50% dan terdapat 50% 

(100%-50%) varians variabel terikat yang dijelaskan oleh faktor 

lain. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive 

sampling. Menurut Sani K. (2016), teknik purposive sampling 

adalah teknik pengambilan sampel penelitian berdasarkan 

karakteristik yang sudah ditentukan atau diinginkan oleh peneliti.  

 

3.2.8 Penyusunan Kuesioner 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan kuesioner. Menurut Sugiyono (2008), 
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metode pengumpulan data dengan kuesioner dapat diukur 

dengan menggunakan skala likert dengan 5 pilihan jawaban 

sehingga memungkinkan responden untuk mengekspresikan 

perasaannya sesuai skala yang diberikan. Penelitian ini 

menggunakan skala likert 1 sampai 5 untuk setiap pertanyaan. 

Angka terendah menggambarkan jawaban negatif (-), 

sedangkan angka tertinggi menggambarkan jawaban positif (+). 

Skala likert digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang. Penilaian dengan menggunakan skala likert dapat dilihat 

pada Tabel 3. 2 dan kuesioner pada penelitian ini ditunjukkan 

pada lampiran 4.  

 

Tabel 3. 2 Nilai Skor Berdasarkan Skala Likert 

Tingkat Kenyataan 

1 = Sangat Tidak Setuju 
2 = Tidak Setuju 
3 = Cukup/ Netral 
4 = Setuju 
5 = Sangat Setuju 

Sumber: Sugiyono (2008) 

Kriteria untuk menentukan tanggapan responden dalam 

skala 1 sampai 5 terhadap jawaban pertanyaan menggunakan 

rumus (Jonathan, 2014) : 
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 (1) 

 

 

Berdasarkan perhitungan interval maka diperoleh interval kelas 

sebesar 0,8,  sehingga kriteria interval sebagai berikut : 

Nilai 1 -1,80   = sangat tidak baik 

Nilai 1,81 -2,60  = tidak baik 

Nilai 2,61 -3,40  = cukup baik 

Nilai 3,41 -4,20  = baik 

Nilai 4,21 -5   = sangat baik 

 

3.2.9 Uji Instrumen Penelitian 

Uji instrumen penelitian yang dilakukan terdiri dari uji 

validitas dan uji reliabilitas.  

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah 

kuesioner yang disusun tersebut valid. Uji ini dilakukan dengan 

uji korelasi antara nilai tiap-tiap pertanyaan dengan nilai total 

kuesioner tersebut. Instrumen yang valid berupa instrumen yang 

mampu mengukur tentang apa yang diukur (Samuel, 2005). 

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik purposive 

sampling. Menurut Ghozali (2008), rumus untuk mengetahui 
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tingkat validitas dapat menggunakan rumus korelasi Product 

Moment sebagai berikut.  

 

 (2) 

 

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 korelasi yang diperoleh harus 

dibandingkan dengan nilai dari tabel koefisien korelasi (r). Untuk 

itu, harus ditentukan besarnya derajad bebas (df) dengan rumus 

df = n-2, α = 5% atau 0,05. Tingkat signifikansi dinyatakan 

dalam persen dan dilambangkan dengan α. Tingkat signifikansi 

α = 5% artinya keputusan peneliti untuk menolak atau 

mendukung hipotesis nol memiliki probabilitas kesalahan 

sebesar 5%. Kriteria penilaian uji validitas, adalah:  

a. Apabila r hitung> r tabel (pada taraf signifikansi 5%), maka 

dapat dikatakan item kuesioner tersebut valid.  

b. Apabila r hitung< r tabel (pada taraf signifikansi 5%), maka 

dapat dikatakan item kuesioner tersebut tidak valid. 



 
 

67 
 

Uji validitas instrumen ini menggunakan analisa korelasi dengan 

menggunakan program SPSS version 17.0. Menurut Sugiyono 

(2007), sampel pendahuluan yang digunakan untuk menguji 

validitas dan reliabilitas kuesioner minimal 30. Jika terdapat 

salah satu atau beberapa atribut tidak valid maka atribut-atribut 

tersebut harus dihilangkan atau dimodifikasi. Sampel 

pendahuluan ini dilakukan dengan menyebarkan sampel 

sebanyak 30 kuesioner terlebih dahulu kepada responden. 

Kemudian dilakukan pengujian terhadap 30 sampel tersebut 

menggunakan program SPSS version 17.0. Jika dalam 

pengujian kuesioner dinyatakan valid dan reliabel maka 

dilanjutkan dengan penyebaran kuesioner sesuai dengan 

sampel minimal. Menurut Nisfiannoor (2009), apabila data yang 

diuji tidak valid, maka akan dilakukan dua cara, yang pertama 

dengan cara menghilangkan data yang tidak sesuai dan 

kemudian diuji validitas kembali. Kedua, yaitu dengan cara 

menyebar kuesioner kembali sebanyak data yang tidak valid 

dan kemudian diuji validitas kembali. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu indeks yang menunjukkan sejauh 

mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Hasil 

pengukuran dapat dipercaya atau reliabel hanya apabila dalam 

beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok 

subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama 
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aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. 

Cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner 

adalah dengan menggunakan Rumus Koefisien Cronbach’s 

alpha (Azwar, 2003).  

Pengujian reliabilitas terhadap seluruh item atau 

pertanyaan pada penelitian ini akan menggunakan rumus 

koefisien cronbach’s alpha. Nilai cronbach’s alpha pada 

penelitian ini akan digunakan nilai 0.6 dengan asumsi bahwa 

daftar pertanyaan yang diuji akan dikatakan reliabel bila nilai 

cronbach’s  alpha ≥ 0.6 (Ghozali, 2001). Menurut Ferdinand 

(2005), rumus cronbach’s alpha sebagai berikut. 

 

 (3) 

 

Keterangan : 

R = koefisien reliabilitas instrumen 

K = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

Σsi2 = varian masing-masing item 

St2 = varian total 

 

Instrumen dinyatakan reliabel atau tidak, berdasarkan skala 

Alpha yang berkisar antara 0-1. Instrumen memiliki tingkat 

reliabilitas yang tinggi jika nilai koefisien reliabilitas yang 

diperoleh ≥  0,60 (Ghozali, 2001). Pengujian reliabilitas 
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dilakukan dengan menggunakan program SPSS version 17.0. 

Apabila data yang diuji tidak reliabel maka akan dilakukan dua 

cara, yang pertama dengan cara menghilangkan data yang tidak 

sesuai dan kemudian diuji reliabilitasnya. Kedua yaitu dengan 

cara menyebar kuesioner kembali sebanyak data yang tidak 

reliabel dan kemudian diuji reliabilitasnya kembali. 

 

3.2.10 Pengujian Model dengan Partial Least Square (PLS) 

Langkah dalam tahap ini adalah sebagai berikut. 

1. Merancang Model Struktural (Inner Model) 

Perancangan model struktural menjelaskan mengenai 

hubungan antar variabel laten yang didasarkan pada rumusan 

masalah atau hipotesis penelitian. Model struktural dapat dilihat 

pada Gambar 3.2. 

Product (X1)

Price (X2)

Place (X3)

Promotion (X4)

Keputusan 

Pembelian 

(Y)

 

Gambar 3. 2 Model Struktural (Inner Model) 
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2. Merancang Model Pengukuran (Outer Model) 

Perancangan model pengukuran pada metode Partial 

Least Square (PLS) terkait dengan indikator-indikator yang 

bersifat refleksif atau formatif. Hal ini dikarenakan model ini 

mendefinisikan hubungan antara variabel laten dengan variabel 

manifestnya. Penelitian ini menggunakan indikator reflektif. 

Model pengukuran pada penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.3, Gambar 3.4, Gambar 3.5, Gambar 3.6, dan 

Gambar 3.7. 

Product (X1)

Rasa (X11)

Kemuluran (X13)

Daya leleh (X12)

Tekstur (X14)

Kemasan (X15)
 

Gambar 3. 3 Model Reflektif Variabel X1 dengan Indikatornya 

 

Price (X2)

Kesesuaian harga 

(X21)

Diskon (X23)

Keterjangkauan harga 

(X22)

 

Gambar 3. 4 Model Reflektif Variabel X2 dengan Indikatornya 
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Place (X3)

Kedekatan lokasi (X31)

Mudah ditemukan (X32)
 

Gambar 3. 5 Model Reflektif Variabel X3 dengan Indikatornya 

 

Promotion (X4)

Personal selling (X41)

Iklan (X42)
 

Gambar 3. 6 Model Reflektif Variabel X4 dengan Indikatornya 

 

Keputusan 

Pembelian 

(Y)

 Kemantapan pada  

produk (Y1)

Pemenuhan 

Kebutuhan (Y3)

Kepercayaan 

Konsumen (Y2)

 

Gambar 3. 7 Model Reflektif Variabel Y dengan Indikatornya 
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3. Merancang konstruksi Diagram Jalur 

Perancangan model dengan mengkonstruksi diagram jalur 

merupakan tahapan berikutnya setelah merancang model inner 

model dan outer model. Perancangan ini bertujuan agar 

hasilnya mudah dipahami. Hal yang perlu dilakukan adalah 

menyusun model struktural dengan menghubungkan antar 

variabel laten baik endogen maupun eksogen dan menyusun 

model pengukuran dengan menghubungkan variabel laten 

endogen dan variabel eksogen dengan indikator. Konstruksi 

diagram jalur pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.8. 

Hipotesis diagram jalur: 

H1: Variabel product (produk) mempunyai pengaruh terhadap 

variabel keputusan pembelian keju mozzarella BRADY. 

H2:  Variabel price (harga) mempunyai pengaruh terhadap 

variabel keputusan pembelian keju mozzarella BRADY. 

H3:  Variabel place (tempat) mempunyai pengaruh terhadap 

variabel keputusan pembelian keju mozzarella BRADY. 

H4: Variabel promotion (promosi) mempunyai pengaruh 

terhadap variabel keputusan pembelian keju mozzarella 

BRADY. 
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Gambar 3. 8 Rancangan Konstruksi Diagram Jalur Keputusan Pembelian 
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4. Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan 

Diagram jalur preferensi konsumen yang sudah dirancang 

selanjutnya dilakukan konversi dalam sistem persamaan. 

Konversi ke sistem persamaan ini terdapat 2 macam, yaitu 

a. Persamaan model struktural (inner model) menyatakan 

hubungan pengaruh antar variabel laten yang diteliti. 

Persamaan model struktural sebagai berikut. 

Y = 1 X1 + 2 X2 + 3 X3+ 4 X4+  (4) 

Keterangan : 

Y = variabel laten endogen 

 = Gamma (kecil), koefisien pengaruh varariabel 

eksogen terhadap endogen 

X = variabel laten eksogen 

 = Zeta (kecil), galat model 

 

b. Persamaan model pengukuran (outer model) dirumuskan 

untuk menentukan seberapa besar variabel manifest atau 

indikator dapat menjadi dasar penyusun variabel laten. 

Model pengukuran (outer model) dengan indikator refleksif 

dapat dituliskan persamaannya sebagai berikut. 

1) Variabel Laten Eksogen Product (X1) 

X11 = X11 X1 + 11  (5)  

X12 = X12 X1 + 12  (6) 

X13 = X13 X1 + 13  (7) 
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X14 = X14 X1 + 14 (8) 

X15 = X15 X1 + 15 (9) 

2) Variabel Laten Eksogen Price (X2) 

X21 = X21 X2 + 21 (10) 

X22 = X22 X2 + 22 (11) 

X23 = X23 X2 + 23 (12) 

3) Variabel Laten Eksogen Place (X3) 

X31 = X31 X3 + 31 (13) 

X32 = X32 X3 + 32 (14) 

4) Variabel Laten Eksogen Promotion (X) 

X41 = X41 X4 + 41(15) 

X42 = X42 X4 + 42(16) 

5) Variabel Laten Endogen Keputusan Pembelian (Y) 

Y1 = y1 Y + 1  (17) 

Y2 = Y2 Y + 2  (18) 

Y3 = Y3 Y + 3  (19) 

 

Keterangan : 

X = variabel laten eksogen 

Y   = variabel laten endogen 

x   = Lamnda (kecil), loading faktor variabel laten 

eksogen 

y   = Lamnda (kecil), loading faktor variabel laten 

endogen 
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  = Delta (kecil), galat pengukuran pada variabel laten 

eksogen 

   = Epsilon (kecil), galat pengukuran pada variabel 

laten endogen 

 

5. Pendugaan Parameter 

Metode pendugaan parameter (estimasi) di dalam Partial 

Least Square (PLS) menurut Jaya dan I Made (2008), adalah 

metode kuadrat terkecil (least square methods). Proses 

perhitungan dilakukan dengan cara iterasi, yang akan berhenti 

jika telah tercapai kondisi konvergen. Pendugaan parameter di 

dalam Partial Least Square (PLS) dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS version 17.0.  Pendugaan 

parameter di dalam Partial Least Square (PLS) yaitu :  

a. Weight estimate digunakan untuk menciptakan skor 

variabel laten 

b. Estimasi jalur (path estimate) yang menghubungkan antar 

variabel laten dan estimasi loading antara variabel laten 

dengan indikatornya.  

c. Means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi, 

intersep) untuk indikator dan variabel laten.  

 

6. Evaluasi Kriteria Goodness of Fit 

a. Evaluasi Goodness of Fit (Outer Model)  
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1) Convergen Validity  

Convergent validity merupakan pengukuran korelasi 

antara skor indikator dengan skor variabel latennya. Loading 

factor 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup untuk penelitian ini 

(Tjokroaminoto dan Yohanes, 2014). Semakin tinggi nilai 

loading factor, maka semakin penting peranan loading dalam 

menginterpretasi matrik faktor. Rule of thumb yang digunakan 

untuk convergent validity adalah loading factor > 0,7; 

communality > 0,5; dan Average Variance Extracted (AVE) > 

0,5. 

2) Discriminant Validity  

Discriminant Validity merupakan pengukuran indikator 

dengan variabel latennya. Menurut Solimun (2010), discriminant 

validity didasakan pada nilai cross loading indikator dengan 

variabel latennya. Bilamana nilai cross loading setiap indikator 

pada variabel bersangkutannya terbesar dibandingkan dengan 

cross loading pada variabel laten lainnya maka dikatakan valid. 

Discriminant validity didapatkan dari nilai cross loading setiap 

indikator pada variabelnya. Jika nilai discriminant validity >0,50 

maka variabel laten tersebut mampu menjadi pembanding yang 

baik untuk model (Hapsari, 2014). Nilai cross loading yang baik 

yaitu > 0,7 dalam satu variabel, namun jika diperoleh 0,5 – 0,7 

sebaiknya tidak menghapus indikator tersebut sepanjang skor 

AVE tersebut > 0,5.  Menurut Tjokroaminoto dan Yohanes 

(2014), pengukuran juga dapat dilakukan dengan 
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membandingkan nilai square root average variance extracted 

(akar AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk 

tersebut terhadap konstruk lainnya dalam model. 

Direkomendasikan nilai pengukuran AVE (Average Variance 

Extracted) harus lebih besar dari 0.50. Menurut Jaya dan I Made 

(2008), Discriminant Validity dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut.  

 

 (20) 

 
3) Composite Reliability  

Composite reliability yang tinggi menunjukan nilai 

konsistensi dari masing-masing indikator dalam mengukur 

kostruknya. Uji reliabilitas dalam Partial Least Square (PLS) 

dapat dilihat dari nilai cronbach’s alpha dan composite reliability. 

Cronbach’s alpha mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu 

konstruk, sedangkan composite reliability  mengukur nilai 

sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. Namun, composite 

reliability dinilai lebih baik dalam mengestimasi konsistensi 

internal suatu konstruk. Nilai composite reliability digunakan 

untuk mengukur konsistensi dari blok indikator (Ghozali, 2008). 

Menurut Jaya dan I Made (2008), kelompok Indikator yang 

mengukur sebuah variabel memiliki reliabilitas komposit yang 

baik jika memiliki composite reliability ≥ 0.7, walaupun bukan 
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merupakan standar absolut. composite reliability (ρc) dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut.  

 

 (21) 

 

b. Evaluasi Goodness of Fit (Inner Model)  

Goodness of Fit Model diukur menggunakan R-square 

variabel laten dependen dengan interpretasi yang sama dengan 

regresi.  Q-Square predictive relevance untuk model struktural, 

megukur seberapa baik nilai konservasi dihasilkan oleh model 

dan juga estimasi parameternya. Nilai Q-square > 0 

menunjukkan model memiliki predictive relevance, sebaliknya 

jika nilai Q-Square  ≤ 0 menunjukkan model kurang memiliki 

predictive relevance (Riansari at al., 2012). 

Rumus Q-square adalah sebagai berikut.  

 

 (22) 

 

Keterangan : 

Q2 = besaran/ nilai Q2 

R1
2, R2

2, ... Rp
2  = R-square variabel endogen dalam metode 

persamaan 
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7. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode resampling 

bootstrap yang dikembangkan oleh Geisser dan Stone. Statistik 

uji yang digunakan adalah statistik t atau uji t untuk menguji 

hipotesis. Uji ini berdasarkan dari nilai tstatistik yang dihasilkan dari 

output PLS dibandingkan dengan nilai ttabel. Hipotesis yang 

dilakukan adalah: 

H0 : i =  0  lawan H1 : i ≠ 0 (23) 

a. Hipotesis variabel product (produk) terhadap keputusan 

pembelian. 

H0: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

laten eksogen  product terhadap variabel laten endogen 

keputusan pembelian. 

H1: Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel laten 

eksogen product terhadap variabel laten endogen 

keputusan pembelian. 

b. Hipotesis variabel price (harga) terhadap keputusan 

pembelian. 

H0: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

laten eksogen price terhadap variabel laten endogen 

keputusan pembelian. 

H1: Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel laten 

eksogen price terhadap variabel laten endogen 

keputusan pembelian. 
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c. Hipotesis variabel place (tempat) terhadap keputusan 

pembelian. 

H0: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

laten eksogen place terhadap variabel laten endogen 

keputusan pembelian. 

H1: Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel laten 

eksogen place terhadap variabel laten endogen 

keputusan pembelian. 

d. Hipotesis variabel promotion (promosi) terhadap keputusan 

pembelian. 

H0: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

laten eksogen promotion terhadap variabel laten 

endogen keputusan pembelian. 

H1: Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel laten 

eksogen promotion terhadap variabel laten endogen 

keputusan pembelian. 

Pengujian dilakukan dengan melihat nilai tstatistik, jika 

diperoleh tstatistik > ttabel dengan tingkat kesalahan 5%, maka H0 

ditolak dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel laten terhadap variabel laten lainnya. 

Namun apabila tstatistik < ttabel maka H0 diterima dan dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan. Pada 

penelitian ini menggunakan sampel (n) sebanyak 42 sampel, 

dengan 5 variabel penelitian (k) sehingga besarnya ttabel (α = 

0,05; df = n-k = 37) untuk pengujian hipotesis ini adalah 1,687.  
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3.2.11 Interpretasi Hasil  

Data yang telah dianalisis menggunakan metode Partial 

Least Square (PLS) dibahas dengan menginterpretasi data. 

Pembahasan tersebut berisi data hasil tentang pengaruh 

variabel marketing mix (4P) terhadap keputusan pembelian keju 

mozzarella. Variabel marketing mix (4P) yang paling 

berpengaruh terhadap terhadap keputusan pembelian keju 

mozzarella juga dibahas.  

 

3.2.12 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dan saran merupakan bagian akhir dari 

penelitian. Kesimpulan mengacu dari hasil penelitian yang 

diperoleh yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Saran 

berisikan masukan untuk perusahaan berdasarkan hasil 

penelitian.  
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

CV Brawijaya Dairy Industry merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam bidang olahan susu. CV Brawijaya Dairy 

Industry berawal dari gagasan Bapak Purwadi untuk 

memproduksi pizza dengan menggunakan keju mozzarella yang 

dibuat sendiri. Bapak Purwadi mulai membuat produk keju 

mozzarella sendiri pada tahun 2007 dengan nama “Indo Pizza”. 

Awal produksi bertempat di Laboratorium Pengolahan Keju, 

Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang. Produk 

“Indo Pizza” semakin dikenal masyarakat, tetapi masyarakat 

pada akhirnya lebih tertarik membeli keju mozzarella karena 

memeliliki cita rasa enak dan harga terjangkau. Produksi keju 

mozzarella diperbanyak pada tahun 2008 karena permintaan 

yang semakin meningkat. Rata-rata produksi keju mozzarella 

mencapai hingga 50 kg per hari. Produk keju mozzarella yang 

diproduksi oleh CV Brawijaya Dairy Industry antara lain keju 

mozzarella dengan berat bersih 1000 gram dan 250 gram. 

Permintaan produk keju mozzarella mulai dari Surabaya, 

Yogyakarta, Jakarta, dan Bali.   

Pada tahun 2009, perusahaan berganti nama menjadi “CV 

Brawijaya Dairy Industry” dan tempat produksi berpindah ke 

kompleks Koperasi Mitra Bhakti, Junrejo, Batu. Lokasi yang 
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ditempati oleh CV Brawijaya Dairy Industry merupakan 

kepemilikan dari KUD Mitra Bhakti sehingga perusahaan 

menempati lokasi tersebut dengan menyewa pada KUD Mitra 

Bhakti. Pemilihan tempat tersebut berdasarkan pertimbangan 

agar lebih dekat dengan sumber bahan baku yaitu susu. Pada 

tahun 2014, perusahaan membuat pengembangan produk dari 

olahan susu yaitu yoghurt. Hal tersebut dikarenakan pola 

konsumsi masyarakat mulai menyukai yoghurt sebagai 

minuman sehat selain susu. Produk yoghurt yang diproduksi 

oleh CV Brawijaya Dairy Industry antara lain plain yoghurt, 

yoghurt drink kemasan botol 250 ml dan yoghurt drink kemasan 

cup 140 ml. Produk yoghurt drink memiliki beberapa varian rasa 

yaitu jambu biji, melon, leci,  pisang, strawberry, dan anggur. 

Pemasaran produk yoghurt meliputi Malang Raya, Kediri, dan 

Surabaya.  

 

4.2 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden menggambarkan keadaan 

responden dengan cara mendeskripsikan identitas responden 

berdasarkan sampel penelitian yang telah ditetapkan. Pada 

penelitian ini, karakteristik responden dikelompokan 

berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, 

pendapatan dan frekuensi pembelian produk per bulan. Data 

responden secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 5. 

Responden yang dijadikan sampel penelitian adalah responden 
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yang pernah mengkonsumsi keju mozzarella BRADY dan 

pernah membeli minimal 2 kali dalam kurun waktu 6 bulan 

terakhir yaitu sebanyak 42 orang. Hasil rangkuman rekapitulasi 

karakteristik responden dapat dilihat pada Lampiran 3.   

Mayoritas responden yang melakukan pembelian produk 

keju mozzarella BRADY adalah perempuan dengan dengan 

persentase 69,05%. Persentase perempuan lebih banyak 

dibandingkan dengan laki-laki karena kebiasaan dalam hal 

berbelanja produk pangan untuk kebutuhan sehari-hari lebih 

sering dilakukan oleh perempuan daripada laki-laki. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2014), 

yang menyatakan bahwa perempuan lebih terpengaruh untuk 

berbelanja dan secara umum perempuan lebih cenderung 

berbelanja kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Mayoritas 

responden berada pada rentang usia antara 26-40 tahun 

dengan persentase sebesar 45,24%. Rentang umur tersebut 

merupakan usia-usia produktif seseorang aktif untuk memenuhi 

kebutuhan dan mampu menilai suatu keadaan yang 

berhubungan dengannya (Sugiharsono, 2008). Kecenderungan 

akan berbelanja dikarenakan adanya ketertarikan dalam 

memilih suatu produk yang sesuai dengan keinginan dan akan 

muncul berbagai pertimbangan kualitas hingga harga produk 

serta kemudahan dalam memperoleh produk tersebut. 

Responden sebagian besar (69,05%) berpendidikan 

terakhir sarjana. Konsumen dengan pendidikan terakhir sarjana 
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akan lebih selektif dalam memilih suatu produk pangan, 

terutama masalah harga produk yang ditawarkan. Konsumen 

tersebut juga mampu memilih produk pangan yang diinginkan 

sesuai dengan kebutuhan dan manfaatnya. Pekerjaan 

responden mayoritas adalah wiraswasta, yaitu sebesar 33,33%. 

Pekerjaan tersebut akan mempengaruhi pola konsumtif 

seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mayoritas 

responden memiliki pekerjaan wiraswasta dibidang kuliner. Hal 

tersebut dikarenakan produk keju mozzarella merupakan produk 

yang berpotensi digunakan untuk bisnis di bidang kuliner 

maupun untuk diperjualbelikan kembali.  

Pendapatan/ penghasilan seseorang dapat dipengaruhi 

dari pekerjaan yang dimiliki. Pendapatan responden perbulan, 

persentase tertinggi adalah >Rp1.000.000,- sampai dengan 

Rp2.000.000,-/bulan dengan persentase sebesar 33,33%. 

Menurut Kasali (2007), kelas ekonomi di Indonesia terbagi 

menjadi enam kelas seperti yang ditunjukan pada Tabel 4. 1. 

Rata-rata pendapatan/bulan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

CV Brawijaya Dairy Industry membidik sasaran konsumen di 

kalangan ekonomi menengah-bawah. Produk keju mozzarella 

BRADY akan diterima oleh konsumen karena memiliki harga 

terjangkau yang sesuai dengan penghasilan para konsumen. 

Kondisi tersebut akan berdampak positif bagi perusahaan 

dengan adanya peningkatan permintaan akan produk keju 

mozzarella BRADY.  
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Tabel 4. 1 Kelas Ekonomi di Indonesia 

Kelas Ekonomi Pendapatan/bulan Keterangan 

A+ > 8 juta Kelas atas – atas 
A 6 juta - 8 juta Kelas atas – bawah 
B+ 4 juta - 6 juta Kelas menengah – atas 
B 700 ribu - 4 juta Kelas menengah – bawah 
C+ 300 ribu - 700 ribu Kelas bawah – atas 
C < 300 ribu Kelas bawah – bawah 

Sumber: Kasali (2007). 
 

Frekuensi pembelian produk keju mozzarella BRADY 

mayoritas dilakukan 1 kali perbulan dengan persentase sebesar 

66,67%. Hal tersebut dikarenakan produk keju mozzarella di 

Indonesia masih dianggap sabagai makanan mewah dan hanya 

layak dikonsumsi oleh golongan menengah-atas. Kondisi 

tersebut sependapat dengan pernyataan menurut Murti (2004), 

bahwa selama ini sebagian masyarakat masih menganggap 

keju sebagai makanan yang mewah dan mahal. Kondisi 

tersebut akan berdampak pada rendahnya minat konsumen 

terhadap keju mozzarella.  

 

4.3 Deskripsi Tanggapan Responden 

Tanggapan responden pada penelitian ini menggunakan 

skala likert terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepada 

responden. Skala likert yang digunakan pada penelitian ini 

adalah 1 sampai 5.  Data hasil kuesioner dapat dilihat pada 

Lampiran 6. Hasil tanggapan responden tersebut adalah 

sebagai berikut. 
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1. Product (X1) 

Variabel product terdapat lima buah indikator yaitu rasa, 

daya leleh, kemuluran, tekstur, dan kemasan. Hasil rekapitulasi 

jawaban responden terhadap kuesioner dapat dilihat pada 

Tabel 4. 2.  

 

Tabel 4. 2 Deskripsi Tanggapan Responden terhadap Product 

 
Indikat

or 

Jumlah  

Rata-
rata 

Indikat
or 

Rata-
Rata 

Variab
el 

Sang
at 

Tidak 
Setuj

u 

Tida
k 

Setuj
u 

Cuku
p 

Setuj
u 

Sang
at 

Setuj
u 

X11 0 0 9 18 15 4,143 3,905 

X12 1 3 8 19 11 3,857  

X13 1 5 9 17 10 3,714  

X14 1 1 6 19 15 4,095  

X15 1 4 10 18 9 3,714  

Sumber : Data Primer (2018) 

Variabel product (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,905 

yang menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap 

produk keju mozzarella BRADY sudah memiliki kualitas produk 

yang baik. Hal tersebut berarti bahwa produk keju mozzarella 

BRADY dapat menarik minat konsumen untuk membeli. Nilai 

rata-rata indikator pada variabel product  yang memiliki rata-rata 

indikator lebih dari 4 adalah indikator rasa dan tekstur yang 

berarti responden setuju bahwa indikator tersebut 

mencerminkan variabel product. Nilai rata-rata indikator daya 
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leleh, kemuluran, dan kemasan sebesar lebih dari 3 yang berarti 

responden cukup setuju bahwa indikator tersebut 

mencerminkan variabel product. Nilai indikator yang dominan 

adalah pada indikator rasa (X11) yaitu sebesar 4,143. 

Berdasarkan nilai rata-rata indikator tersebut bahwa responden 

beranggapan keju mozzarella BRADY memiliki cita rasa yang 

khas berbeda dengan produk lainnya. Hal ini didukung dengan 

data hasil penyebaran konsumen yang menyatakan bahwa keju 

mozzarella BRADY memiliki rasa sedikit asin dan gurih. Cita 

rasa khas keju mozzarella BRADY sangat menarik minat 

konsumen untuk mengkonsumsi produk ini karena sesuai 

dengan selera lidah masyarakat Indonesia. Menurut 

Rohmatussolihat et al. (2015), keju merupakan salah satu 

produk olahan susu yang mempunyai nilai gizi yang tinggi. Keju 

mozzarella banyak diminati karena sifat dan rasanya yang 

sangat khas seperti susu segar yang sedikit asin dan gurih. 

 

2. Price (X2) 

Variabel price terdapat tiga buah indikator yaitu 

kesesuaian harga, keterjangkauan harga, dan diskon. Hasil 

rekapitulasi jawaban responden terhadap kuesioner dapat dilihat 

pada Tabel 4. 3.  
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Tabel 4. 3 Deskripsi Tanggapan Responden terhadap Price 

 
Indikat

or 

Jumlah 

Rata-
rata 

Indikat
or 

Rata-
Rata 

Variab
el 

Sang
at 

Tidak 
Setuj

u 

Tida
k 

Setuj
u 

Cuku
p 

Setuj
u 

Sang
at 

Setuj
u 

X21 1 0 5 28 8 4,000 3,810 

X22 1 0 7 17 17 4,167  

X23 2 7 15 14 4 3,262  

Sumber : Data Primer (2018) 

Variabel price (X2) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,810 

yang menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap 

variabel price yang baik. Hal tersebut berarti bahwa harga 

produk keju mozzarella BRADY dapat menarik minat konsumen 

untuk membeli. Nilai rata-rata indikator pada variabel price yang 

memiliki rata-rata indikator lebih dari 4 adalah indikator 

kesesuaian harga, keterjangkauan harga yang berarti 

responden setuju bahwa indikator tersebut mencerminkan 

variabel price. Nilai rata-rata indikator diskon sebesar lebih dari 

3 yang berarti responden cukup setuju bahwa indikator tersebut 

mencerminkan variabel price. Nilai indikator yang dominan 

adalah pada indikator keterjangkauan harga (X22) yaitu sebesar 

4,167. Tanggapan responden mengenai keterjangkauan harga 

produk keju mozzarella BRADY sesuai dengan keinginan 

konsumen. Hal ini didukung dengan data hasil penyebaran 

konsumen yang menyatakan bahwa harga keju mozzarella 
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BRADY lebih terjangkau daripada produk lainnya. Harga keju 

mozzarella BRADY dipasaran adalah Rp28.000,- untuk produk 

250 gram dan Rp95.000,-  untuk produk 1000 gram yang 

dimana harga produk keju mozzarella merek lain kisaran harga 

≥ Rp30.000,- untuk keju mozzarella 250 gram dan kisaran harga 

≥ Rp110.000,- untuk untuk keju mozzarella 1000 gram. Kisaran 

harga tersebut konsumen cenderung lebih memilih produk yang 

memiliki harga terjangkau dan dengan kualitas yang baik sesuai 

kebutuhan. Kondisi tersebut sejalan dengan strategi yang 

dilakukan oleh pihak CV Brawijaya Dairy Industry 

memperhatikan permasalahan harga yang mampu bersaing di 

pasaran agar terjangkau oleh konsumen di kalangan menengah 

hingga bawah. Menurut Suwandi et al. (2015), harga menjadi 

faktor yang menjadi pertimbangan pelanggan sebelum 

melakukan keputusan pembelian. Hal ini akan mendorong 

perusahaan untuk melakuan kebijakan harga dengan tepat. 

Pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan harga bukan 

suatu hal yang mudah. Hal ini disebabkan harga merupakan 

faktor penting untuk menarik konsumen, sehingga konsumen 

tersebut tertarik untuk melakukan pembelian terhadap produk 

yang ditawarkan. Faktor harga menjadi sangat penting bagi 

pelanggan karena akan menjadi pedoman untuk mengukur 

kesesuaian antara manfaat produk yang diterima dengan 

pengorbanan yang telah diberikan, baik berupa uang maupun 

pengorbanan tertentu. Menurut Fristiana (2012), harga yang 
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terjangkau akan lebih meningkatkan keinginan konsumen untuk 

selalu membeli produk yang ditawarkan. 

 

3. Place (X3) 

Variabel Place terdapat dua buah indikator yaitu 

kedekatan lokasi dan mudah ditemukan. Hasil rekapitulasi 

jawaban responden terhadap kuesioner dapat dilihat pada 

Tabel 4. 4.  

 

Tabel 4. 4 Deskripsi Tanggapan Responden terhadap Place 

 
Indikat

or 

Jumlah  

Rata-
rata 

Indikat
or 

Rata-
Rata 

Variab
el 

Sang
at 

Tidak 
Setuj

u 

Tida
k 

Setuj
u 

Cuku
p 

Setuj
u 

Sang
at 

Setuj
u 

X31 0 4 9 17 12 3,881 3,905 

X32 0 3 10 16 13 3,929  

Sumber : Data Primer (2018) 

Variabel place (X3) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,905 yang 

menunjukkan bahwa produk keju mozzarella BRADY sudah 

memiliki tempat distribusi yang baik. Hal tersebut berarti bahwa 

responden setuju tempat penjualan produk keju mozzarella 

BRADY terjangkau sehingga memudahkan konsumen untuk 

membeli produk. Variabel place yang memiliki nilai rata-rata 

indikator sebesar lebih dari 3 yaitu indikator kedekatan lokasi 

dan mudah ditemukan berarti responden cukup setuju bahwa 
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indikator tersebut mencerminkan variabel place. Nilai indikator 

yang dominan adalah pada indikator mudah ditemukan (X32) 

yaitu sebesar 3,929. Berdasarkan nilai rata-rata indikator 

tersebut responden beranggapan lokasi penjualan keju 

mozzarella BRADY mudah ditemukan. Hal ini didukung dengan 

data hasil penyebaran konsumen yang menyatakan bahwa 

produk keju mozzarela BRADY mudah ditemukan dan selalu 

tersedia di outlet penjualan produk. CV Brawijaya Dairy Industry 

memasarkan produknya di beberapa lokasi di Kota Malang dan 

Kota Batu. Pemasaran produk di Kota Malang dilakukan di 

swalayan yang berlokasi di Pasar Besar Kota Malang, yaitu 

Toko Diva dan Toko Intiboga. Setiap outlet yang menjual produk 

keju mozzarella BRADY menempatkan produk di rak display 

khusus bagian kelompok keju. Display keju mozzarella khusus 

diletakkan di dalam kulkas pendingin untuk produk keju 

sehingga konsumen mudah mendapatkan produk keju 

mozzarella BRADY. Menurut Dhameria (2014), display harus 

diatur dengan baik supaya dapat membantu konsumen untuk 

mendapatkan barang-barang dengan cepat, penyusunan 

barang-barang yang memudahkan orang melihat, mencari dan 

menjangkau. Hal ini sangat menentukan terjadinya keputusan 

pembelian implusif.  
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4. Promotion (X4) 

Variabel promotion terdapat dua buah indikator yaitu 

personal selling dan iklan. Hasil rekapitulasi jawaban responden 

terhadap kuesioner dapat dilihat pada Tabel 4. 5. 

 

Tabel 4. 5 Deskripsi Tanggapan Responden terhadap 

Promotion 

 
Indikat

or 

Jumlah 

Rata-
rata 

Indikat
or 

Rata-
Rata 

Variab
el 

Sang
at 

Tidak 
Setuj

u 

Tida
k 

Setuj
u 

Cuku
p 

Setuj
u 

Sang
at 

Setuj
u 

X41 1 8 14 10 9 3,429 3,453 

X42 1 7 13 13 8 3,476  

Sumber : Data Primer (2018) 

Variabel promotion (X4) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,453 

yang menunjukkan bahwa produk keju mozzarella BRADY 

sudah memiliki strategi promosi yang baik. Responden setuju 

bahwa promosi yang dilakukan oleh produsen dapat menarik 

minat konsumen untuk membeli. Variabel promotion yang 

memiliki nilai rata-rata indikator sebesar lebih dari 3 yaitu 

indikator personal selling dan iklan berarti responden cukup 

setuju bahwa indikator tersebut mencerminkan variabel 

promotion. Nilai indikator yang dominan adalah pada indikator 

iklan (X42) yaitu sebesar 3,476. Berdasarkan nilai rata-rata 

indikator tersebut bahwa responden beranggapan lebih 



 
 

95 
 

mengenal keju mozzarella BRADY melalui promosi iklan yang 

dilakukan oleh CV Brawijaya Dairy Industry. Hal ini didukung 

dengan data hasil penyebaran konsumen yang menyatakan 

bahwa informasi mengenai produk lebih diketahui oleh 

konsumen melalui promosi iklan. Pihak CV Brawijaya Dairy 

Industry melakukan promosi dengan sarana iklan melalui media 

elektronik berupa iklan di media sosial dan di toko online 

sehingga konsumen lebih mudah memperoleh informasi produk 

dengan mengakses di media elektronik (internet). Hal tersebut 

sesuai dengan kondisi sekarang yang telah memasuki era 

digital sehingga serba mudah untuk mendapatkan informasi. 

Pernyataan tersebut sependapat dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Pratomo dan Dadan (2008), yaitu perkembangan 

jumlah pengguna internet di setiap tahun mengalami 

peningkatan yang sangat pesat. Hal tersebut membuat internet 

mulai dilihat sebagai media yang potensial untuk dimanfaatkan 

sebagai sarana beriklan. 

5. Keputusan Pembelian (Y) 

Variabel Keputusan Pembelian terdapat tiga buah 

indikator yaitu kemantapan pada produk, kepercayaan 

konsumen, dan pemenuhan kebutuhan. Hasil rekapitulasi 

jawaban responden terhadap kuesioner dapat dilihat pada 

Tabel 4. 6. 
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Tabel 4. 6 Deskripsi Tanggapan Responden terhadap 

Keputusan Pembelian 

 
Indikat

or 

Jumlah 

Rata-
rata 

Indikat
or 

Rata-
Rata 

Variab
el 

Sang
at 

Tidak 
Setuj

u 

Tida
k 

Setuj
u 

Cuku
p 

Setuj
u 

Sang
at 

Setuj
u 

Y1 0 5 12 16 9 3,690 3,825 

Y2 0 3 8 19 12 3,952  

Y3 0 1 16 14 11 3,833  

Sumber : Data Primer (2018) 

Variabel keputusan pembelian (Y) memiliki nilai rata-rata 

sebesar 3,825 yang menunjukkan bahwa penilaian responden 

terhadap variabel keputusan pembelian produk keju mozzarella 

BRADY sudah baik. Responden setuju bahwa keputusan 

pembelian yang dilakukan konsumen keju mozzarella BRADY 

berdasarkan pertimbangan kemantapan pada produk, 

kepercayaan konsumen, dan pemenuhan kebutuhan. Variabel 

keputusan pembelian yang memiliki nilai rata-rata indikator 

sebesar lebih dari 3 yaitu indikator kemantapan pada produk, 

kepercayaan konsumen, dan pemenuhan kebutuhan berarti 

responden cukup setuju bahwa indikator tersebut 

mencerminkan variabel keputusan pembelian. Nilai indikator 

yang dominan adalah pada indikator kepercayaan konsumen 

(Y2) yaitu sebesar 3,952. Berdasarkan nilai rata-rata indikator 

tersebut bahwa responden beranggapan keputusan untuk 

membeli produk keju mozzarella BRADY dilakukan berdasar 
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atas kepercayaan terhadap produk. Kepercayaan konsumen 

terhadap produk keju mozzarella BRADY karena kualitas produk 

yang baik dan sesuai dengan harapan konsumen terhadap 

produk tersebut. Hal ini didukung dengan data hasil penyebaran 

konsumen yang menyatakan bahwa konsumen percaya 

terhadap kualitas produk yang ditawarkan oleh produsen karena 

pada kemasan produk tertera jaminan halal dan menggunakan 

bahan baku berupa susu sapi segar. Kualitas produk yang baik 

akan membangun kepercayaan konsumen sehingga akan 

menunjang kepuasan konsumen. Menurut Kurniawati et al. 

(2014), selain citra produk, kualitas produk juga penting untuk 

meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut terjamin 

kualitasnya, terjamin kebersihannya, terjamin halal agar 

konsumen percaya akan produk tersebut. Produk yang memiliki 

citra merek dan kualitas produk yang kuat dan positif cenderung 

lebih diingat oleh konsumen, sementara merek lain tidak akan 

dipertimbangkan sama sekali. Hal tersebut sejalan dengan 

upaya CV Brawijaya Dairy Industry dalam menjaga kualitas 

produk.  

 

4.4 Pengujian Instrumen Penelitian 

Pengujian instrumen penelitian meliputi uji validitas dan 

reliabilitas terhadap seluruh hasil kuesioner. Pengujian ini 

dilakukan agar hasil penelitian yang dilakukan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Uji validitas dan 
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reliabilitas terhadap 42 responden dilakukan dengan 

menggunakan software SPSS version 17.0. Output uji validitas 

dan reliabilitas dapat dilihat pada Lampiran 7 dan Lampiran 8. 

 

4.4.1 Uji Validitas 

Validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat 

ukur yang digunakan. Instrumen valid berarti menunjukkan alat 

ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Sugiyono, 2004). Penelitian ini menggunakan sampel (n) 

sebanyak 42 dan nilai rtabel yang digunakan adalah 0,304 

diperoleh dari (α = 0,05; df= n-2). Hasil dari uji validitas dapat 

dilihat pada Tabel 4. 7, sedangkan output uji validitas dapat 

dilihat pada Lampiran 7. 

Berdasarkan hasil uji validitas, dapat diketahui bahwa 

seluruh indikator dinyatakan valid karena nilai rhitung lebih besar 

dari nilai rtabel (0,304). Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pernyataan pada kuesioner mampu untuk menjelaskan 

instrumen yang digunakan dalam penelitian dan dapat mewakili 

konstruk dari variabel product, price, place, promotion, dan 

keputusan pembelian. 
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Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas 

Variabel Indikator rhitung rtabel Keterangan 

Product (X1) 
  

X11 0.677 0.304 Valid 
X12 0.825 0.304 Valid 
X13 0.854 0.304 Valid 
X14 0.858 0.304 Valid 
X15 0.563 0.304 Valid 

Price (X2) 
 

X21 0.796 0.304 Valid 
X22 0.837 0.304 Valid 
X23 0.719 0.304 Valid 

Place (X3) 
 

X31 0.899 0.304 Valid 
X32 0.894 0.304 Valid 

Promotion (X4) X41 0.923 0.304 Valid 
X42 0.916 0.304 Valid 

Keputusan Pembelian (Y) Y1 0.855 0.304 Valid 
Y2 0.846 0.304 Valid 
Y3 0.892 0.304 Valid 

Sumber : Data Primer (2018) 

 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah 

instrumen berupa kuisioner dapat digunakan lebih dari satu kali, 

paling tidak oleh responden yang sama. Uji reliabilitas untuk 

alternatif jawaban lebih dari dua menggunakan uji cronbach's 

alpha yang nilainya akan dibandingkan dengan nilai koefisien 

reliabilitas minimal yang dapat diterima. Jika nilai nilai 

cronbach's alpha > 0.6, maka instrumen penelitian reliabel. Jika 

nilai cronbach's alpha < 0.6, maka instrumen penelitian tidak 

reliabel (Saidani dan Samsul, 2012). 
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Berdasarkan hasil uji reliabilitas, dapat diketahui bahwa 

nilai cronbach’s alpha seluruh variabel yang digunakan pada 

penelitian ini memiliki nilai cronbach’s alpha lebih dari 0,6 yang 

berarti kuesioner yang digunakan reliabel. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pertanyaan pada kuesioner mengenai 

variabel product, price, place, promotion, dan keputusan 

pembelian relatif konsisten meskipun dilakukan pengulangan 

sebanyak 42 responden. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada 

Tabel 4. 8, sedangkan output uji reliabilitas dapat dilihat pada 

Lampiran 8. 

 
Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Nilai Cronbach’s 

alpha 
Syarat Keterangan 

Product (X1) 0.794 0.600 Reliabel 

Price (X2) 0.814 0.600 Reliabel 

Place (X3) 0.892 0.600 Reliabel 

Promotion (X4)  0.903 0.600 Reliabel 

Keputusan Pembelian 
(Y) 

0.851 0.600 Reliabel 

Sumber : Data Primer (2018) 

 

4.5 Analisis Partial Least Square (PLS) 

Partial Least Square (PLS) menurut Rudianto (2017) 

merupakan alat ukur untuk melakukan permodelan dengan 

menggunakan persamaan struktural dengan ukuran sampel 

yang relatif kecil dan tidak membutuhkan asumsi normal 
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multivariate disebabkan asumsi sebaran dan banyaknya data. 

Partial Least Square (PLS) dapat digunakan untuk mengetahui 

kompleksitas hubungan suatu konstruk dan konstruk yang lain, 

serta hubungan suatu konstruk dan indikator-indikatornya 

(Ghozali, 2006). Langkah analisis Partial Least Square (PLS) 

adalah sebagai berikut. 

1.  Merancang Model Struktural (Inner Model) 

Perancangan model struktural dalam penelitian ini adalah 

hubungan antara variabel laten eksogen (X) terhadap variabel 

laten endogen (Y). Variabel laten eksogen dalam penelitian ini 

merupakan variabel marketing mix, yaitu product (X1), price (X2), 

place (X3), promotion (X4), dan variabel laten endogen yaitu 

keputusan pembelian (Y). Model struktural (Inner model) pada 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

2. Merancang Model Pengukuran (Outer Model) 

Perancangan model pengukuran (outer model) yang 

dirancang dalam penelitian ini menggunakan indikator 

berbentuk reflektif. Model indikator berbentuk reflektif  memiliki 

ciri-ciri yaitu arah hubungan dari indikator ke variabel laten, jika 

menghilangkan satu indikator maka tidak akan merubah makna 

dari variabel laten dan kesalahan pengukuran berada pada 

variabel indikator (Solimun, 2010). Perancangan model 

pengukuran ini bertujuan untuk membangun hubungan antara 

sekumpulan indikator dengan variabel latennya. Model 
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pengukuran (outer model) pada penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.3, Gambar 3.4, Gambar 3.5, Gambar 3.6, dan 

Gambar 3.7. Model pengukuran (outer model) dalam penelitian 

ini pada setiap variabel laten mempunyai indikator masing-

masing. 

a. Variabel product (X1) terdiri dari 5 indikator yaitu rasa (X11), 

daya leleh (X12), kemuluran (X13), tekstur (X14), dan 

kemasan (X15). 

b. Variabel price (X2) terdiri dari 3 indikator yaitu kesesuaian 

harga (X21), keterjangkauan harga (X22), dan diskon (X23). 

c. Variabel place (X3) terdiri dari 2 indikator yaitu kedekatan 

lokasi (X31) dan mudah ditemukan (X32). 

d. Variabel promotion (X4) terdiri dari 2 indikator yaitu personal 

selling (X41) dan iklan (X42). 

e. Variabel keputusan pembelian (Y) terdiri dari 3 indikator 

yaitu kemantapan pada produk (Y1), kepercayaan 

konsumen (Y2), dan pemenuhan kebutuhan (Y3).  

 

3. Mengkonstruksi Diagram Jalur 

Diagram jalur merupakan sebuah diagram yang 

menggabungkan inner model dan outer model. Perancangan ini 

bertujuan agar hasilnya mudah dipahami. Konstruksi diagram 

jalur pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3. 8. 

Diagram jalur hasil analisis Partial Least Square (PLS) dengan 

software SmartPLS 3 dapat dilihat pada Gambar 4. 1. 
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Gambar 4. 1 Konstruksi Diagram Jalur Hasil Analisis PLS 

 

Keterangan : 

X11 : Rasa  X41 : Personal selling 
X12 : Daya leleh X42 : Iklan 
X13 : Kemuluran Y1 : Kemantapan pada produk 
X14 : Tekstur Y2 : Kepercayaan konsumen 
X15 : Kemasan Y3 : Pemenuhan kebutuhan 
X21 : Kesesuaian harga X1 : Product  
X22 : Keterjangkauan harga X2 : Price  
X23 : Diskon X3 : Place  
X31 : Kedekatan lokasi X4 : Promotion  
X32 : Mudah ditemukan Y : Keputusan Pembelian  
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4. Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan 

Konversi diagram jalur ke dalam sistem persamaan terdiri 

dari dua macam, yaitu persamaan model struktural (inner 

model) dan persamaan model pengukuran (outer model). Hasil 

dari persamaan struktural (inner model) dan persamaan 

pengukuran (outer model) adalah sebagai berikut.  

a. Konversi Persamaan Model Struktural (Inner Model) 

Persamaan model struktural (inner model) dirumuskan 

untuk menyatakan hubungan pengaruh antar variabel laten 

yang diteliti. Perancangan model struktural (inner model) yaitu 

menghubungkan variabel eksogen (X) dengan variabel endogen 

(Y). Persamaan model struktural (inner model) berdasarkan 

diagram jalur hasil analisis PLS adalah sebagai berikut. 

 

Y = 0,567 X1 + 0,245 X2 + (-0,033) X3 + 0,297 X4 + ζ (24) 

 

Keterangan: 

X1 : Product 

X2 : Price 

X3 : Place 

X4 : Promotion 

Y : Keputusan Pembelian 

ζ : Zeta, peluang galat model 

Persamaan (24) menunjukkan bahwa variabel eksogen 

place bernilai negatif dengan nilai sebesar -0,033. Hal ini 
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menunjukkan bahwa perbaikan variabel place tidak 

meningkatkan nilai dari keputusan pembelian konsumen 

terhadap produk. Variabel eksogen product, price, dan 

promotion bernilai positif dengan nilai masing-masing 0,567, 

0,245, 0,297. Hal tersebut berarti semakin baik nilai variabel 

product, price, dan promotion, maka keputusan konsumen 

dalam membeli produk keju mozzarella BRADY akan semakin 

meningkat. Variabel yang paling meningkatkan keputusan 

pembelian keju mozzarella BRADY variabel product. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa konsumen mengutamakan kondisi 

produk dalam keputusan membeli keju mozzarella BRADY. 

Variabel product yang terdiri dari rasa, daya leleh, kemuluran, 

tekstur, dan kemasan merupakan indikator yang mencerminkan 

kualitas produk. Menurut Ghanimata (2012), peningkatan 

kualitas produk perlu terus dilakukan karena dapat membuat 

konsumen merasa puas terhadap produk yang mereka beli, dan 

akan mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian 

ulang. Kualitas ditentukan oleh sekumpulan kegunaan dan 

fungsinya, termasuk di dalamnya daya tahan, 

ketidaktergantungan pada produk lain atau komponen lain, 

eksklusivitas kenyamanan, wujud luar (warna, bentuk, 

pembungkusan, dan sebagainya). Dengan kualitas yang baik 

dan terpercaya, maka sebuah produk akan mudah tertanam di 

dalam benak konsumen, karena konsumen bersedia untuk 
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membayar sejumlah uang untuk membeli produk yang 

berkualitas. 

b. Konversi Persamaan Model Pengukuran (Outer Model) 

Menurut Handayani (2012), outer model atau disebut juga 

measurement model merupakan model yang menspesifikasi 

hubungan antara variabel konstruk dengan indikator atau 

variabel manifesnya. Outer model mendefinisikan bagaimana 

setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. 

Perancangan model pengukuran menentukan sifat indikator dari 

masing-masing variabel laten, apakah reflektif atau formatif 

berdasarkan definisi operasional variabel. Persamaan model 

pengukuran merupakan persamaan yang menjelaskan 

hubungan antara variabel laten dengan masing-masing 

indikatornya. Persamaan model pengukuran dapat dilihat 

sebagai berikut. 

1) Variabel Product 

Variabel product (X1) terdapat 5 indikator yaitu rasa (X11), 

daya leleh (X12), kemuluran (X13), tekstur (X14), dan kemasan 

(X15). Setiap indikator dalam variabel product (X1) memiliki 

persamaan dengan spesifikasi sebagai berikut. 

X11 = 0,708 X1 + δ11 (25) 

X12 = 0,825 X1 + δ12 (26) 

X13 = 0,864 X1 + δ13 (27) 

X14 = 0,873 X1 + δ14 (28) 

X15 = 0,504 X1 + δ15 (29) 
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Persamaan (25) hingga persamaan (29) menunjukkan 

bahwa seluruh indikator memiliki hubungan positif terhadap 

variabel product (X1). Indikator yang paling mencerminkan 

variabel product (X1) adalah tekstur (X14). Tekstur sangat 

menentukan kualitas dari produk keju mozzarella. Menurut 

Prabantini (2010), keju mozzarella memiliki tekstur sangat lunak, 

dan lentur. Keju muda ini warnanya lebih putih dan bila 

dipanaskan akan meleleh. Tekstur keju mozzarella yang baik 

yaitu padat dan mudah diparut, sehingga keju tidak mudah putus 

apabila dilelehkan.  

2) Variabel Price 

Variabel price (X2) terdapat 3 indikator, yaitu kesesuaian 

harga (X21), keterjangkauan harga (X22), dan diskon (X23). Setiap 

indikator dalam variabel price (X2) memiliki persamaan dengan 

spesifikasi sebagai berikut. 

X21 = 0,863 X2 + δ21 (30) 

X22 = 0,846 X2 + δ22 (31) 

X23 = 0,649 X2 + δ23 (32) 

Persamaan (30) hingga (32) menunjukkan bahwa seluruh 

indikator memiliki hubungan positif terhadap variabel price (X2). 

Indikator yang paling mencerminkan variabel price (X2) adalah 

kesesuaian harga (X21). Kesesuaian harga adalah faktor paling 

penting yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

Menurut Ong dan Sugiono (2013), konsumen selalu 

mempertimbangkan harga yang sesuai dengan kualitas dan 
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manfaat produk. Jika sebuah produk dengan citra merek yang 

baik, kualitas yang bagus dan manfaat yang besar, maka 

konsumen tidak akan segan mengeluarkan biaya tinggi untuk 

mendapatkan produk tersebut. 

3) Variabel Place 

Variabel place (X3) terdapat 2 indikator yaitu kedekatan 

lokasi (X31), dan mudah ditemukan (X32). Setiap indikator dalam 

variabel place (X3) memiliki persamaan dengan spesifikasi 

sebagai berikut. 

X31 = 0,889 X3 + δ31 (33) 

X32 = 0,905 X3 + δ32 (34) 

Persamaan (33) dan (34) menunjukkan bahwa seluruh 

indikator memiliki hubungan positif terhadap variabel place (X3). 

Indikator yang paling mencerminkan variabel place (X3) adalah 

mudah ditemukan (X32). Menurut Remiasa (2005), lokasi sangat 

berpengaruh terhadap penyampaian produk dan ketepatan 

pada pasar sasaran. Produk tidak akan mempunyai guna yang 

lebih bagi konsumen apabila tidak tersedia pada saat dan 

tempat yang diinginkan. Produk yang mudah ditemukan akan 

memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk yang 

dibutuhkan sehingga dengan begitu akan menimbulkan kesan 

positif dari konsumen terhadap produk tersebut.  

4) Variabel Promotion 

Variabel promotion (X4) terdapat 2 indikator yaitu personal 

selling (X41), dan iklan (X42). Setiap indikator dalam variabel 
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promotion (X4) memiliki persamaan dengan spesifikasi sebagai 

berikut. 

X41 = 0,935 X4 + δ41 (35) 

X42 = 0,902 X4 + δ42 (36) 

Persamaan (35) dan (36) menunjukkan bahwa seluruh 

indikator memiliki hubungan positif terhadap variabel promotion 

(X4). Indikator yang paling mencerminkan variabel promotion 

(X4) adalah personal selling (X41). Menurut Utami dan Ramadian 

(2011), personal selling adalah menjual secara langsung 

kepada masing-masing konsumen yang dapat dilakukan dengan 

cara berkomunikasi langsung dengan konsumen, baik dengan 

cara mengirim pesan atau dengan melakukan obrolan. Menurut 

Yudhiartika dan Jony (2012) fungsi personal selling adalah  

memberikan pengetahuan yang luas kepada konsumen,  

menjadi sumber informasi bagi perusahaan, melayani 

konsumen, menjual produk dan jasa sehingga konsumen akan 

merasa puas dengan pelayanan yang dilakukan untuk 

medapatakan produk. 

5) Variabel Keputusan Pembelian  

Variabel keputusan pembelian (Y) terdapat 3 indikator yaitu 

kemantapan pada produk (Y1), kepercayaan konsumen (Y2), 

dan pemenuhan kebutuhan (Y3). Setiap indikator dalam 

variabel keputusan pembelian (Y) memiliki persamaan dengan 

spesifikasi sebagai berikut. 

Y1 = 0,841 Y + ε 1 (37) 



 
 

110 
 

Y2 = 0,851 Y + ε 2 (38) 

Y3 = 0,900 Y + ε 3 (39) 

Persamaan (37) hingga (39) menunjukkan bahwa seluruh 

indikator memiliki hubungan positif terhadap variabel keputusan 

pembelian (Y). Indikator yang  paling mencerminkan variabel 

keputusan pembelian (Y) yaitu pemenuhan kebutuhan (Y3). 

Pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen terjadi 

berdasarkan beberapa pertimbangan. Untuk melakukan 

pembelian suatu produk maupun jasa, konsumen seringkali 

melakukan proses pemilihan dari produk satu ke produk yang 

lain. Menurut Samuel dan Foedjiawati (2005), konsumen dalam 

memenuhi kebutuhan dan keinginannya, akan membeli produk 

dengan merek tertentu. Apabila merek yang dipilih konsumen itu 

dapat memuaskan kebutuhan dan keinginannya, maka 

konsumen akan memiliki suatu ingatan yang dalam terhadap 

merek tersebut. Dalam pembelian yang berikutnya, konsumen 

tersebut akan memilih produk dengan merek yang telah 

memberinya kepuasan, sehingga akan terjadi pembelian yang 

berulang-ulang terhadap merek tersebut. Menurut Goenadhi 

(2011), pemenuhan kebutuhan akan suatu produk bertujuan 

untuk dikonsumsi pribadi untuk memuaskan keinginan 

kebutuhan konsumen akan suatu produk. Menurut Wijaya 

(2014), pembelian produk bertujuan untuk konsumsi pribadi, 

mengolah makanan atau memasak untuk konsumsi sehari-hari. 
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Selain itu, tujuan pembelian produk dilakukan untuk kegiatan 

bisnis atau usaha yang kemudian diperjualbelikan kembali.   

 

5. Pendugaan Parameter 

Pendugaan parameter menurut Hartono (2011), bertujuan 

mengestimasi model teoritis yang dibangun dengan mengukur 

kebaikan model pada jenjang variabel laten dan parameter yang 

diestimasi atau indikatornya. Hasil pendugaan parameter dapat 

dilihat pada Tabel 4. 9. 

Menurut Hapsari et al. (2014), pendugaan parameter 

untuk model reflektif menggunakan estimasi jalur (path 

estimate). Estimasi jalur menghasilkan nilai outer loading yang 

menunjukkan hubungan atau korelasi antara variabel laten 

dengan indikatornya. Nilai outer loading menjelaskan seberapa 

besar hubungan antar indikator dengan variabelnya. Pada 

penelitian ini seluruh nilai outer loading memiliki nilai lebih dari 

0.5. Hal tersebut sesuai dengan Subandriyo (2016) yang 

menyatakan bahwa seluruh indikator variabel harus memiliki 

nilai outer loading lebih besar dari 0,5. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa indikator bermakna dalam pembentukan 

pada variabel latennya masing-masing. Menurut Fitriani (2013), 

semakin tinggi nilai outer loading suatu indikator, maka semakin 

kuat pengaruh indikator tersebut. Fungsi dari outer loading dan 

mean untuk melihat hubungan yang paling dominan 
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berdasarkan nilai dari diagram jalur antara indikator dengan 

variabel latennya. 

 

Tabel 4. 9 Hasil Pendugaan Parameter 

Variabel Indikator 
Outer 

Loading 
Rata-Rata 

Product (X1) X11 0,708 4,143* 

X12 0,825 3,857 

X13 0,864 3,714 

X14 0,873* 4,095 

X15 0,504 3,714 

Mean 
Variabel 

0,755 3,905 

Price (X2) X21 0,863* 4,000 

X22 0,846 4,167* 

X23 0,649 3,262 

Mean 
Variabel 

0,786 3,810 

Place (X3) X31 0,889 3,881 

X32 0,905* 3,929* 

Mean 
Variabel 

0,897 3,905 

Promotion (X4) X41 0,935* 3,429 

X42 0,902 3,476* 

Mean 
Variabel 

0,919 3,453 

Keputusan 
Pembelian (Y) 

Y1 0,841 3,690 

Y2 0,851 3,952* 

Y3 0,900* 3,833 

Mean 
Variabel 

0,864 3,825 

(*) Nilai Tertinggi 
Sumber : Data Primer (2018) 

Indikator yang memiliki nilai outer loading terbesar pada 

variabel product (X1) adalah tekstur (X14) dengan nilai outer 
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loading sebesar 0,873. Hal ini menunjukan indikator tekstur (X14) 

adalah indikator yang paling mencerminkan variabel product 

(X1), sedangkan nilai rata-rata tanggapan responden terhadap 

indikator variabel product (X1) yang tertinggi yaitu pada indikator 

rasa (X11) sebesar 4,143. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 

pada kondisi riilnya konsumen menilai bahwa rasa keju 

mozzarella adalah hal yang paling mencerminkan terhadap 

variabel product. Hal ini disebabkan responden tidak 

mempertimbangkan indikator lainnya saat memberikan penilaian 

terhadap indikator variabel product. Jika mempertimbangkan 

seluruh indikator, maka indikator yang paling mencerminkan 

variabel product adalah tekstur (X14). Pembelian produk keju 

perlu mempertimbangkan faktor tekstur keju tersebut, karena 

tekstur mewakili jenis keju yang ingin dikonsumsi. Menurut 

Kapoor dan Metzger (2008), keju memiliki beberapa jenis yaitu 

keju sangat keras (Parmesan), keras (Cheddar, Emmental), 

semi lunak (Gouda, Limburger, Requefort), dan lunak (Brie 

Cottage, Mozzarella). Menurut Sunarya (2016), keju mozzarella 

merupakan jenis keju lunak dan memiliki ciri-ciri elastis, tidak 

berserabut, dan lunak. Ciri tersebut yang membedakan keju 

mozzarella dengan keju lainnya. Dengan begitu, keputusan 

pembelian keju mozzarella sangat tergantung pada tekstur keju 

yang ditawarkan kepada konsumen sesuai keinginan dan 

kebutuhan konsumen atau tidak.  
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Indikator yang memiliki nilai outer loading terbesar pada 

price (X2) adalah kesesuaian harga (X21) dengan nilai outer 

loading sebesar 0,863. Hal ini menunjukan indikator kesesuaian 

harga (X21) adalah indikator yang paling mencerminkan variabel 

price (X2), sedangkan nilai rata-rata tanggapan responden 

terhadap indikator dari variabel price (X2)  yang tertinggi yaitu 

pada indikator keterjangkauan harga (X22) sebesar 4,167. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa pada kondisi riilnya konsumen 

menilai bahwa keterjangkauan harga keju mozzarella adalah hal 

yang paling mencerminkan terhadap variabel price. Hal ini 

disebabkan responden tidak mempertimbangkan indikator 

lainnya saat memberikan penilaian terhadap indikator variabel 

price. Jika mempertimbangkan seluruh indikator, maka indikator 

yang paling mencerminkan variabel price adalah kesesuaian 

harga (X21). Menurut Kotler dan Armstrong (2008), harga 

menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen untuk pengabilan 

keputusan membeli. Menurut Stanton (2010), kesesuaian harga 

dengan kualitas produk berpengaruh dalam keputusan 

pembelian konsumen dikarenakan berdasarkan sudut pandang 

konsumen, persepsi harga kecenderungan konsumen untuk 

menggunakan harga dalam memberi penilaian tentang kualitas 

produk. Konsumen akan bersedia membayar suatu produk 

apabila produk tersebut memiliki kualitas yang baik dan dapat 

memenuhi kebutuhan. 
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Indikator yang memiliki nilai outer loading terbesar pada 

variabel place (X3) adalah mudah ditemukan (X32) dengan nilai 

outer loading sebesar 0,905. Hal ini menunjukan indikator 

mudah ditemukan (X32) adalah indikator yang paling 

mencerminkan variabel place (X3). Pernyataan tersebut sesuai 

dengan kondisi riil bahwa nilai rata-rata indikator terbesar juga 

terdapat pada indikator mudah ditemukan (X32) dengan nilai 

sebesar 3,929 yang artinya rata-rata responden menganggap 

cukup sesuai. Hal ini berarti rata-rata responden beranggapan 

bahwa produk keju mozzarella BRADY dengan penempatan 

lokasi penjualan yang strategis membuat kesan konsumen 

menjadi mudah untuk mendapatkan produk. Menurut 

Prasastono dan Sri (2012), konsumen akan semakin puas 

apabila merasa mudah, nyaman dan efisien dalam 

mendapatkan produk atau pelayanan. Kemudahan konsumen 

mendapatkan produk akan muncul kepuasan konsumen atas 

produk tersebut ataupun pelayanan yang diberikan. Menurut 

Melisa (2012), selain itu ketersediaan produk mempunyai 

pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen maupun 

pembelian ulang konsumen. Sehingga ketersediaan dan 

kemudahan mendapatkan produk sangat dipertimbangkan 

konsumen dalam melakukan keputusan pembelian produk.  

Indikator yang memiliki nilai outer loading terbesar pada 

variabel promotion (X4) adalah personal selling (X41) dengan 

nilai outer loading sebesar 0,935. Hal ini menunjukan indikator 
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personal selling (X41) adalah indikator yang paling 

mencerminkan variabel promotion (X4), sedangkan nilai rata-rata 

indikator terbesar dari variabel promotion (X4) yaitu pada 

indikator iklan (X42) sebesar 3,476. Nilai tersebut menunjukkan 

bahwa pada kondisi riilnya konsumen menilai bahwa iklan 

adalah hal yang paling mencerminkan variabel promotion. Hal 

ini disebabkan responden tidak mempertimbangkan indikator 

lainnya saat memberikan penilaian terhadap indikator variabel 

promotion. Jika mempertimbangkan seluruh indikator, maka 

indikator yang paling mencerminkan variabel promotion adalah 

personal selling (X41). Menurut Lontoh (2016), personal selling 

adalah komunikasi langsung (tatap muka) antara penjual dan 

calon konsumen untuk memperkenalkan suatu produk kepada 

calon konsumen dan  membentuk  pemahaman  pelanggan  

terhadap  produk  sehingga  mereka  kemudian  akan mencoba 

dan membelinya. Menurut Klarisa et al. (2013), kontak langsung 

antara penjual dan dengan calon konsumen tersebut akan dapat 

mempengaruhi secara lebih insentif para konsumennya karena 

penjual dapat mengetahui keinginan dan selera konsumennnya 

serta gaya hidupnya dan dengan demikian penjual dapat 

menyesuaikan cara pendekatan atau komunikasinya dengan 

calon konsumen secara lebih tepat yang sesuai dengan 

konsumen yang bersangkutan. Dengan strategi personal selling 

konsumen mendapatkan informasi atau gambaran tentang 

produk dan kemudian akan mulai muncul ketertertarikan 
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terhadap produk yang ditawarkan secara langsung oleh penjual. 

Karena saat itu juga konsumen mengertahui kelebihan dari 

produk yang ditawarkan apakah sesuai dengan kebutuhan atau 

tidak. Dengan beberapa informasi yang diperoleh konsumen 

akan mempertimbangkan dan menentukan keputusan untuk 

membeli produk tersebut atau tidak.  

Indikator yang memiliki nilai outer loading terbesar pada 

variabel keputusan pembelian (Y) adalah pemenuhan 

kebutuhan (Y3) dengan nilai outer loading sebesar 0,900. Hal ini 

menunjukan indikator pemenuhan kebutuhan (Y3) adalah 

indikator yang paling mencerminkan variabel keputusan 

pembelian (Y), sedangkan nilai rata-rata indikator terbesar dari 

variabel keputusan pembelian (Y) yaitu pada indikator 

kepercayaan konsumen (Y2) sebesar 3,952. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa pada kondisi riilnya konsumen menilai 

bahwa kepercayaan konsumen (Y2) adalah hal yang paling 

mencerminkan variabel keputusan pembelian. Hal ini 

disebabkan responden tidak mempertimbangkan indikator 

lainnya saat memberikan penilaian terhadap indikator variabel 

keputusan pembelian. Jika mempertimbangkan seluruh 

indikator, maka indikator yang paling mencerminkan variabel 

keputusan pembelian adalah pemenuhan kebutuhan (Y3). 

Menurut Tambunan (2012), pengambilan keputusan oleh 

konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk diawali 

oleh adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan 
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keinginan disebut need arousal. Selanjutnya jika sudah disadari 

adanya kebutuhan dan keinginan, maka konsumen akan 

mencari informasi mengenai keberadaan produk yang 

diinginkannya. 

 

6. Evaluasi Kriteria Goodness of Fit 

Evaluasi Goodness of Fit dilakukan pada outer model dan 

inner model. Evaluasi Goodness of Fit pada outer model 

meliputi:  

a. Convergen Validity  

Convergent Validity merupakan keandalan yang 

mempersoalkan kemampuan instrumen untuk mengukur 

variabel-variabel yang berkorelasi kuat dengan variabel yang 

seharusnya diukur. Loading factor untuk seluruh indikator yang 

mewakili konstruk pada penelitian ini bernilai lebih dari 0,5 

sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dan 

indikator yang digunakan dalam penelitian ini valid. Hasil 

tersebut pengukuran ini telah memenuhi syarat convergent 

validity sehingga dapat dikatakan memiliki kontribusi yang tinggi 

untuk menjelaskan konstruk latennya. Seluruh indikator dari tiap 

variabel merupakan indikator reflektif. Menurut Jogiyanto (2009), 

convergent validity didalam Partial Least Square (PLS) untuk 

indikator reflektif dapat dilihat berdasarkan nilai loading factor 

(korelasi antara skor item atau skor komponen dengan skor 
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konstruk). Hasil uji convergent validity dapat dilihat pada Tabel 

4. 10. 

 

Tabel 4. 10 Hasil Uji Convergent Validity 

Variabel 
Indikator 

Loading 
Factor 

Syarat 
Keterangan 

Product (X1) X11 0,708 0,500 Valid 
 X12 0,825 0,500 Valid 

 X13 0,864 0,500 Valid 

 X14 0,873 0,500 Valid 

 X15 0,504 0,500 Valid 

Price (X2) X21 0,863 0,500 Valid 

 X22 0,846 0,500 Valid 

 X23 0,649 0,500 Valid 

Place (X3) X31 0,889 0,500 Valid 

 X32 0,905 0,500 Valid 

Promotion (X4) X41 0,935 0,500 Valid 

 X42 0,902 0,500 Valid 

Keputusan 
Pembelian (Y) 

Y1 0,841 0,500 Valid 

 Y2 0,851 0,500 Valid 

 Y3 0,900 0,500 Valid 

Sumber : Data Primer (2018) 

Convergent validity juga dapat diketahui dengan 

membandingkan nilai AVE. Convergent validity dikatakan 

tercapai apabila nilai AVE lebih besar dari 0,50. Hasil nilai AVE 

menunjukkan semua variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,50. 

Oleh karena itu, indikator-indikator tersebut dapat menjelaskan 

variabel latennya dengan baik dan indikator tersebut tidak 

mengukur variabel laten lain yang tidak berkorelasi dengan 

indikator tersebut. Hasil nilai AVE dapat dilihat pada Tabel 4.11. 
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Output hasil uji Smart PLS Convergent Validity ditunjukkan pada 

Lampiran 9 dan AVE ditunjukkan pada Lampiran 10.  

 

Tabel 4. 11 Hasil Pengujian AVE 

Variabel AVE 

Product (X1) 0,589 
Price (X2) 0,627 
Place (X3) 0,804 
Promotion (X4) 0,845 
Keputusan Pembelian (Y) 0,748 

Sumber : Data Primer (2018) 

b. Discriminant Validity  

Discriminant validity ditunjukkan oleh nilai cross loading dengan 

variabel latennya harus lebih besar dibandingkan dengan 

korelasi terhadap variabel laten yang lain. Nilai cross loading 

yang baik yaitu > 0,7, namun jika diperoleh 0,5 – 0,7 sebaiknya 

tidak menghapus indikator tersebut sepanjang skor AVE 

tersebut > 0,5. Discriminant validity pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai lebih besar 

dibanding indikator dari variabel yang tidak terukur sehingga 

konstruk telah memiliki diskriminan yang memadai. Hasil 

discriminant validity dapat dilihat pada Tabel 4. 12 dan output 

hasil uji Smart PLS discriminant validity dapat dilihat pada 

Lampiran 11. 
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Tabel 4. 12 Hasil Pengujian Discriminant Validity 

Variabel Indikator X1 X2 X3 X4 Y 

Product (X1) X11 0,708 0,383 0,355 0,304 0,591 
 X12 0,825 0,359 0,360 0,267 0,596 
 X13 0,864 0,475 0,379 0,558 0,772 
 X14 0,873 0,532 0,401 0,297 0,714 
 X15 0,504 0,643 0,455 0,357 0,506 
Price (X2) X21 0,589 0,863 0,613 0,253 0,651 
 X22 0,373 0,846 0,516 0,247 0,492 
 X23 0,464 0,649 0,190 0,684 0,542 
Place (X3) X31 0,420 0,561 0,889 0,217 0,415 
 X32 0,479 0,463 0,905 0,325 0,447 
Promotion (X4) X41 0,539 0,520 0,366 0,935 0,677 
 X42 0,309 0,375 0,176 0,902 0,555 

Keputusan 
Pembelian (Y) 

Y1 0,681 
0,553 0,440 0,667 0,841 

 Y2 0,805 0,670 0,457 0,405 0,851 
 Y3 0,697 0,647 0,354 0,681 0,900 

Sumber : Data Primer (2018) 

c. Composite Reliability 

Composite reliability merupakan uji reliabilitas dalam PLS 

yang menunjukkan akurasi, konsistensi dari ketetapan suatu 

alat ukur dalam melakukan pengukuran. Hasil uji reliabilitas 

diketahui melalui dari nilai cronbach’s alpha dan composite 

reliability. Nilai cronbach’s alpha menunjukkan bahwa seluruh 

variabel pada penelitian ini reliabel karena semua nilai alpha 

lebih dari 0,6. Nilai composite reliability menunjukkan bahwa 

seluruh variabel memiliki nilai di atas nilai syarat yaitu 0,7 

sehingga seluruh variabel dinyatakan reliabel atau memiliki 

akurasi dan konsistensi yang baik. Nilai composite reliability 

dan cronbach’s alpha dapat dilihat pada Tabel 4.13. Output 
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hasil uji Smart PLS cronbach’s alpha dapat dilihat pada 

Lampiran 12 dan composite reliability dapat dilihat pada 

Lampiran 13. 

 

Tabel 4. 13 Nilai Composite reliability dan Cronbach’s alpha 

Variabel 
Composite 
Reliability 

Cronbachs 
Alpha 

Product (X1) 0,874 0,813 
Price (X2) 0,832 0,692 
Place (X3) 0,891 0,756 
Promotion (X4) 0,916 0,818 
Keputusan Pembelian (Y) 0,899 0,831 

Sumber : Data Primer (2018) 

Evaluasi Goodness of Fit pada inener model dilakukan 

dengan melihat nilai koefisien determinan terhadap variabel 

eksogen yang diteliti. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk 

mengetahui kekuatan pengaruh variabel laten eksogen 

terhadap variabel laten endogen dalam model. Model struktural 

atau inner model dievaluasi untuk melihat hubungan kausalitas 

antar variabel laten yakni dengan melihat persentase varians 

yang dijelaskan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melihat 

R-Square untuk konstruk laten dependen.  

Nilai R-square pada penelitian ini adalah sebesar 0,838 

atau 83,8%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel keputusan 

pembelian dipengaruhi oleh product, price, place, dan promotion 

sebesar 83,8% dan sisanya sebesar 0,162 atau 16,2% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada 
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penelitian ini. Menurut Sukotjo dan Sumanto (2010), keputusan 

pembelian konsumen banyak dipengaruhi beberapa faktor, yaitu 

faktor marketing mix 7P. Kemungkinan variabel lain yang bisa 

mempengaruhi keputusan pembelian pada penelitian ini adalah 

faktor dari variabel people, proses ataupun physical evidence. 

Menurut Noviana (2013), faktor people (partisipan) adalah 

semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa 

sehingga dapat mempengaruhi pembeli. Elemen-elemen dari 

people adalah pegawai perusahaan, konsumen dan konsumen 

lain dalam lingkungan jasa. Pengukuran terhadap people 

didasarkan pada performance yang meliputi penampilan dan 

keramahan orang-orang yang terlibat dalam pemberian layanan. 

Faktor people tersebut dapat berupa karyawan yang melayani 

berpakaian rapi dan sopan, karyawan bersikap ramah, 

karyawan terampil dalam melayani. Menurut Hadi (2015), faktor 

process (proses) mencerminkan koordinasi antara semua 

elemen bauran pemasaran untuk menjamin kualitas dan 

konsistensi jasa yang diberikan kepada konsumen. Faktor 

process (proses) juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang 

menunjukkan bagaimana pelayanan diberikan kepada 

konsumen selama melakukan pembelian barang. Faktor 

process (proses) dapat berupa proses pembelian cepat, proses 

pembayaran mudah. Menurut Diniaty dan Agusrinal (2014), 

faktor physical evidence adalah keadaan atau kondisi yang di 

dalamnya juga termasuk suasana yang merupakan tempat 
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terjadinya penjualan dan pelayanan pelanggan. Faktor physical 

evidence dapat dimisalkan suasana outlet terlihat bersih dan 

nyaman, terdapat fasilitas penunjang yang baik seperti tempat 

parkir. 

Goodness of fit inner model juga dapat dievaluasi dengan 

melihat nilai Q-square predictive relevance. Hasil nilai Q-square 

diperoleh dengan menggunakan rumus (21) sebagai berikut. 

Q2 = 1 – (1-0,838)  

Q2 = 0,838  

Hasil dari perhitungan nilai Q-square sebesar 0,838. Nilai Q-

square tersebut telah memenuhi syarat dan termasuk dalam 

kategori kuat. Menurut Ghozali (2011), nilai relevansi prediksi 

0,35 – 0,99 dikategorikan kuat. Semakin Q-square mendekati 1, 

berarti model semakin baik. Besaran Q-square ini setara 

dengan koefisien determinasi total pada analisis jalur (path 

analysis). 

 

7. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan 

tstatistik yang dihasilkan dari output PLS dibandingkan dengan 

nilai ttabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh antar 

variabel. Nilai ttabel yang digunakan pada penelitian ini adalah 

1,687 diperoleh dari (α = 0,05 dan df = 37). Hasil output PLS 

penelitian ini dapat dilihat pada  Tabel 4. 14. 
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Tabel 4. 14 Hasil Pengujian Composite Reliability dan 

Cronbach’s alpha 

Hipotesis Variabel 
Original 
Sample 

Tstatistik Ttabel Keterangan 

1 X1 → Y 0,567 4,368 1,687 Signifkan 
2 X2 → Y 0,245 2,312 1,687 Signifkan 

3 X3 → Y -0,033 0,375 1,687 
Tidak 

Signifikan 
4 X4 → Y 0,297 3,386 1,687 Signifkan 

Sumber : Data Primer (2018) 

Berdasarkan hasil koefisien jalur, dapat diketahui 

signifikansi serta sifat hubungan antar variabel eksogen 

terhadap endogen. Analisis dari masing-masing pengaruh 

variabel adalah sebagai berikut: 

 

Hipotesis 1.  Hipotesis variabel product (X1) terhadap 

keputusan pembelian (Y) 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4. 14 

didapatkan nilai tstatistik sebesar 4,368. Nilai tstatistik tersebut lebih 

besar dari nilai ttabel sebesar 1,687 sehingga H1 diterima dan H0 

ditolak yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel laten eksogen product (X1) terhadap variabel 

laten endogen keputusan pembelian (Y). Nilai original sampel 

yang diperoleh pada variabel product (X1) sebesar 0,567 yang 

menunjukkan bahwa variabel product (X1) memiliki pengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian yang berarti setiap 

kenaikan variabel product (X1) akan meningkatkan keputusan 

pembelian (Y). Hal ini menunjukkan bahwa ketika produk 
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diperbaiki dan diproduksi dalam kualitas yang lebih baik, maka 

keputusan pembelian dari konsumen akan meningkat secara 

signifikan. Produk berkualitas menjadi penting dalam rangka 

meningkatkan kepuasan konsumen. Menurut Adi (2012), 

kualitas produk adalah suatu kondisi dari sebuah barang 

berdasarkan pada penilaian atas kesesuaiannya dengan 

standar ukur yang telah ditetapkan. Semakin sesuai standar 

yang ditetapkan maka akan dinilai produk tersebut semakin 

berkualitas.  

Pada variabel product terdapat 5 indikator yaitu rasa, 

daya leleh, kemuluran, tekstur, dan kemasan. Indikator-indikator 

tersebut mempengaruhi kualitas dari produk keju mozzarella. 

Keju mozzarella BRADY memiliki rasa sedikit asin, memiliki 

daya leleh cukup cepat, memiliki kemuluran yang baik (2-3 inci), 

memiliki tekstur lembut dan padat sehingga mudah diparut, dan 

kemasan yang cukup menarik. Dengan spesifikasi produk 

tersebut, keju mozzarella mampu menarik minat beli konsumen. 

Konsumen produk keju mozzarella BRADY akan puas jika pihak 

CV Brawijaya Dairy Industry memperbaiki rasa, daya leleh, 

kemuluran, tekstur, dan kemasan keju tersebut sesuai standar 

mutu. Hubungan antara strategi product dengan keputusan 

pembelian memiliki pengaruh positif sehingga apabila kualitas 

produk diperbaiki maka keputusan pembelian dari konsumen 

akan meningkat secara signifikan. Penilaian responden 

menunjukkan bahwa kemasan merupakan atribut poduk yang 
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mempunyai nilai paling rendah sehingga perbaikan perlu 

dilakukan dengan memperbaiki kualitas kemasan. Menurut 

Ferrinadewi (2005), nama merek dan kemasan yang merupakan 

salah satu atribut produk yang secara empiris terbukti mampu 

memberi dampak positif dalam proses evaluasi kualitas produk. 

Menurut Intyas dan Zainal (2018), kemasan yang baik 

memenuhi syarat yaitu dapat melindungi produk, ekonomis, 

menarik (mengandung aspek seni dan citra), cantik, praktis, 

mudah dibuka dan ditutup, mudah disimpan, ukuran kemasan 

yang ideal, mencitrakan merek tertentu, kualitas, rasa produk. 

Perbaikan kemasan yang lebih menarik dan informatif akan 

menarik minat beli konsumen untuk membeli produk tersebut. 

CV Brawijaya Dairy Industry pada saat ini mengemas produk 

keju mozzarella BRADY dengan menggunakan kemasan plastik 

trasnparan berbahan plastik HDPE (High Deensity 

Polyethylene) untuk kemasan primer dan plastik PP 

(Polypropylene) untuk kemasan sekunder yang dikemas kedap 

udara. Kemasan tersebut diberi label produk berupa stiker yang 

berisikan informasi mengenai produk sebagai identitas produk. 

Jika CV Brawijaya Dairy Industry melakukan upaya perbaikan 

kemasan produk keju mozzarella BRADY dilakukan dengan 

menggunakan kemasan yang lebih menarik dari segi visual 

dengan kemasan printing food grade, kemungkinan besar akan 

lebih menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut. 

Konsumen akan memberikan kesan bahwa produk tersebut 
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berkualitas baik karena dikemas dengan baik. Hal tersebut 

sependapat dengan penelitian Ferdinand (2008), yang 

menyatakan bahwa kemasan berfungsi sebagai daya tarik bagi 

konsumen untuk membeli produk. Sebagus apapun kualitas 

suatu produk jika dikemas secara sedanya maka tidak akan 

memiliki daya tarik bagi konsumen. Oleh karena itu, kemasan 

perlu didesain secara menarik yang akan memberi kesan citra 

dan kualitas yang baik dari produk makanan yang ada 

didalamnya.  

 

Hipotesis 2. Hipotesis variabel price (X2) terhadap 

keputusan pembelian (Y) 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4. 14 

didapatkan nilai tstatistik sebesar 2,312. Nilai tstatistik tersebut lebih 

besar dari nilai ttabel sebesar 1,687 sehingga H1 diterima dan H0 

ditolak yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel laten eksogen price (X2) terhadap variabel laten 

endogen keputusan pembelian (Y). Nilai original sampel yang 

diperoleh pada variabel price (X2)  sebesar 0,245 yang 

menunjukkan bahwa variabel price (X2)  memiliki pengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian yang berarti setiap 

kenaikan variabel price (X2) maka akan meningkatkan 

keputusan pembelian (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

menarik harga yang ditawarkan kepada konsumen maka 

keputusan pembelian dari konsumen akan meningkat secara 
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signifikan. Faktor harga merupakan hal penting yang menjadi 

pertimbangan konsumen dalam mengambil keputusan untuk 

membeli. Menurut Kusumastuti (2010), harga jual pada 

hakekatnya merupakan tawaran kepada para konsumen. 

Apabila konsumen menerima harga tersebut maka produk 

tersebut akan laku, sebaliknya bila konsumen menolaknya maka 

diperlukan peninjauan kembali harga jualnya. Ada kemungkinan 

bahwa konsumen memiliki ketidaksesuaian sesudah melakukan 

pembelian karena mungkin harganya dianggap terlalu mahal 

atau karena tidak sesuai dengan keinginan dan gambaran 

sebelumnya. Menurut Adi (2012), harga adalah sejumlah uang 

yang dibebankan atas suatu produk atau jumlah dari seluruh 

nilai yang ditukar oleh konsumen karena memiliki atau 

menggunakan produk tersebut. Harga juga memainkan peranan 

yang penting dalam mengkomunikasikan kualitas dari produk. 

Konsumen mengasumsi jika harga yang tinggi akan 

memperoleh produk dengan tingkat kualitas yang tinggi pula. 

Menurut Lupiyoadi (2001), strategi penentuan harga (pricing) 

sangat signifikan dalam pemberian value kepada konsumen dan 

mempengaruhi image produk, serta keputusan konsumen untuk 

membeli. 

Pada variabel price terdapat 3 indikator, yaitu 

kesesuaian harga, keterjangkauan harga, dan diskon. Strategi 

harga yang diterapkan CV Brawijaya Dairy Industry sudah 

cukup baik menurut tanggapan konsumen. Strategi diskon yang 
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diterapkan oleh CV Brawijaya Dairy Industry saat ini adalah 

dengan memberikan diskon pada konsumen apabila membeli 

dengan kuantitas pembelian yang banyak. Diskon kuantitas 

yang ditawarkan oleh CV Brawijaya Dairy Industry dapat dilihat 

pada Tabel 4. 15. 

 

Tabel 4. 15 Diskon Kuantitas Keju Mozzarella 

Produk 
Harga per 

pc 
Jumlah Minimum 

Beli (pcs) 
Diskon 

(%) 
Keju mozzarella 

250 g 
Rp 28.000,- 16 10,7 

  36 14,6 
  65 17,5 

Keju mozzarella 
1000 g 

Rp 95.000,- 10 8,4 

  16 11,1 
  33 15,4 

 

Hubungan antara strategi price dengan keputusan pembelian 

memiliki pengaruh positif sehingga ketika harga produk baik 

dengan dilakukan perbaikan pada salah satu indikator harga, 

maka keputusan pembelian dari konsumen akan meningkat 

secara signifikan. Menurut Zulkarnain (2012), terdapat empat 

bentuk diskon yaitu diskon kuantitas, diskon musiman, diskon 

kas, dan trade (functional) discount. Diskon kuantitas 

merupakan potongan harga yang diberikan guna mendorong 

konsumen agar membeli dalam jumlah yang lebih banyak, 

sehingga meningkatkan volume penjualan secara keseluruhan. 
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Diskon kuantitas juga dapat memberikan manfaat berupa 

penurunan unit cost sebagai akibat pesanan produk dalam 

jumlah yang besar. Diskon musiman adalah potongan harga 

yang diberikan hanya pada masa-masa tertentu saja. Diskon 

musiman digunakan untuk mendorong konsumen agar membeli 

barang-barang yang sebenarnya baru akan dibutuhkan 

beberapa waktu mendatang. Diskon kas adalah potongan kas 

yang diberikan apabila pembeli membayar tunai barang-barang 

yang dibelinya atau membayarnya dalam jangka waktu tertentu 

sesuai dengan perjanjian transaksi. Trade (functional) discount 

diberikan oleh produsen kepada para penyalur yang terlibat 

dalam pendistribusian barang dan pelaksanaan fungsi-fungsi 

tertentu. Apabila perbaikan strategi harga dengan menerapkan 

strategi diskon selain diskon kuantitas kemungkinan besar akan 

menambah minat dan daya beli konsumen yang akan 

mempengaruhi keputusan pembelian terhadap produk keju 

mozzarella BRADY. Jika CV Brawijaya Dairy Industry 

menerapkan diskon musiman pada periode tertentu dengan 

memberikan pelayanan biaya pengiriman gratis ketika 

melakukan pembelian produk secara online. Dengan penerapan 

diskon tersebut kemungkinan besar akan meningkatkan 

penjualan dan lebih menarik minat beli konsumen. Hal tersebut 

sependapat dengan penelitian Putra et al. (2018) yang 

menyatakan bahwa adanya diskon sangat efektif dalam menarik 
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respon dan dapat merangsang konsumen untuk melakukan 

pembelian produk. 

  

Hipotesis 3.  Hipotesis variabel place (X3) terhadap 

keputusan pembelian (Y) 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4. 14 

didapatkan nilai tstatistik sebesar 0,375. Nilai tstatistik tersebut lebih 

kecil dari nilai ttabel sebesar 1,687 sehingga H1 ditolak dan H0 

diterima yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan 

antara variabel laten eksogen place (X3) terhadap variabel laten 

endogen keputusan pembelian (Y). Nilai original sampel yang 

diperoleh pada variabel place (X3)  sebesar -0,033. Hal ini 

menunjukkan bahwa ketika tempat penjualan produk mengalami 

perubahan strategi, maka tidak berdampak signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen. Lokasi merupakan gabungan 

antara lokasi dan keputusan atas saluran distribusi. Hal ini 

berhubungan dengan cara penyampaian jasa kepada konsumen 

dan lokasi yang strategis. Menurut Ghanimata (2012), faktor 

lokasi berpengaruh terhadap keputusan yang diambil konsumen 

untuk membeli suatu produk. Lokasi yang mudah dijangkau oleh 

pembeli dan dekat dengan pusat keramaian merupakan lokasi 

yang tepat untuk suatu usaha.  

Pada variabel place terdapat 2 indikator yaitu kedekatan 

lokasi, dan mudah ditemukan. Strategi place yang diterapkan 

CV Brawijaya Dairy Industry sudah cukup baik menurut 
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tanggapan konsumen. Penerapan place dengan strategi 

kedekatan lokasi yang diterapkan oleh CV Brawijaya Dairy 

Industry saat ini adalah dengan lokasi penjualan di pusat 

keramaian, yaitu menempatkan produk pada outlet Toko Diva 

dan Toko Intiboga yang berlokasi di Pasar Besar Kota Malang. 

Toko Diva dan Toko Intiboga merupakan toko yang menjual 

bahan dan peralatan untuk proses produksi pembuatan 

makanan dan minuman. Responden pada penelitian ini 

sebagian besar (33,33%) berprofesi wiraswasta yang bergerak 

dalam usaha makanan dan minuman. Responden membeli keju 

mozzarella digunakan sebagai bahan baku usahanya. Produk 

keju mozzarella merupakan produk pelengkap makanan, seperti 

pasta, pizza, dan kue. Pembelian keju mozzarella biasanya 

dilakukan sekaligus dengan membeli bahan lain yang 

dibutuhkan dalam usahanya. Konsumen tidak terlalu 

mempertimbangkan lokasi karena konsumen merasa sudah 

terpenuhi semua kebutuhannya dengan berbelanja di satu 

tempat saja yaitu di Toko Diva atau di Toko Intiboga. Konsumen 

beranggapan akan lebih praktis apabila berbelanja hanya di 

satu tempat saja yang menyediakan beberapa macam produk 

sekaligus sehingga faktor lokasi yang dekat tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Konsumen 

akan tetap membeli produk keju mozzarella BRADY walaupun 

display produk tersebut tidak mudah ditemukan karena 

konsumen berasumsi bahwa toko bahan kue pasti akan menjual 
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produk keju mozzarella BRADY yang dicari oleh konsumen. Hal 

tersebut sependapat dengan penelitian Widyawati (2008) yang 

menyatakan bahwa konsumen besar kemungkinan akan 

kembali lagi ke tempat tersebut dan melakukan pembelian-

pembelian yang lain ketika konsumen merasa puas akan 

pelayanan yang didapatkan pada saat proses transaksi dan juga 

puas akan barang atau jasa yang konsumen rasakan.  

 

Hipotesis 4. Hipotesis variabel promotion (X4) terhadap 

keputusan pembelian (Y) 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4. 14 

didapatkan nilai tstatistik sebesar 3,386. Nilai tstatistik tersebut lebih 

besar dari nilai ttabel sebesar 1,687 sehingga H1 diterima dan H0 

ditolak yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel laten eksogen promotion (X4) terhadap variabel 

laten endogen keputusan pembelian (Y). Nilai original sampel 

yang diperoleh pada variabel promotion (X4) sebesar 0,297 yang 

menunjukkan bahwa variabel promotion (X4) memiliki pengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian yang berarti setiap 

kenaikan variabel promotion (X4) akan meningkatkan keputusan 

pembelian (Y). Hal ini menunjukkan bahwa ketika promosi 

diperbaiki maka keputusan pembelian dari konsumen akan 

meningkat secara signifikan. Menurut Yusup (2011), promosi 

merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan tujuan 

utama meningkatkan volume penjualan. Promosi dilakukan 
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untuk memperkenalkan barang hasil produksi, dengan tujuan 

agar konsumen membeli hasil produksinya sehingga volume 

penjualan dapat meningkat, dan juga dapat meningkatkan laba 

perusahaan. Hal ini dapat dicapai oleh suatu perusahaan bila 

promosi yang dijalankan benar-benar tepat sehingga 

pelaksanaan promosi dapat berhasil seefektif mungkin. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2001), variabel-variabel 

yang ada di dalam promotional mix ada lima, yaitu periklanan 

(advertising), penjualan personal (personal selling), promosi 

penjualan (sales promotion), hubungan masyarakat (public 

relation), dan pemasaran langsung (direct marketing). 

Periklanan (advertising) yaitu segala biaya yang harus 

dikeluarkan sponsor untuk melakukan presentasi dan promosi 

non pribadi dalam bentuk gagasan, barang atau jasa. Penjualan 

personal (personal selling) adalah presentasi pribadi oleh para 

wiraniaga perusahaan dalam rangka mensukseskan penjualan 

dan membangun hubungan dengan pelanggan. Promosi 

penjualan (sales promotion) adalah insentif jangka pendek untuk 

mendorong pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa. 

Hubungan masyarakat (public relation) adalah membangun 

hubungan baik dengan publik terkait untuk memperoleh 

dukungan, membangun "citra perusahaan" yang baik dan 

menangani atau menyingkirkan gosip, cerita dan peristiwa yang 

dapat merugikan. Pemasaran langsung (direct marketing) 
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adalah komunikasi langsung dengan pelanggan yang diincar 

secara khusus untuk memperoleh tanggapan langsung. 

Pada variabel promotion terdapat 2 indikator yaitu 

personal selling, dan iklan. Strategi promosi yang diterapkan CV 

Brawijaya Dairy Industry sudah cukup baik menurut tanggapan 

konsumen. Penerapan promosi dengan strategi iklan yang 

diterapkan oleh CV Brawijaya Dairy Industry saat ini adalah 

mengiklankan produk dengan brosur melalui media elektronik 

yaitu media sosial (Facebook) dan toko online (Tokopedia dan 

Bukalapak). Hubungan antara strategi promotion dengan 

keputusan pembelian memiliki pengaruh positif sehingga 

apabila strategi promosi produk semakin baik dengan 

dilakukannya perbaikan strategi maka keputusan pembelian dari 

konsumen akan meningkat secara signifikan. Menurut Kasmir 

dan Jakfar (2003), iklan adalah sarana promosi yang digunakan 

oleh perusahaan guna menginformasikan, menarik, dan 

memengaruhi calon konsumennya. Penggunaan promosi 

dengan iklan dapat dilakukan dengan berbagai media seperti, 

percetakan brosur yang disebarkan di setiap cabang atau pusat-

pusat perbelanjaan, pemasangan spanduk di lokasi tertentu 

yang strategis, pemasangan iklan melalui koran, majalah, 

televisi, radio. Pertimbangan penggunaan media untuk 

pemasangan iklan di suatu media yaitu dengan 

mempertimbangkan jangkauan media yang digunakan, sasaran 

atau konsumen yang akan dituju, dan besarnya biaya yang akan 
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dikeluarkan. Dengan melakukan pertimbangan promosi yang 

tepat, perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang akan 

berdampak baik bagi kelangsungan kegiatan usaha 

perusahaan. Penerapan strategi promosi saat ini sudah 

memberikan dampak yang baik, dimana produk mulai dikenal 

oleh konsumen keju mozzarella. Guna memperluas pangsa 

pasar perlu dilakukan strategi promosi dengan cara lain. Jika CV 

Brawijaya Dairy Industry melakukan pengembangan strategi 

promosi produk keju mozzarella BRADY yaitu dengan 

mengiklankan produk melalui cara mensponsori di suatu event 

(demo masak) dan pemasangan spanduk serta penyebaran 

brosur di lokasi event diadakan maka kemungkinan produk akan 

lebih dikenal oleh calon konsumen karena beranggapan bahwa 

produk tersebut terpercaya. Dengan begitu akan meningkatkan 

minat beli konsumen terhadap produk tersebut sehingga akan 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk. 

Hal tersebut sependapat dengan penelitian Salim (2013) yang 

menyatakan bahwa promosi melalui mensponsori suatu event 

merupakan strategi yang baik dalam memasarkan produk dan 

mendekati target pasar. Perusahaan akan berinteraksi secara 

langsung dengan target pasar dengan mensponsori sebuah 

event. Beriklan dengan cara pemasangan spanduk, umbul-

umbul dan brosur di lokasi event secara tidak langsung juga 

akan diliput atau dipublikasikan oleh media massa di sebuah 

event tersebut. Penggunaan strategi ini memberikan dampak 
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baik bagi perusahaan karena produk akan lebih dikenal oleh 

masyarakat luas dan dapat menambah jumlah konsumen yang 

tertarik untuk melakukan pembelian produk.   

 

4.6 Implikasi Manajerial 

Rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil penelitian 

berdasarkan hasil penelitian dapat dipertimbangkan sebagai 

masukan bagi pihak manajemen, yaitu dengan memperbaiki 

kemasan produk. Responden beranggapan bahwa kemasan 

produk masih terlihat kurang menarik minat konsumen. 

Kemasan produk keju mozzarella BRADY saat ini menggunakan 

kemasan berbahan plastik. Kemasan primer menggunakan 

plastik HDPE (High Deensity Polyethylene) tahan panas, 

sedangkan kemasan sekunder menggunakan plastik PP 

(Polypropylene). Produk dikemas dengan kedap udara, agar 

produk lebih tahan lama dan mutu produk tetap terjaga. Desain 

kemasan keju mozzarela BRADY saat ini dilengkapi logo merek 

produk yang berupa stiker yang ditempelkan pada kemasan 

produk. Komponen desain kemasan tersebut yaitu logo produk, 

gambar produk, berat bersih, logo halal, komposisi, saran 

penyimpanan produk, batas waktu saran konsumsi, dan nama 

perusahaan yang memproduksi. Produk keju mozzarella 

BRADY dalam kemasan ditunjukkan pada Gambar 4. 2. 
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Gambar 4. 2 Kemasan Produk Keju Mozzarella BRADY 

Saran perbaikan untuk kemasan produk, yaitu 

menggunakan bahan kemasan yang dapat melindungi produk 

dari bahaya fisik maupun biologis serta desain kemasan yang 

menarik. Saran kemasan produk sebaiknya juga didesain agar 

lebih mudah dibuka dan ditutup kembali saat selesai digunakan 

sehingga dapat disimpan lagi apabila produk tidak habis pakai. 

Kemasan primer menggunakan plastik HDPE (High Deensity 

Polyethylene) yang langsung divakum dan kemasan sekunder 

menggunakan plastik PE (Polyethylene) didesain dengan plastik 

zipper atau plastik klip agar mudah disimpan kembali apabila 

produk tidak habis pakai. Menurut Karuniastuti (2016), HDPE 

merupakan salah satu bahan plastik yang aman untuk 

digunakan karena kemampuan untuk mencegah reaksi kimia 

antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan 

makanan/minuman yang dikemasnya. HDPE memiliki sifat 

bahan yang lebih kuat, keras, dan lebih tahan terhadap suhu 

http://goukm.id/kemasan-plastik-zipper/
http://goukm.id/kemasan-plastik-zipper/
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tinggi. Jenis plastik ini sesuai untuk makanan dengan cara 

kemas di vakum. Produk olahan susu seperti keju sebaiknya 

menggunakan plastik yang kedap terhadap uap air dan gas, 

seperti nilon/polietilen, selulosa, polietilen dan PET/PE. Plastik 

PE (Polyethylene) merupakan plastik yang transparan dan 

fleksibel, mempunyai kekuatan serta kelenturan yang baik. Jenis 

plastik ini paling banyak digunakan dalam industri, karena 

memiliki sifat mudah dibentuk, tahan bahan kimia, jernih dan 

mudah dilaminasi. Plastik PE akan menjadi lunak dan mencair 

dengan pemanasan pada suhu 110°C. Plastik ini merupakan 

kemasan yang umum dan banyak digunakan sebagai 

pengemas makanan, karena sifatnya yang thermoplastik. Plastik 

PE banyak digunakan untuk mengemas buah-buahan dan 

sayuran segar, roti, produk pangan beku. Menurut Hamidi 

(2009), plastik Polyethylene  memiliki sifat yaitu penampakan 

bervariasi, dari transparan hingga keruh, dapat digunakan untuk 

menyimpan bahan pada suhu pembekuan hingga -50°C, dan 

kedap air dan uap air. Jenis plastik ini sesuai sebagai kemasan 

sekunder produk keju karena tahan hingga suhu -50°C, dan 

kedap air dan uap air karena produk keju mozzarella BRADY 

disarankan disimpan di lemari pendingin dengan suhu 4°C. 

Penyimpanan produk sebelum dipasarkan, di freezer hingga 

suhu -20°C. Penyimpanan pada suhu tersebut menyebabkan 

keju mozzarella membeku agar tahan lama dan memperpanjang 

umur simpan.  

http://www.kemasansinergy.com/produk/plastik-polyethylene/
http://www.kemasansinergy.com/produk/plastik-polyethylene/
http://www.kemasansinergy.com/produk/plastik-polyethylene/
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Desain visual kemasan sebaiknya didesain semenarik 

mungkin dengan desain kemasan printing food grade agar 

menarik minat beli konsumen dan tidak terlalu transparan yang 

berguna untuk melindungi produk dari paparan cahaya langsung 

yang dapat merusak produk. Desain visual produk keju 

mozzarella BRADY disarankan tidak terlalu merubah dasain dari 

bentuk sebelumnya yaitu dengan dominasi warna merah. Hal 

tersebut bertujuan agar konsumen masih mengenali produk keju 

mozzarella BRADY. Kelebihan dari penerapan perbaikan 

kemasan produk yaitu akan lebih menarik minat beli konsumen 

karena kemasan yang menarik dan mampu menjaga kualitas 

produk. Kekurangan perbaikan kemasan ini adalah 

kemungkinan akan membuat konsumen merasa kesulitan dalam 

mencari produk dan mengenali produk apabila desain kemasan 

berubah baik dari segi bentuk maupun warna. 

Selain saran terhadap kemasan produk, saran untuk 

produk keju mozzarela BRADY adalah dengan memberikan 

inovasi produk yang dijual dengan bentuk keju mozzarella parut. 

CV Brawijaya Dairy Industry pada saat ini menjual produk keju 

mozzarella dalam bentuk balok dengan ukuran berat produk 250 

gram dan 1000 gram. Inovasi produk tersebut bertujuan untuk 

mempermudah konsumen keju mozzarella dalam mengonsumsi 

produk. Bentuk keju mozzarella parut memberikan kesan praktis 

dan langsung siap digunakan. Kemasan yang digunakan untuk 

keju mozzarella parut ini sama dengan saran sebelumnya, yaitu 
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menggunakan plastik PE (Polyethylene) untuk kemasan primer 

yang dikemas dengan kedap udara dan dengan desain bentuk 

plastik zipper dan printing food grade. Kelebihan inovasi keju 

mozzarella parut penggunaannya lebih praktis. Kekurangan dari 

inovasi keju mozzarella parut yaitu daya simpan produk tidak 

lama dan dalam konsumsinya harus cepat habis. Saran inovasi 

produk dengan keju mozzarella parut dapat dilihat pada 

Gambar 4. 3. 

 

 

 Sumber: Google 

Gambar 4. 3 Inovasi Keju Mozzarella Parut 

Beberapa saran perbaikan produk yang diberikan pada 

saat ini belum dapat diterapkan oleh perusahaan karena 

terkendala masalah biaya dan mesin. Penerapan saran tersebut 

mungkin akan berdampak pada biaya produksi yang akan naik 

sehingga akan berpengaruh pada penentuan harga jual produk. 

Kebijakan dari perusahaan untuk saat ini adalah dengan 

http://www.kemasansinergy.com/produk/plastik-polyethylene/
http://goukm.id/kemasan-plastik-zipper/
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memberikan produk yang bermutu baik dan mampu bersaing 

dengan produk lain, yaitu dengan cara menekan harga jual yang 

mampu bersaing. Keju mozzarella BRADY dikenal oleh 

konsumen dengan produk yang memiliki harga terjangkau. 

Kemungkinan penerapan saran-saran yang diberikan terhadap 

produk dapat diterapkan tergantung dengan permintaan pasar 

yang akan datang.  
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V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan hasil olah data dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Variabel product (X1) berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian (Y). Variabel price (X2) 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Y). Variabel place (X3) tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). 

Variabel promotion (X4) berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian (Y). 

2. Variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap 

keputusan pembelian produk keju mozzarella BRADY  

adalah variabel product (X1). 

3. Rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan CV Brawijaya 

Dairy Industry adalah menjaga kualitas produk dan 

memperbaiki desain kemasan produk agar lebih menarik 

minat beli konsumen. 

 

5.2 Saran 

Selain memperbaiki desain kemasan, saran perbaikan 

bagi perusahaan adalah promosi produk lebih ditingkatkan lagi 

karena masih banyak orang yang belum mengenal keju 

mozzarella merek BRADY. Peneliti selanjutnya diharapkan 
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dapat memperluas pembahasan mengenai variabel terkait 

maupun variabel lain terhadap keputusan pembelian, misal 

analisis pengaruh marketing mix 4P terhadap keputusan 

pembelian produk dan loyalitas pelanggan. 
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LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 Variabel Laten dan Variabel Terukur 

Variabel Indikator Definisi Sumber  

Product 
(X1) 

1. Rasa (X11) 1. Rasa keju mozzarella yang khas yaitu 
sedikit asin dan gurih. 

Kapoor and 
Metzger, 2008 

 2. Daya leleh (X12) 2. Daya leleh keju mozzarella yang tinggi. Setyawardani, 
2017 

 3. Kemuluran (X13) 3. Tingkat kemuluran keju mozzarella 
yang tinggi. 

Kapoor and 
Metzger, 2008 

 4. Tekstur (X14) 4. Keju mozzarella memiliki tekstur lunak. Arinda et al., 2013 
 5. Kemasan (X15)  5. Kemenarikan kemasan produk. Kotler dan Kevin, 

2009 
Price (X2) 1. Kesesuaian harga 

(X21) 
1. Harga yang ditawarkan sesuai dengan 

kualitas. 
Pratiwi, 2014 

 2. Keterjangkauan 
harga (X22) 

2. Harga yang ditawarkan terjangkau. Pratiwi, 2014 

 3. Diskon (X23) 3. Pemberian diskon dari perusahaan 
dalam pembelian produk dengan jumlah 
tertentu.  

Novita, 2013 
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Lampiran 1 Variabel Laten dan Variabel Terukur (Lanjutan) 

Variabel Indikator Definisi Sumber 

Place (X3) 1. Kedekatan lokasi 
(X31) 

1. Lokasi pembelian produk yang 
terjangkau. 

Dahmiri, 2010 

 2. Mudah ditemukan 
(X32) 

2. Produk mudah ditemukan di 
lokasi. 

Dhameria, 2014 

Promotion (X4) 1. Personal selling 
(X41) 

1. Penjualan dengan cara 
berinteraksi dengan calon 
pembeli. 

Susanto, 2013 

 2. Iklan (X42) 2. Iklan yang menarik konsumen.  Kotler dan Kevin, 
2009 

Keputusan 
Pembelian (Y) 

1. Kemantapan pada 
produk (Y1) 

1. Konsumen akan memilih produk 
sebagai pilihan utama dalam 
membeli produk. 

Susanto, 2013 

 2. Kepercayaan 
konsumen (Y2) 

2. Konsumen membeli produk 
karena kualitas produk yang 
terjamin. 

Puspitasari at al., 
2015 

 3. Pemenuhan 
kebutuhan (Y3)  

3. Pembelian produk karena 
manfaatnya.  

Sudarsono dan 
Kurniawati, 2013 
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Lampiran 2 Panduan Menentukan Ukuran Sampel Model PLS 

Jumlah 
maksimal 
arah panah 
menuju 
konstruk 

Tingkat (level) Signifikansi 

1% 5% 10% 

Minimum R2 Minimum R2 Minimum R2 

0,10 0,25 0,50 0,75 0,10 0,25 0,50 0,75 0,10 0,25 0,50 0,75 

2 158 75 47 38 110 52 33 26 88 41 26 21 
3 176 84 53 42 124 59 38 30 100 48 30 25 
4 191 91 58 46 137 65 42 33 111 53 34 27 
5 205 98 62 50 147 70 45 36 120 58 37 30 
6 217 103 66 53 157 75 48 39 128 62 40 32 
7 228 109 69 56 166 80 51 41 136 66 42 35 
8 238 114 73 59 174 84 54 44 143 69 45 37 
9 247 119 76 62 181 88 57 46 150 73 47 39 

10 256 123 79 64 189 91 59 48 156 76 49 41 
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Lampiran 3 Karakteristik Responden 

No Karakteristik Responden 

Jumlah 

Responden 
Presentase 

(%) 

1. Jenis Kelamin   
 a.  Laki-laki 13 30,95 
 b.  Perempuan 29 69,05 
 Total  42 100 

2. Usia   
 a.  17-25 tahun 17 40,48 
 b.  26-40 tahun 19 45,24 
 c.  41-55 tahun 6 14,29 
 d.  > 55 tahun - - 
 Total  42 100 

3. Pendidikan   
 a.  SD - - 
 b.  SMP - - 
 c.  SMA/SMK 13 30,95 
 d.  Sarjana (D1/ D3/ S1) 29 69,05 
 e.  Lainnya - - 
 Total  42 100 

4. Pekerjaan   
 a.  Pegawai 10 23,81 
 b.  Pelajar/ Mahasiswa 11 26,19 
 c.  Wiraswasta 14 33,33 
 d.  Lainnya 7 16,67 
 Total  42 100 

5. Pendapatan   
 a.  ≤Rp1.000.000,-/bln 6 14,29 
 b.  >Rp1.000.000,- s/d Rp2.000.000,-

/bln 
14 

33,33 

 c.  >Rp2.000.000,- s/d Rp3.000.000,-
/bln 

9 
21,43 

 d.  > Rp3.000.000,-/bln 13 30,95 
 Total  42 100 

6. Frekuensi pembelian produk   
 a.  1 kali/ bulan 28 66,67 
 b.  2 kali/ bulan 5 11,90 
 c.  3 kali/ bulan 1 2,38 
 d.  > 3 kali/ bulan 8 19,05 

 Total  42 100 
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JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

Jl. Veteran, Malang 65145, Telp. (0341) 550611 

 

Responden Yth. 

 

Saya mahasiswa jurusan Teknologi Industri Pertanian sedang 

melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Marketing 

Mix Terhadap Keputusan Pembelian Keju Mozzarella (Studi Kasus 

di CV Brawijaya Dairy Industry, Batu)”. Penelitian ini tentang 

pengaruh marketing mix terhadap keputusan pembelian produk keju 

mozzarella. Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk 

menyelesaikan skripsi yang sedang saya susun. Untuk itu saya sangat 

membutuhkan bantuan Bapak/Ibu/Sdr(i) untuk mengisi kuesioner ini 

secara lengkap dan benar. Atas kesediaan dan kerjasama 

Bapak/Ibu/Sdr(i), saya ucapkan terimakasih. 

 

Hormat saya, 

 

 

 

Muhamad Luthfi Aji Wicaksono 

 

 

I. Identitas Responden 

Petunjuk pengisian: Bapak/Ibu/Sdr(i) diminta untuk memberikan tanda 

silang (X) pada pilihan jawaban yang telah disediakan.  

1. Nama : 
 

2. Alamat : 
 
3. Jenis kelamin : Laki-laki/ Perempuan 

 

Lampiran 4 Kuesioner 
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Lampiran 4 Kuesioner (Lanjutan) 
 

4. Berapa usia anda? 
a. 17-25 tahun c. 41-55 tahun 

b. 26-40 tahun d. > 55 tahun 

 

5. Apa pekerjaan anda? 
a. Pegawai c. Wiraswasta 

b. Pelajar/ Mahasiswa d. Lainnya :…………….. 

 

6. Apa pendidikan terakhir anda? 
a. SD c. SMA/SMK e. lainnya:………….. 

b. SMP d. Sarjana (D1/ D3/ 

S1) 

 

 

7. Berapa pendapatan/ uang saku anda perbulan? 
a. ≤Rp1.000.000,-/bln c. >Rp2.000.000,- s/d 

Rp3.000.000,-/bln 

b. >Rp1.000.000,- s/d 

Rp2.000.000,-/bln 

d. > Rp3.000.000,-/bln 

 

8. Berapa kali anda melakukan pembelian produk keju mozzarella 
BRADY per bulan? 
a. 1 kali/ bulan c. 3 kali/ bulan 

b. 2 kali/ bulan d. > 3 kali/ bulan 

 

9. Kapan pembelian terakhir produk keju mozzarella BRADY? 
a. < 1 minggu yang lalu c. 2 - < 3 minggu yang lalu 

b. 1 - < 2 minggu yang lalu d. ≥ 1 bulan yang lalu 

 

10. Produk keju mozzarella BRADY yang berukuran berapa yang 
sering anda beli? 
a. 250 gram b. 1000 gram 

 

11. Berapa harga produk keju mozzarella BRADY berukuran 250 
gram yang sesuai dengan daya beli anda? 
a. Rp25.000,- c. Rp30.000,- 

b. Rp28.000,-  
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Lampiran 4 Kuesioner (Lanjutan) 
 
12. Berapa harga produk keju mozzarella BRADY berukuran 1000 

gram yang sesuai dengan daya beli anda? 
a. Rp90.000,- c. Rp100.000,- 

b. Rp95.000,-  

 

13. Berapa berat produk keju mozzarella BRADY yang anda 
butuhkan? 
a. 100 gram c. 500 gram 

b. 250 gram d. 1000 gram 

 

14. Darimana anda tahu tentang produk keju mozzarella BRADY? 
a. Brosur  c. Situs jual beli online 

(tokopedia/bukalapak) 

b. Iklan sosial media d. Sales 

 

15. Dimana anda membeli produk keju mozzarella BRADY? 
a. Toko Diva c. Situs jual beli online 

(tokopedia/bukalapak) 

b. Toko Intiboga d. Koperasi Mitra Bhakti Makmur 

 

II. Tanggapan Responden 

A. Pertanyaan Terbuka 

 

1. Bagaimana tanggapan anda terhadap rasa keju mozzarella 

BRADY? 

Alasan :  

 

2. Bagaimana tanggapan anda terhadap tekstur keju mozzarella 

BRADY? 

Alasan : 

 

3. Bagaimana tanggapan anda terhadap kemasan keju mozzarella 

BRADY? 

Alasan : 
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Lampiran 4 Kuesioner (Lanjutan) 
 

4. Apa alasan anda memilih keju mozzarella BRADY? 

Alasan : 

 

5. Apa alasan anda mempercayai produk keju mozzarella BRADY? 

Alasan : 

 

B. Pertanyaan Tertutup 

Petunjuk pengisian: Bapak/Ibu/Sdr(i) diminta untuk memberikan tanda 

silang (X) pada kolom yang sesuai dengan pendapat anda 

 

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 = Tidak Setuju (TS) 

3 = Cukup/ Netral/ Biasa (B) 

4 = Setuju (S) 

5 = Sangat Setuju (SS) 

 

No. Pernyataan Penilaian 

 
Produk 

1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 

(B) 

4 

(S) 

5 

(SS) 

1. Produk keju mozzarella 

BRADY memiliki rasa 

yang khas yaitu sedikit 

asin dan gurih. 

1 2 3 4 5 

2. Produk keju mozzarella 

BRADY memiliki daya 

leleh yang tinggi. 

1 2 3 4 5 

3. Produk keju mozzarella 

BRADY memiliki tingkat 

kemuluran yang tinggi 

(standar kemuluran keju 

mozzarella 3 inci). 

1 2 3 4 5 
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Lampiran 4 Kuesioner (Lanjutan) 
 

 
Produk 

1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 

(B) 

4 

(S) 

5 

(SS) 

4. Produk keju mozzarella 

BRADY memiliki tekstur 

yang lunak. 

1 2 3 4 5 

5. Produk keju mozzarella 

BRADY memiliki kemasan 

yang menarik. 

1 2 3 4 5 

 
Harga  

1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 

(B) 

4 

(S) 

5 

(SS) 

1. Produk keju mozzarella 

BRADY memiliki harga 

yang sesuai dengan 

kualitasnya. 

1 2 3 4 5 

2. Produk keju mozzarella 

BRADY memiliki harga 

yang terjangkau. 

1 2 3 4 5 

3. Produk keju mozzarella 

BRADY memberikan diskon 

dalam pembelian produk 

dengan jumlah tertentu.  

1 2 3 4 5 

 
Tempat  

1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 

(B) 

4 

(S) 

5 

(SS) 

1. Lokasi penjualan produk 

keju mozzarella BRADY 

mudah dijangkau. 

1 2 3 4 5 

2. Produk keju mozzarella 

BRADY selalu tersedia di 

lokasi penjualan.  

1 2 3 4 5 
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Lampiran 4 Kuesioner (Lanjutan) 
 

 
Promosi 

1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 

(B) 

4 

(S) 

5 

(SS) 

1. Promosi produk keju 

mozzarella BRADY 

dilakukan secara langsung 

(tatap muka) dan secara 

lisan. 

1 2 3 4 5 

2. Produk keju mozzarella 

BRADY menggunakan 

media iklan dalam promosi 

seperti brosur dan iklan di 

sosial media. 

1 2 3 4 5 

 
Keputusan Pembelian 

1 

(STS) 

2 

(TS) 

3 

(B) 

4 

(S) 

5 

(SS) 

1. Anda membeli produk keju 

mozzarella BRADY sebagai 

pilihan utama dalam 

membeli produk. 

1 2 3 4 5 

2. Anda membeli produk keju 

mozzarella BRADY karena 

percaya terhadap 

kualitasnya. 

1 2 3 4 5 

3 Anda membeli produk keju 

mozzarella BRADY karena 

kandungan gizinya dapat 

memenuhi kebutuhan gizi 

sehari-hari.  

1 2 3 4 5 
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Lampiran 5 Hasil Rekapitulasi Kuesioner  

No. Nama JK Usia Pendidikan Pekerjaan Pendapatan Frek. Beli/ bln 

1 M. Haqqi L 
17-25 

th 
SMA/ SMK 

Pelajar/ 
Mahasiswa 

≤Rp 1.000.000,-/bln 1 kali/ bln 

2 Asri D. P 
41-55 

th 
Sarjana 

(D1/D3/S1) 
Pedagang > Rp 3.000.000,-/bln > 3 kali/ bln 

3 
Rima 
Rahmawati 

P 
17-25 

th 
SMA/ SMK Pegawai 

>Rp 1.000.000,- s/d Rp 
2.000.000,-/bln 

1 kali/ bln 

4 Anggi S. P 
41-45 

th 
SMA/ SMK Wiraswasta > Rp 3.000.000,-/bln 1 kali/ bln 

5 Dedik Irawan L 
41-45 

th 
Sarjana 

(D1/D3/S1) 
Swasta > Rp 3.000.000,-/bln 1 kali/ bln 

6 Tika P 
26-40 

th 
Sarjana 

(D1/D3/S1) 
Ibu Rumah 

Tangga 
>Rp 1.000.000,- s/d Rp 
2.000.000,-/bln 

1 kali/ bln 

7 Vira P 
17-25 

th 
SMA/ SMK 

Pelajar/ 
Mahasiswa 

≤Rp 1.000.000,-/bln 1 kali/ bln 

8 Intan N P 
17-25 

th 
Sarjana 

(D1/D3/S1) 
Pelajar/ 

Mahasiswa 
>Rp 1.000.000,- s/d Rp 
2.000.000,-/bln 

> 3 kali/ bln 

9 Dian A. P 
17-25 

th 
Sarjana 

(D1/D3/S1) 
Pelajar/ 

Mahasiswa 
>Rp 1.000.000,- s/d Rp 
2.000.000,-/bln 

1 kali/ bln 

10 Badi'atun N P 
17-25 

th 
Sarjana 

(D1/D3/S1) 
Wiraswasta 

>Rp 2.000.000,- s/d Rp 
3.000.000,-/bln 

1 kali/ bln 

11 Cicit S. P 
26-40 

th 
Sarjana 

(D1/D3/S1) 
Pegawai > Rp 3.000.000,-/bln > 3 kali/ bln 
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Lampiran 5 Hasil Rekapitulasi Kuesioner (Lanjutan) 
 

12 Rodi J. L 
17-25 

th 
Sarjana 

(D1/D3/S1) 
Pelajar/ 

Mahasiswa 
>Rp 1.000.000,- s/d Rp 
2.000.000,-/bln 

1 kali/ bln 

13 Dwi Irawan L 
26-40 

th 
Sarjana 

(D1/D3/S1) 
Pegawai 

>Rp 2.000.000,- s/d Rp 
3.000.000,-/bln 

> 3 kali/ bln 

14 Andika L 
26-40 

th 
SMA/ SMK Wiraswasta 

>Rp 2.000.000,- s/d Rp 
3.000.000,-/bln 

1 kali/ bln 

15 Dinda P 
26-40 

th 
Sarjana 

(D1/D3/S1) 
Pegawai > Rp 3.000.000,-/bln 2 kali/ bln 

16 
Alprona 
Sitorus 

L 
17-25 

th 
Sarjana 

(D1/D3/S1) 
Pelajar/ 

Mahasiswa 
>Rp 1.000.000,- s/d Rp 
2.000.000,-/bln 

> 3 kali/ bln 

17 Ica P 
26-40 

th 
Sarjana 

(D1/D3/S1) 
Ibu Rumah 

Tangga 
>Rp 2.000.000,- s/d Rp 
3.000.000,-/bln 

1 kali/ bln 

18 Khasan Ridho L 
17-25 

th 
SMA/ SMK Pegawai 

>Rp 1.000.000,- s/d Rp 
2.000.000,-/bln 

1 kali/ bln 

19 Emma P 
26-40 

th 
SMA/ SMK 

Ibu Rumah 
Tangga 

>Rp 2.000.000,- s/d Rp 
3.000.000,-/bln 

1 kali/ bln 

20 Fransisca P 
17-25 

th 
Sarjana 

(D1/D3/S1) 
Pelajar/ 

Mahasiswa 
>Rp 1.000.000,- s/d Rp 
2.000.000,-/bln 

3 kali/ bln 

21 Dony L 
26-40 

th 
SMA/ SMK Wiraswasta > Rp 3.000.000,-/bln 1 kali/ bln 

22 Aulia P 
26-40 

th 
Sarjana 

(D1/D3/S1) 
Pegawai > Rp 3.000.000,-/bln 1 kali/ bln 

23 
Rony 
Heryudhi 

L 
41-45 

th 
Sarjana 

(D1/D3/S1) 
Wiraswasta > Rp 3.000.000,-/bln 2 kali/ bln 
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Lampiran 5 Hasil Rekapitulasi Kuesioner (Lanjutan) 
 

24 Maria P 
17-25 

th 
Sarjana 

(D1/D3/S1) 
Pelajar/ 

Mahasiswa 
>Rp 1.000.000,- s/d Rp 
2.000.000,-/bln 

1 kali/ bln 

25 Rima P 
41-45 

th 
Sarjana 

(D1/D3/S1) 
Ibu Rumah 

Tangga 
≤Rp 1.000.000,-/bln 1 kali/ bln 

26 Ken Baruna  L 
17-25 

th 
Sarjana 

(D1/D3/S1) 
Wiraswasta 

>Rp 2.000.000,- s/d Rp 
3.000.000,-/bln 

1 kali/ bln 

27 Riza P 
26-40 

th 
Sarjana 

(D1/D3/S1) 
Ibu Rumah 

Tangga 
>Rp 2.000.000,- s/d Rp 
3.000.000,-/bln 

1 kali/ bln 

28 Eko Puji Astuti P 
26-40 

th 
Sarjana 

(D1/D3/S1) 
Pegawai > Rp 3.000.000,-/bln 1 kali/ bln 

29 Khasanah P 
17-25 

th 
Sarjana 

(D1/D3/S1) 
Pelajar/ 

Mahasiswa 
≤Rp 1.000.000,-/bln 1 kali/ bln 

30 Imah  P 
17-25 

th 
Sarjana 

(D1/D3/S1) 
Pelajar/ 

Mahasiswa 
≤Rp 1.000.000,-/bln 1 kali/ bln 

31 Nisa P 
17-25 

th 
SMA/ SMK 

Pelajar/ 
Mahasiswa 

≤Rp 1.000.000,-/bln 1 kali/ bln 

32 Putri P 
26-40 

th 
Sarjana 

(D1/D3/S1) 
Pegawai > Rp 3.000.000,-/bln 1 kali/ bln 

33 
Muhammad 
Yasir 

L 
26-40 

th 
SMA/ SMK Wiraswasta 

>Rp 2.000.000,- s/d Rp 
3.000.000,-/bln 

> 3 kali/ bln 

34 Veronica Riva P 
26-40 

th 
Sarjana 

(D1/D3/S1) 
Wiraswasta 

>Rp 1.000.000,- s/d Rp 
2.000.000,-/bln 

1 kali/ bln 

35 
Muhamad Lutfi 
G. 

L 
26-40 

th 
Sarjana 

(D1/D3/S1) 
Wiraswasta > Rp 3.000.000,-/bln > 3 kali/ bln 
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Lampiran 5 Hasil Rekapitulasi Kuesioner (Lanjutan) 
 

36 Rina P 
26-40 

th 
Sarjana 

(D1/D3/S1) 
Pegawai 

>Rp 1.000.000,- s/d Rp 
2.000.000,-/bln 

1 kali/ bln 

37 Erli P 
17-25 

th 
Sarjana 

(D1/D3/S1) 
Wiraswasta > Rp 3.000.000,-/bln > 3 kali/ bln 

38 Sri Mujiana P 
26-40 

th 
SMA/ SMK Wiraswasta 

>Rp 2.000.000,- s/d Rp 
3.000.000,-/bln 

2 kali/ bln 

39 Dwi Ratna  P 
41-45 

th 
SMA/ SMK Pegawai 

>Rp 1.000.000,- s/d Rp 
2.000.000,-/bln 

1 kali/ bln 

40 Ahmad L 
17-25 

th 
Sarjana 

(D1/D3/S1) 
Wiraswasta 

>Rp 1.000.000,- s/d Rp 
2.000.000,-/bln 

1 kali/ bln 

41 Befinda R P 
26-40 

th 
Sarjana 

(D1/D3/S1) 
Wiraswasta > Rp 3.000.000,-/bln 2 kali/ bln 

42 Siti Sundari P 
26-40 

th 
SMA/ SMK Wiraswasta 

>Rp 1.000.000,- s/d Rp 
2.000.000,-/bln 

2 kali/ bln 
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Lampiran 6 Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden  
 

No 
Produk Harga Tempat Promosi 

Keputusan 
Pembelian 

X11 X12 X13 X14 X15 X21 X22 X23 X31 X32 X41 X42 Y1 Y2 Y3 

1 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 

2 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 

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

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

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

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

7 3 1 1 1 3 4 5 3 4 3 3 4 2 2 3 

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

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

10 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 

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

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

13 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 

14 5 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 
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Lampiran 6 Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden (Lanjutan) 
 

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

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

17 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 3 3 3 

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

19 5 5 4 4 4 4 3 2 4 4 2 2 3 3 3 

20 4 3 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 

21 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 4 2 4 5 5 

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

23 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 

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

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

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

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

28 5 4 3 5 2 4 5 1 5 5 1 1 2 5 3 

29 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 

30 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 

31 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 
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Lampiran 6 Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden (Lanjutan) 
 

 
 

 
 

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

33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

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

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

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

37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

38 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 

39 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

40 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 

41 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
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Lampiran 7 Output Uji Validitas 

Product (X1) 
Correlations 

 X11 X12 X13 X14 X15 X1 

X11 Pearson 
Correlation 

1 .427
**
 .489

**
 .589

**
 .186 .677

**
 

Sig. (2-tailed)  .005 .001 .000 .237 .000 

N 42 42 42 42 42 42 

X12 Pearson 
Correlation 

.427
**
 1 .773

**
 .650

**
 .233 .825

**
 

Sig. (2-tailed) .005  .000 .000 .138 .000 

N 42 42 42 42 42 42 

X13 Pearson 
Correlation 

.489
**
 .773

**
 1 .650

**
 .272 .854

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .000  .000 .081 .000 

N 42 42 42 42 42 42 

X14 Pearson 
Correlation 

.589
**
 .650

**
 .650

**
 1 .383

*
 .858

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .012 .000 

N 42 42 42 42 42 42 

X15 Pearson 
Correlation 

.186 .233 .272 .383
*
 1 .563

**
 

Sig. (2-tailed) .237 .138 .081 .012  .000 

N 42 42 42 42 42 42 

X1 Pearson 
Correlation 

.677
**
 .825

**
 .854

**
 .858

**
 .563

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 42 42 42 42 42 42 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lampiran 7 Output Uji Validitas (Lanjutan) 

Price (X2) 
Correlations 

 X21 X22 X23 X2 

X21 Pearson Correlation 1 .718
**
 .263 .796

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .093 .000 

N 42 42 42 42 

X22 Pearson Correlation .718
**
 1 .305

*
 .837

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .050 .000 

N 42 42 42 42 

X23 Pearson Correlation .263 .305
*
 1 .719

**
 

Sig. (2-tailed) .093 .050  .000 

N 42 42 42 42 

X2 Pearson Correlation .796
**
 .837

**
 .719

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 42 42 42 42 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lampiran 7 Output Uji Validitas (Lanjutan) 

 

Place (X3) 
Correlations 

 X31 X32 X3 

X31 Pearson Correlation 1 .608
**
 .899

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 42 42 42 

X32 Pearson Correlation .608
**
 1 .894

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 42 42 42 

X3 Pearson Correlation .899
**
 .894

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 42 42 42 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Promotion (X4) 
Correlations 

 X41 X42 X4 

X41 Pearson Correlation 1 .691
**
 .923

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 42 42 42 

X42 Pearson Correlation .691
**
 1 .916

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 42 42 42 

X4 Pearson Correlation .923
**
 .916

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 42 42 42 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 7 Output Uji Validitas (Lanjutan) 
 
Keputusan Pembelian (Y) 

Correlations 

 Y1 Y2 Y3 Y 

Y1 Pearson Correlation 1 .535
**
 .657

**
 .855

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 42 42 42 42 

Y2 Pearson Correlation .535
**
 1 .670

**
 .846

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 42 42 42 42 

Y3 Pearson Correlation .657
**
 .670

**
 1 .892

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 42 42 42 42 

Y Pearson Correlation .855
**
 .846

**
 .892

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 42 42 42 42 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 8 Output Uji Reliabilitas 

Product (X1) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.794 6 

Price (X2) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.814 4 

 
Place (X3) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.892 3 

 

Promotion (X4) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.903 3 

 
 
Keputusan Pembelian (Y) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.851 4 
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Lampiran 9 Output Nilai Outer Loading 
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Lampiran 10 Output Nilai Average Variance Extracted (AVE) 
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Lampiran 11 Output Nilai Discriminant Validity 
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Lampiran 12 Output Nilai Cronbach’s Alpha 
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Lampiran 13 Output Nilai Composite Reliability 
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Lampiran 14 Output Nilai R2 
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Lampiran 15 Output Path Coefficient 
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Lampiran 16 Dokumentasi Responden 

    



 
 

195 
 

   


