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ABSTRACT 

 This study has some purpose : Analyze the 

influence of conventional marketing and social media 

marketing by bringing the marketing mix to the decision 

to purchase dairy products. The approach in this study is a 

quantitative approach. Descriptive analysis, and multiple 

regression analysis.The research konvensional marketing 

according to respondents are: On product variables, prices, 

places, and promotions which agree with average values 

of (2.89), (3, 13), (3.22), and (3.33). Social media 

marketing according to respondents are: In product 

variables, prices, places, and promotions indicate 

respondents agree with sequential values of (2.82), (2.97), 

(2.91), and (2.88). The results regression analysis, is 
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variables "Product Quality, Place Comfort, and Promotion 

of Price Changes", "Packaging Size, Place Facilities, and 

Payment System", and "Price Labels and Various Flavors" 

together have a significant influence on the dependent 

variable, purchasing decision konvensional, and the 

results regression analysis, is Product Quality variable, 

and Pricing "," Product Variation, Payment System, and 

Twitter Promotion Media, and "Facebook Promoting 

Media and Media sosial Store Facility" together have a 

significant effect on the dependent variable purchasing 

decision ,social media. The conclusion is "Product 

Quality, Place Comfort, and Promotion of Price Changes", 

"Packaging Size, Place Facilities, and Payment System", 

and "Price Labels and Various Sense" jointly influence 

consumer behavior towards conventional purchase 

decisions. While the factors of "Product Quality, and Price 

Determination", "Product Variation, Payment System, and 

Twitter Promotion Media, and" Facebook Promoting 

Media and Media sosial Store Facilities "jointly influence 

consumer behavior towards the need to purchase social 

media. Partially the factors that influence conventional 

purchasing decisions are "Product Quality Index, and 

Pricing" and "Price label index and various flavors". 

Partially, the factors that influence social media 

purchasing decisions are "Product Quality Index, Place 

Comfort, and Promotion of Price Changes" and 

"Packaging Size Index, Place Facilities, and Payment 

System" 
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RINGKASAN 

Koperasi Agro Niaga merupakan salah satu 

koperasi yang mengolah bahan baku susu. Produk olahan 

susu segar menjadi produk utama yang ada di koperasi 

Argo Niaga. Susu paesturiasi dengan merk “Jab Milk dan 

produk olahan Yogurt serta Frozen Yogurt dikemas 

dengan berbagai varian rasa adalah satu satu produk yang 

bisa langsung dikonsumsi oleh konsumen. Kotler (2006), 

menyatakan bahwa keputusan konsumen dalam membeli  

barang dan jasa didapati beberapa faktor : karakteristik 

konsumen, rangsangan perusahaan  yang mencakup 

produk, harga, tempat dan promosi  serta kondisi rangsa 

ngan lainnya seperti politik, ekonomi, teknologi dan 

budaya. Respon dari konsumen terhadap rangsangan 
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tersebut akan mengarah kepada keputusan akan sebuah 

produk, keputusan akan sebuah merek, keputusan 

terhadap  dealer dan waktu dan jumlah pembelian. 

Pengumpulan data penelitian ini dilaksankan pada 

10 September – 30 September 2018 di Koperasi Agro 

Niaga Jabung Malang. Koperasi Agro Niaga Jabung ini 

bertempat di dijalan Suropati 4-6 Kemantren, Jabung, 

Malang. Penelitian ini bertujuan:1.Menganalisis pengaruh 

marketing konvensional dengan mendekatkan marketing 

mix terhadap keputusan pembelian produk susu dikoperasi 

Agro Niaga.2.Menganalisis pengaruh pemasaran melalui 

media sosial dengan mendekatkan marketing mix terhadap 

keputusan pembelian produk susu dikoperasi Agro 

Niaga.3.Mengetahui variable mana yang lebih besar 

diantara marketing konvensional  dan media sosial yang 

memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian 

produk susu dikoperasi Agro Niaga 

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah survey. Pendekatan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan metode Accidental sampling 

dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Data 

yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif, 

sedangkan untuk menganalisis faktor-faktor keputusan 

Pembelian Konsumen terhadap Produk susu dengan 

menggunakan analisis regresi berganda 
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Hasil penelitian yang di peroleh untuk faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian melalui pendekatan 

marketing mix secara adalah variabel produk, harga, 

tempat, dan promosi yang menyatakan setuju dengan nilai 

rata – rata berurutan sebesar (2,89), (3,13), (3,22), dan 

(3,33). Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

melalui pendekatan marketing mix secara media sosial 

adalah variabel produk, harga, tempat, dan promosi 

menunjukkan responden setuju dengan  nilai berurutan 

sebesar (2,82), (2,97),  (2,91), dan (2,88). 

Berdasarkan hasil analisis regresi, maka 

menunjukkan hasil bahwa variabel bebas “Kualitas 

Produk, Kenyamanan Tempat, dan Promosi Perubahan 

Harga”, “Ukuran Kemasan, Fasilitas Tempat, dan Sistem 

Pembayaran”, dan “Label Harga dan Aneka Rasa”  secara 

bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat yaitu keputusan pembelian secara 

konvensional. Hasil analisis regresi media sosial, maka 

menunjukkan hasil bahwa variabel Kualitas Produk, dan 

Penetapan Harga”, “Variasi Produk, Sistem Pembayaran, 

dan Media Promosi Twitter”, dan “Media Pomosi 

Facebook dan Fasilitas Store Media Sosial” secara 

bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat yaitu keputusan pembelian secara ,media 

sosial 

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa Faktor 

“Kualitas Produk, Kenyamanan Tempat, dan Promosi 

Perubahan Harga”, “Ukuran Kemasan, Fasilitas Tempat, 
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dan Sistem Pembayaran”, dan “Label Harga dan Aneka 

Rasa” secara bersama mempengaruhi perilaku konsumen 

terhadap keputuan pembelian secara konvensional. 

Sedangkan Faktor “Kualitas Produk, dan Penetapan 

Harga”, “Variasi Produk, Sistem Pembayaran, dan Media 

Promosi Twitter”, dan “Media Pomosi Facebook dan 

Fasilitas Store Media Sosial” secara bersama 

mempengaruhi perilaku konsumen terhadap keputuan 

pembelian secara media social, namun secara parsial 

faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian secara 

konvensional yaitu “Indeks Kualitas Produk, dan 

Penetapan Harga” dan “Indeks label harga dan aneka 

rasa”. Untuk secara parsial pada faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian secara media social 

yaitu “Indeks Kualitas Produk, Kenyamanan Tempat, dan 

Promosi Perubahan Harga” dan “Indeks Ukuran Kemasan, 

Fasilitas Tempat, dan Sistem Pembayaran”. Saran dari 

penelitian ini adalah Meningkatkan kegiatan promosi 

melalui kegiatan pameran dan bazar secara berkala baik di 

kecamatan, kabupaten, maupun di kota besar sekitarnya, 

promosi lewat iklan, di media elektronik, atau menjadi 

sponsor produk pada event-event yang berskala nasional 

sehingga hasil produk lebih dikenal oleh masyarakat luas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Koperasi Agro Niaga merupakan salah satu 

koperasi yang mengolah bahan baku susu. Koperasi Agro 

Niaga kini memiliki banyak jenis produk yang 

ditawarkannya, mulai dari susu segar, susu pasteurisasi, 

yogurt. Produk olahan susu segar menjadi produk utama 

yang ada di koperasi Argo Niaga. Susu paesturiasi dengan 

merk “Jab Milk dan produk olahan Yogurt serta Frozen 

Yogurt dikemas dengan berbagai varian rasa adalah satu 

satu produk yang bisa langsung dikonsumsi oleh 

konsumen. Selain produk olahan susu Koperasi juga 

menawarkan produk lain yang merupakan produk olahan 

dari peternakan sapi yang mereka punya yaitu produk 

pupuk kompos organic dan pakan ternak konsentrat. 

Pemasaran yang dilakukan oleh Koperasi Agro 

Niaga menggunakan dua strategi baik media sosial 

maupun konvensional/ofline. Kedua strategi yang 

diterapkan tersebut mengacu pada penerapan 4 (empat) 

prinsip dari bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu: 

Harga (Price), Produk (Product), Promosi (Promotion), 

dan Saluran distribusi (Place). Strategi harga pada internet 

marketing menurut Baker, dkk. (2001) adalah ketepatan, 

kecocokan, dan segmentasi. Sedangkan produk pada 

internet marketing didasarkan pada ide, penemuan, 

dan inovasi. Personalization dalam internet marketing 

meliputi proses pencarian yang dilakukan pelanggan 

di mana harus efektif dan efisien, proses interaksi 
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yang mudah dan konsekuen sehingga meningkatkan 

kepuasan pelanggan dan memungkinkan mereka 

mengunjungi situs mereka kembali. 

Penelitian Sholeh (2010) menunjukan bahwa 

maketing mix merupakan strategi marketing yang 

sesuai untuk pemasaran. Penerapan marketing mix 

yang sesuai akan membawa dampak positif. Dampak 

positif dalam hal ini adalah perkembangan salah satu 

organisasi. Dalam sebuah penelitian mengungkapkan 

bahwa marketing mix merupakan salah satu bagian 

yang berpengaruh terhadap kemajuan dan 

perkembangan salah satu organisasi.  

Perkembangan teknologi merupakan salah 

satu dari internet yang berkembang dengan mengubah 

cara dalam berinteraksi dalam komunikasi pemasaran 

dari face to face (konvesional) menjadi screen to face 

(internet marketing. Internet saat ini mudah 

digunakan untuk kegiatan yang padat dalam rutinitas 

sehari-hari, dalam sebuah komunikasi pemasaran 

produk baik melalui media sosial (screen to face) 

maupun pemasaran konvensional (face to face)  

Penggunaan konsep yang lebih modern dan 

lebih unik perusahaan dan pemilik usaha mencoba 

untuk menyampaikan visi dan misi perusahaan 

melalui media sosial yang saat ini banyak digunakan 

oleh berbagai kalangan masyarakat dengan berbagai 

tingkat macam-macam ekonomi. Media sosial 

merupakan media yang efektif dan mempengaruhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

seseorang. Penggunaan media sosial sebagai strategi 

bisnis yang tepat. Pemasaran dengan strategi promosi 

melalui internet khususnya dengan social media 

(jejaring sosial) dapat meningkatkan penjualan secara 

luas dan tidak memerlukan biaya pemasaran yang 

mahal. Konsumen juga akan lebih mudah untuk 

mencari informasi mengenai produk yang ingin 

mereka beli karena tidak perlu tatap muka secara 

langsung. 

Awal kemunculan media sosial Facebook 

membuat Indonesia pada tahun 2009 menduduki 

tempat sebagai negara pengguna Facebook terbesar di 

dunia (Miranti, 2012). Dalam perkembangannya, jenis 

media sosial tidak berhenti di situ saja.Twitter pun 

muncul menggeser fungsi Facebook sebagai media 

komunikasi media sosial. Baru-baru ini, Instagram pun 

mulai diminati masyarakat Indonesia sebagai salah satu 

akun media sosial yang memiliki kegunaan visual 

seperti mengunggah foto dan video.  

Penggunaan layanan belanja lewat internet 

(media sosial shopping) di Indonesia meningkat 

dalam tiga tahun terakhir. Survei Nielsen Global 

Media sosial 2007 menempatkan Indonesia di posisi 

13 dari 14 negara Asia Pasifik, dengan 51 persen 

populasi pengguna internet yang pernah berbelanja 

media sosial. Catherine Eddy selaku Direktur 

Eksekutif Client Solutions Nielsen Indonesia 

menerangkan, pembeli terbesar lewat internet 
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memang masih dikuasai negara-negara berkembang. 

Maka ia yakin jumlah pengakses media sosial 

shopping di Indonesia bakal tumbuh bertahap 

(Wijaya, 2011). Pemasaran melalui media media 

sosial diminati karena memiliki beberapa manfaat 

bagi konsumennya.  

Pada dasarnya, marketing konvensional 

ataupun internet marketing melalui media sosial 

mempunyai kelebihan dan kekurangaannya masing-

masing. Berkembangnya zaman yang berpengaruh 

besar pada sistem informasi bukan berarti harus 

melupakan cara yang lama. Hal tersebut dikarenakan 

tidak semua lapisan masyarakat dapat menjangkau 

perubahan tersebut. Namun, internet marketing kini 

mempunyai peluang lebih besar dan mempermudah 

para pelaku usaha dengan melihat semakin banyaknya 

para pengguna internet.  

Berbagai strategi sebagai upaya untuk 

meningkatkan penjualan berkaitan erat dengan 

keputusan konsumen untuk membeli sebuah produk. 

Menurut Kotler (2006), dalam  membuat keputusan 

konsumen dalam membeli  barang dan jasa didapati 

beberapa faktor  karakteristik konsumen, 

rangsangan perusahaan  yang mencakup produk, 

harga, tempat dan promosi  serta kondisi rangsa 

ngan lainnya seperti politik,  ekonomi, teknologi dan 

budaya. Respon dari konsumen terhadap rangsangan 

tersebut akan  mengarah kepada keputusan akan 
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sebuah produk, keputusan akan sebuah merek, 

keputusan terhadap  dealer dan waktu dan jumlah 

pembelian.  

Desti (2015) hasil penelitian menunjukkan 

bahwa strategi yang diterapkan oleh pemilik butik 

media sosial tersebut ialah celebrity endorse 

Instagram (selebgram) dan event media sosial 

berupa giveaway. Kekuatan visual yang ditampilkan 

melalui selebriti Instagram dimanfaatkan untuk 

menciptakan interaktifitas dengan tujuan 

promosi.Sehingga internet marketing melalui 

Instagramlebih mengunggulkan pada kekuatan 

visual jika dibandingkan dengan media sosial 

lainnya.Instagram juga mampu memfasilitasi 

pemilik butik media sosial dalam menerapkan 

promotional tools.    

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Yan 

dan Dai (2009) menyimpulkan bahwa keragaman 

produk, pengalaman menggunakan internet, 

pengalaman belanja media sosial, tingkat kognisi 

produk dan persepsi resiko berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian. Penelitian serupa 

dilakukan oleh Setiawan dan Sugiharto (2014) 

terkait pengaruh marketing mix terhadap keputusan 

pembelian menunjukkan bahwa produk, harga, 

tempat, dan penanganan promosi berpengaruh 

terhadap Keputusan Pembelian Tipe Toyota Avanza 

Tipe G di Surabaya. Faktor terbesar yang 
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mempengaruhi dari Keputusan Pembelian adalah 

produk.  

Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan 

peneliti untuk mengimplementasikan sistem ini 

sebagai upaya untuk memperluas jangkauan 

pemasaran sehingga nantinya diharapkan dapat 

meningkatkan volume penjualan produk susu di 

koperasi Agro Niaga Jabung yang sekaligus 

menambah nilai keuntungan (profit) dan 

meningkatkan daya saing perusahaan. Dengan 

demikian, judul penelitian ini adalah Evaluasi 

Penerapan Penggunaan Media Sosial dan Marketing 

Konvensional Melalui Pendekatan Marketing Mix 

Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Susu 

Di Koperasi Agro Niaga.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan mengacu pada latar belakang yang 

telah di jabarkan di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana profil pemasaran media sosial dan 

konvensional pada produk susu dikoperasi 

Agro Niaga? 

2. Bagaimana pengaruh pemasaran konvensional 

dengan berbasis marketing mix terhadap 

keputusan pembelian produk susu dikoperasi 

Agro Niaga? 

3. Bagaimana pengaruh pemasaran melalui 

media sosial dengan berbasis marketing mix 
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terhadap keputusan pembelian produk susu 

dikoperasi Agro Niaga? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Mengetahui profil pemasaran media sosial dan 

konvensional yang mempengaruhi keputusan 

pembelian produk susu dikoperasi Agro 

Niaga. 

2. Menganalisis pengaruh marketing 

konvensional dengan mendekatkan marketing 

mix terhadap keputusan pembelian produk 

susu dikoperasi Agro Niaga 

3. Menganalisis pengaruh pemasaran melalui 

media sosial dengan mendekatkan marketing 

mix terhadap keputusan pembelian produk 

susu dikoperasi Agro Niaga 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi yang konkrit dalam berbagai 

aspek antara lain. 

1. Aspek Praktis 

Sebagai bahan pertimbangan bagi divisi 

pemasaran dalam menggunkan media internet 

sebagai salah satu pendukung strategi 

pemasaran produk. 

2. Aspek akademis/teoritis 

a. Bagi penulis 
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Untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai penerapan 

marketing konvensional dan media sosial 

dalam memasarkan produk. 

b. Bagi pihak lain 

Sebagai bahan informasi bagi 

mahasiswa yang tertarik dengan bidang 

kajian penerapan promosi melalui media 

sosial dan marketing konvensional 

sebagai salah satu pendukung strategi 

pemasaran produk, serta sebagai bahan 

referensi, pertimbangan dan 

pengembangan penelitian lain sehingga 

dapat memperluas kontribusi yang di 

berikan. 

 

1.5 Kerangka Konsep Penelitian 

Kerangka konsep dalam penelitian 

dimaksudkan untuk menggambarkan paradigm 

penelitian sebagai jawaban atas masalah 

penelitian. Dalam kerangka pemikiran tersebut 

terdapat dua variable independen (internet 

marketing dan strategi pemasaran) pada media 

sosial yang mempengaruhi variable dependen 

(keputusan konsumen). 

Peneliti melihat bentuk penerapan internet 

marketing yang diterapakan sebagai strategi 

pendukung penjualan pada produk susu. Sehingga 
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dengan adanya kedua hal tersebut akan mendorong 

konsumen untuk membuat keputusan terhadap 

website atau media media sosial yang telah di 

sediakan oleh Koperasi Agro Niaga Jabung dan 

Supplier nya. 

Penggunaan jaringan internet kini kian 

menjadi aktifitas yang sering digunakan dalam 

berkomunikasi di masyarakat akibat kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian 

canggih. Dalam dunia perdagangan kini juga telah 

marak menggunakan media internet sebagai 

tempat memasarkan produk, membuka pasar, 

mencari pelanggan hingga transaksi jual beli juga 

dapat terjadi. Keuntungan dari penggunaan 

internet marketing diantaranya dapat menyediakan 

akses sepanjang waktu bagi pelanggan, 

mengurangi batas geografis untuk menyediakan 

akses ke pasar baru, dan memungkinkan 

komunikasi langsung dengan pelanggan (Corley, 

Jourdan, dan Ingram, 2013) 

Menurut Thoyibie (2010), social media 

adalah konten berisi informasi, yang dibuat oleh 

orang yang memanfaatkan teknologi penerbitan, 

sangat mudah diakses dan dimaksudkan untuk 

memfasilitasi komunikasi, pengaruh dan interaksi 

dengan sesama dan dengan khalayak umum. 

Dewasa ini, praktek pemasaran melalui social 

media mulai berkembang dan digunakan sebagai 
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alat pemasaran produk mempromosikan merek 

dan brand suatu perusahaan. Social media 

merupakan tempat berkumpulnya orang-orang 

yang ingin berbagi informasi dan tempat untuk 

mencari teman baru serta berinteraksi dengan 

teman lainnya secara media sosial. Social media 

yang berkembang sangat pesat di negara Indonesia 

ialah Facebook dan Twitter dan Instagram. 

Menurut Jerome Mc-CarthyDalam merumuskan 

bauran pemasaran menjadi 4 P (Product, Price, 

Promotion dan Place) (Tjiptono, 2007) 

Berbagai tahap kegiatan harus dilalui oleh 

barang dan jasa sebelum sampai pada tangan 

konsumen. Seiring dengan perkembangan konsep 

pemasaran, kini para ahli telah menyederhanakan 

ruang lingkup yang luas itu menjadi 4 (empat) 

kebijakan pemasaran yang lazim disebut bauran 

pemasaran (Marketing Mix) atau 4P yaitu, produk 

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

promosi (promotion). (Cannon, Perreault dan 

McCarthy, 2008). Marketing mix merupakan 

kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan 

inti dari sistem pemasaran, variabel mana dapat 

dikendalikan oleh perusahaan untuk 

mempengaruhi tanggapan konsumen dalam pasar 

sasarannya.Variabel atau kegiatan tersebut perlu 

dikombinasikan dan dikoordinasikan oleh 

perusahaan seefektif mungkin, dalam melakukan 
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kegiatan pemasarannya. Dengan demikian 

perusahaan tidak hanya sekedar memiliki 

kombinasi kegiatan yang terbaik saja, akan tetapi 

dapat mengkoordinasikan berbagai variabel 

marketing mix tersebut. Berdasarkan uaraian – 

uraian dalam kerangka pemikiran di atas, 

dirumuskan kerangka penelitian dan paradigma 

penelitian internet marketing dan marketing mix, 

strategi bisnis dan keputusan konsumen seperti 

gambar di bawah ini. 
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Gambar 1.1 

Kerangka pemikiran 
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Produk 

 

 

Keputusan Pembelian (Y) 

Y1= Produk Sesuai Yang Diinginkan 

Y2= Loyalitas Pembelian   

Y3= Karena Ingin Mencoba 

Y4= Karena Factor Lingkungan  
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1.6 Hipotesis   

 

1. Variabel Produk memperngaruhi keputusan 

pembelian pada konsumen 

2. Variabel Promosi mempengaruhi keputusan 

pembelian pada konsumen 

3. Variabel Place (Tempat) mempengaruhi keputusan 

pembelian pada konsumen 

4. Variable Price (Harga) mempengaruhi keputusan 

pembelian pada konsumen 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hasil Kajian Terdahulu 

Beberapa penelitian tentang penerapan strategi 

pemasaran telah dilakukan, diantaranya oleh Azhary 

(2015) dengan judul penelitian Strategi Pemasaran 

Melalui Media Sosial Akun Twitter @Coftofmks dalam 

Meningkatkan Kunjungan Pelanggan Coffe Toffee 

Makasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif 

akun @coftofmks adalah melihat potensi Twitter yang 

dapat membawa keuntungan materi dan immaterial. 

Terdapat strategi bauran promosi berupa iklan, promosi 

penjualan, publikasi, personal selling, direct marketing 

dan interactive media. Dan dampak yang terjadi pada 

pengguna Twitter bersifat positif pada efek kognitif dan 

cenderung positif pada efek afeksi. 

Nurgiyanto (2014) dengan Judul Penelitian 

Pengaruh Strategi Promosi Melalui Sosial Media 

Terhadap Keputusan Pembelian Garskin yang Dimediasi 

Word of Mouth Marketing. Hasil Penelitian 

menunjukkan (1) Terdapat pengaruh positif strategi 

promosi melalui social media terhadap keputusan 

pembelian produk garskin merek SayHello di Kota 

Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dari t hitung sebesar 

8,664 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 

0,05, dan koefisien regresi mempunyai nilai positif 
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sebesar 0,792, (2) Terdapat pengaruh positif strategi 

promosi melalui social media terhadap word of mouth 

marketing pada produk garskin merek SayHello di Kota 

Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dari t hitung sebesar 

4,395 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 

0,05, dan koefisien regresi mempunyai nilai positif 

sebesar 0,395, (3) Terdapat pengaruh positif word of 

mouth marketing terhadap keputusan pembelian produk 

garskin merek SayHello di Kota Yogyakarta. Hal ini 

dibuktikan dari t hitung sebesar 4,821 dengan nilai 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, dan koefisien 

regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,440 (4) 

Terdapat pengaruh strategi promosi melalui social media 

terhadap keputusan pembelian yang dimediasi word of 

mouth marketing pada produk garskin merek Say Hello 

di Kota Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dari koefisisen 

mediasi sebesar 0,0906 bernilai positif dan memiliki 

siginifikansi sebesar 0,0217, lebih kecil dari 0,05. 

Desti (2015) yang mengambil judul Analisis 

Strategi Internet Marketing Butik Media sosial Di 

urabaya Melalui Instagram. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh 

pemilik butik media sosial tersebut ialah celebrity 

endorse Instagram (selebgram) dan eventmedia sosial 

berupa giveaway. Kekuatan visual yang ditampilkan 

melalui selebriti Instagram dimanfaatkan untuk 

menciptakan interaktifitas dengan tujuan promosi. 

Sehingga internet marketing melalui Instagram lebih 
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mengunggulkan pada kekuatan visual jika dibandingkan 

dengan media sosial lainnya. Instagram juga mampu 

memfasilitasi pemilik butik media sosial dalam 

menerapkan promotional tools. 

Salome dan Muthiah (2014) dalam penelitiannya 

dengan judul The Influence Of Social Media On The 

Consumer Decision Making Process Amongst University 

Students In Malaysia. Tujuan penelitian untuk menguji 

pengaruh media sosial terhadap proses pengambilan 

keputusan dalam pembelian pada mahasiswa di 

Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media 

sosial mempengaruhi proses pengambilan keputusan 

konsumen untuk melakukan pembelian dalam setiap 

jenjang pada mahasiswa dengan menggunakan model 

EKB Five steps. 

Khatib (2016) dalam penelitiannya dengan judul 

The Impact of Social Media Characteristics on Purchase 

Decision Empirical Study of Saudi Customers in Aseer 

Region. Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan 

bagaimana pengaruh sosial media tercermin dalam 

proses keputusan pembelian konsumen. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sosial media mempunyai pengaruh 

dalam proses pengambilan keputusan konsumen dalam 

melakukan pembelian. Sosial media mempunyai 

implikasi penting bagi para pemasar karena memiliki 

peluang lebih besar dalam menguasasi pasar.   

Yogesh dan Yesha (2014) dengan judul 

penelitian Effect of Social Media on Purchase Decision. 
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Hasil penelitian menunjukkan sosial media dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian. Dalam penelitian 

tersebut disebutkan bahwa sosial media yang paling 

banyak digunakan sebagai sumber informasi dalam 

melakukan pembelian terkait dengan perceived 

convenience (kenyamanan yang dirasakan), effectiveness 

(efektivitas) dan perceived credibility (kridibilitas yang 

dirasakan). 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Konsep Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok 

yang dilakukan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan 

yaitu mempertahankan kelangsungan hidup untuk 

berkembang, dan mendapatkan laba. Pemasaran juga 

merupakan faktor penting dalam memenuhi kebutuhan 

konsumen. Untuk itu kegiatan pemasaran harus dapat 

memberikan kepuasan konsumen jika perusahaan tersebut 

menginginkan usahanya tetap berjalan terus atau 

menginginkan konsumen mempunyai pandangan yang 

baik terhadap perusahaan. 

Definisi pemasaran menurut Swastha dan 

Handoko (2000) menjelaskan bahwa “pemasaran adalah 

suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha 

yang ditujukan untuk merencanakan produk, menentukan 

harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan 

jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada 

pembeli yang ada maupun pembeli potensial”. Pengertian 
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pemasaran menurut Kotler dan Keller (2009) adalah 

proses sosial dan manajerial dimana individu dan 

kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka 

dengan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan 

produk yang bernilai satu sama lain. Berdasarkan definisi 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemasaran mempunyai 

arti yang lebih luas daripada penjualan, pemasaran 

mencakup usaha perusahaan yang ditandai dengan 

mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang perlu 

dipuaskan, menentukan harga produk yang sesuai, 

menentukan cara promosi dan penjualan produk tersebut. 

Dimana pemasaran merupakan kegiatan yang saling 

berhubungan sebagai suatu sistem untuk menghasilkan 

laba. 

Pemasaran merupakan hal yang sangat penting 

bagi keberhasilan suatu perusahaan. Terdapat falsafah 

dalam pemasaran yang disebut sebagai konsep pemasaran. 

Swastha dan Handoko (2010) mendefinisikan konsep 

pemasaran sebagai berikut: 

“Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang 

menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen 

merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan 

hidup perusahaan”.  

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan 

dari konsep pemasaran adalah memberikan kepuasan 

terhadap keinginan dan kebutuhan konsumen. Konsep 

pemasaran tersebut dapat dicapai dengan usaha mengenal 

dan merumuskan keinginan dan kebutuhan konsumen. 
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Perusahaan dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan 

konsumen harus menyusun kebijaksanaan produk, harga, 

promosi dan distribusi yang tepat sesuai dengan keadaan 

konsumen sasarannya.  

Volume penjualan yang menguntungkan 

merupakan tujuan pemasaran, artinya laba dapat diperoleh 

melalui pemuasan konsumen. Laba dapat membuat 

perusahaan tumbuh dan berkembang, menggunakan 

kemampuan yang lebih besar kepada konsumen serta 

memperkuat kondisi perekonomian secara keseluruhan. 

Laba merupakan tujuan umum dari perusahaan. Tujuan 

pemasaran merupakan wujud rencana yang terencana 

yang terarah di bidang pemasaran untuk memperoleh 

suatu hasil yang optimal.  

2.2.2 Strategi Pemasaran  

Kotler dan Armstrong (2012) mendefinisikan 

strategi pemasaran sebagai pola Fikir pemasaran yang 

akan digunakan oleh unit bisnis untuk mencapai tujuan 

pemasarannya. Dalam menjalankan bisinisnya perusahaan 

harus mengeidentifikasi peluang pertumbuhan adalah kisi- 

kisi ekspansi produk pasar.  

Strategi pemasaran menurut Guiltinan dan Paul 

(2008) adalah “suatu rencana yang mengindikasikan 

bagaimana manajer mengalikasikan sumberdaya pada 

produk individu atau lini produk untuk mencapai tujuan 

produk tertentu”. Seperti pertumbuhan pangsa pasar atau 

memksimalkan keuntungan. Menurut Tjiptono (2007), 
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“strategi pemasaran merupakan alat fundamental yang 

direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan 

mengembangkan keunggulan bersaing yang 

berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan 

program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar 

sasaran tersebut”.  

Kotler dan Keller  (2009) menjelaskan istilah 

tersebut sebagai alat perencaan portofolio untuk 

mengidentifikasikan peluang pertumbuhan perusahaan 

melalui penetrasi pasar, pengembangan pasar, 

pengembangan produk atau diversifikasi. Sedangkan 

Harris dan Dennis (2012) mengatakan bahwa “Ansoff 

tradisional marixis alternatif berguna untuk 

mempertimbangkan strategi internet. Oleh kategori nya 

diringkas sebagai berikut: penetrasi pasar; pembangunan 

pasar; produk pembangunan; diversivikasi. Keempat 

elemen tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

1. Penetrasi pasar (Market Penetration) 

Perusahaan memfokuskan diri pada penjualan produk 

yang sudah ada dan pada pasar yang sudah ada. Contohnya 

nilai tambah dapat ditawarkan kepada konsumen yang 

sudah ada dengan menyediakan pilihan melakukan kontak 

secara media sosial. 

2. Pengembangan pasar (Market Dveleopment) 

Dikarenakan internet memiliki jangkauan global, maka 

strategi pengembangan pasar merupakan strategi yang 

ideal, dimana produk yang ada dapat ditawarkan pada 
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pasar baru tanpa harus mendirikan bangunan secara fisik 

di negara yang bersangkutan 

3. Pengembangan produk (Product Development ) 

Perusahaan mengembangkan produk yang sudah ada 

untuk dipasarkan pada pasar yang sudah ada, untuk 

memberikan nilai tambah kepada konsumenya. 

4. Diversifikasi (Diversivication) 

Diversifikasi media sosial, membawa resiko yang paling 

besar di antara strategi yang lain hingga jarang diterapkan. 

Hal ini dikarenakan perusahaan memasarkan produk baru 

pada pasar baru, dimana produk dan pasarnya merupakan 

hal yang belum diketahui sebelumnya. 

 

2.2.3 Bauran pemasaran 

Menurut Lee (2009) bauran pemasaran berasal dari 

tunggal (price) kemudian berkembang menjadi 

"Marketing Mix" sering disebut juga dengan "4Ps", 

sebagai sarana menerjemahkan perencanaan pemasaran ke 

dalam praktek lapangan. Bauran pemasaran bukanlah teori 

ilmiah, melainkan hanya sebuah kerangka kerja 

konseptual yang mengidentifikasi ketentuan-ketentuan 

keputusaan sehingga manajer dapat mengkonfigurasikan 

penawaran mereka sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

Alat ini dapat digunakan untuk mengembangkan kedua 

strategi jangka panjang dan jangka pendek dalam tatktikal 

program. Ide dari bauran pemasaran adalah ide yang sama 

seperti saat pencampuran kue. Seorang tukang roti akan 
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mengubah proporsi bahan dalam kue tergantung pada jenis 

kue yang ingin dipanggang. Proporsi dalam bauran 

pemasaran dapat diubah dengan cara yang sama dan 

berbeda dari produk ke produk. 

Menurut Kotler & Armstrong (2012) bauran 

pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran taktis 

dan terkontrol yang dipadukan oleh perusahaan untuk 

menghasilkan respon yang diinginkan pasar sasaran. 

Bauran pemasaran terdiri atas segala sesuatu yang dapat 

dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan 

produknya, Kemungkinan–kemungkinan tersebut dapat 

dikelompokan menjadi 4P yaitu : 

1. Product (Produk) 

Pemasaran dimulai dengan produk yaitu, barang, 

jasa atau gagasan yang dirancang untuk memenuhi 

kebutuhan seorang pemakai. Dengan demikian menyusun 

dan mengembangkan produk baru merupakan tantangan 

bagi tenaga pemasaran. Memenuhi kebutuhan pemakai 

seringkali berarti mengubah produk-produk yang telah 

ada. Salah satu strateginya adalah differensiasi produk. 

Differensiasi produk berarti penciptaan suatu produk atau 

citra produk yang cukup berbeda dengan produk – produk 

yang telah beredar dengan maksud untuk menarik 

pelanggan. 

2. Price (Harga) 

Tjiptono (2007) menyatakan bahwa harga dapat 

diungkapkan dengan beberapa istilah, misalnya tarif, 

sewa, bunga, premium, komisi, upah, gaji dan sebagainya. 
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Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan 

moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa) 

yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau 

penggunaan suatu barang atau jasa. Harga merupakan 

satusatunya unsur bauran pemasaran yang memberikan 

pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan 

ketiga unsur lainnya adalah (produk, distribusi, dan 

promosi) menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran). 

Disamping itu harga merupakan unsur bauran yang 

bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat 

Kotler dan Keller (2009). Sedangkan menurut Alma, 

(2003) produsen harus pandai menetapkan kebijaksanaan 

harga, tinggi atau rendahnya harga yang ditetapkan harus 

berpedoman pada : 

a. Keadaan/kualitas barang, 

b. Konsumen yang dituju, berpenghasilan tinggi, sedang, 

atau rendah, konsumen perkotaan atau pedesaan,  

c. Suasana pasar, apakah produknya baru dikenalkan ke 

pasar atau produk menguasai pasar, produk sudah melekat 

dihati konsumen atau banyak saingan. 

3. Place (Tempat) 

Place (Tempat) menurut Alma, (2003) berarti 

kemana tempat/lokasi yang dituju, bagaimana saluran 

distribusinya, berapa banyak saluran, dan kondisi para 

penyalur yang diperlukan. Kotler dan Amstrong (2012) 

mengungkapkan bahwa saluran distribusi adalah suatu 

perangkat organisasi yang saling tergantung dalam 

menyediakan satu produk atau jasa untuk digunakan atau 
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dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. 

Sedangkan Kotler dan Keller  (2009) mendefinisikan 

saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang 

saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk 

menjadikan suatu produk atau jasa siap digunakan untuk 

konsumsi. 

Menurut Kotler dan Keller (2009) saluran 

pemasaran melaksanakan tugas memindahkan barang dari 

produsen ke konsumen. Hal ini mengatasi kesenjangan 

waktu, tempat dan pemilihan yang memisahkan barang 

dan jasa dari orang-orang yang membutuhkan atau 

menginginkannya. Kotler dan Keller (2009) 

mengungkapkan bahwa anggota saluran pemasaran 

melaksanakan sejumlah fungsi utama: 

a. Informasi, yaitu pengumpulan dan penyebaran informasi 

pemasaran mengenai pelanggan, pesaing, serta pelaku dan 

kekuatan lain yang ada saat ini maupun yang potensial 

dalam lingkup pemasaran.  

b. Promosi, yaitu pengembangan dan penyebaran 

komunikasi persuasif yang dirancang utnuk menarik 

pelanggan pada penawaran tersebut.  

c. Negosiasi, yaitu usaha untuk mencapai persetujuan akhir 

mengenai harga dan syarat lain sehingga transfer 

kepemilikan dapat dilakukan.  

d. Pemesanan, yaitu komunikasi dari para anggota saluran 

pemasaran ke produsen mengenai minat untuk membeli. 
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e. Pembiayaan, yaitu perolehan dan pengalokasian dana 

yang dibutuhkan untuk membiayai persediaan pada 

berbagai tingkat saluran pemasaran.  

f. Pengambilan resiko, yaitu penanggungan resiko yang 

berhubungan dengan pelaksanaan fungsi saluran 

pemasaran tersebut.  

g. Pemilihan fisik, yaitu kesinambungan penyimpanan dan 

penggerak produk fisik dari bahan mentah sampai ke 

pelanggan akhir. 

h. Pembayaran, yaitu pembeli membayar tagihan ke penjual 

lewat bank dan institusi keuangan lainnya. 

i. Hak milik, yaitu transfer kepemilikan sebenarnya dari satu 

organisasi atau orang ke organisasi atau orang yang lain 

4. Promotion (Promosi) 

Alma (2003) menyatakan bahwa proses terjadi di 

luar pandangan konsumen. Konsumen tidak mengetahui 

bagaimana proses yang terjadi, yang penting jasa yang dia 

terima harus memuaskan. Proses terjadi berkat dukungan 

karyawan dan tim manajemen yang mengatur semua 

proses agar berjalan dengan lancar. Proses penyampaian 

jasa sangat signifikan dalam menunjang keberhasilan 

pemasaran jasa pendidikan dan juga memberikan 

kepuasan kepada peserta pelatihan. Komponen bauran 

pemasaran fungsional untuk perencanaan, pengeksekusian 

dan teknik-teknik untuk mengkomunikasikan informasi 

mengenai produk agar mendapat perolehan yang 

menguntungkan, mempertahankan dan mengembangkan 

pelanggan. 
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Promosi merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan suatu program pemasaran. Tjiptono (2008) 

mengungkapkan bahwa promosi adalah semua kegiatan 

yang dimaksudkan untuk menyampaikan atau 

mengkomunikasikan suatu produk kepada pasar sasaran, 

untuk memberi informasi tentang keistimewaan, kegunaan 

dan yang paling penting adalah tentang keberadaannya, 

untuk mengubah sikap ataupun untuk mendorong orang-

orang supaya bertindak. 

Bauran Promosi pemasaran menurut Tjiptono 

(2008) terdiri dari lima macam yaitu:  

a. Personal Selling Komunikasi langsung (tatap muka) 

antara penjual dan calon pelanggan untuk 

memperkenalkan suatu produk kapada calon pelanggan 

dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk 

sehingga mereka kemudian akan mencoba dan 

membelinya.  

b. Mass Selling Merupakan pendekatan yang menggunakan 

media komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada 

khalayak ramai. Mass Selling terdiri dari: 

 

1) Periklanan  

Iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung, yang 

didasari pada informasi tentang keunggulan atau 

keuntungan suatu produk, yang disusun sedemikian rupa 

sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan 

mengubah pikiran orang untuk membeli. 
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2) Publisitas 

Publisitas adalah bentuk penyajian dan penyebaran 

ide barang dan jasa secara non personal. 

3) Sales Promotion 

Sales promotion adalah bentuk persuasi langsung 

melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur 

untuk merangsang pembelian produk dengan segera atau 

meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan.  

4) Publik Relation 

Publik relation merupakan upaya komunikasi 

menyeluruh dari suatu organisasi untuk mempengaruhi 

persepsi, opini, keyakinan dan sikap berbagai kelompok 

terhadap organisasi tersebut. 

5) Direct Marketing 

Direct marketing adalah sistem pemasaran yang 

bersifat interaktif yang memanfaatkan satu atau beberapa 

media iklan untuk menimbulkan respon yang terukur atau 

transaksi di sembarang lokasi. 

2.2.4 Media Sosial 

1. Pengertian Media Sosial 

Menurut Thoyibie (2010), social media 

adalah konten berisi informasi, yang dibuat oleh 

orang yang memanfaatkan teknologi penerbitan, 

sangat mudah diakses dan dimaksudkan untuk 

memfasilitasi komunikasi, pengaruh dan interaksi 

dengan sesama dan dengan khalayak umum. 

Dewasa ini, praktek pemasaran melalui social media 
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mulai berkembang dan digunakan sebagai alat 

pemasaran produk mempromosikan merek dan 

brand suatu perusahaan. 

Social media merupakan tempat 

berkumpulnya orang-orang yang ingin berbagi 

informasi dan tempat untuk mencari teman baru 

serta berinteraksi dengan teman lainnya secara 

media sosial. Social media yang berkembang sangat 

pesat di negara Indonesia ialah Facebook dan 

Twitter. Media sosial adalah sebuah media media 

sosial, dengan para penggunanya bisa dengan 

mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi 

meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia 

virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan 

bentuk media sosial yang paling umum digunakan 

oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain 

mengatakan bahwa media sosial adalah media media 

sosial yang mendukung interaksi sosial dan media 

sosial menggunakan teknologi berbasis web yang 

mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. 

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein 

mendefinisikan media sosial sebagai sebuah 

kelompok aplikasi berbasis internet yang 

membangun di atas dasar ideologi dan teknologi 

Web 2.0 , dan yang memungkinkan penciptaan dan 

pertukaran user-generated content. Jejaring sosial 

merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat 

web page pribadi, kemudian terhubung dengan 
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teman-teman untuk berbagi informasi dan 

berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain 

Facebook, Myspace, dan Twitter. Jika media 

tradisional menggunakan media cetak dan media 

broadcast, maka media sosial menggunakan 

internet. Media sosial mengajak siapa saja yang 

tertarik untuk berpertisipasi dengan memberi 

kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi 

komentar, serta membagi informasi dalam waktu 

yang cepat dan tak terbatas. 

Saat teknologi internet dan mobile phone 

makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh 

dengan pesat. Kini untuk mengakses facebook atau 

twitter misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan 

kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah 

mobile phone. Media sosial mempunyai ciri-ciri, 

yaitu sebagai berikut :1. Pesan yang di sampaikan 

tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa 

keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui 

SMS ataupun internet. 2. Pesan yang di sampaikan 

bebas, tanpa harus melalui suatu Gatekeeper. 3. 

Pesan yang di sampaikan cenderung lebih cepat di 

banding media lainnya. 4. Penerima pesan yang 

menentukan waktu interaksi. Media sosial 

merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena 

dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan 

promosi bisa lebih luas. Media sosial menjadi bagian 

yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi banyak 
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perusahaan dan merupakan salah satu cara terbaik 

untuk menjangkau pelanggan dan klien. Media 

sosial sperti blog, facebook, twitter, dan youtube 

memiliki sejumlah manfaat bagi perusahaan dan 

lebih cepat dari media konvensional seperti media 

cetak dan iklan TV, brosur dan selebaran. 

2. Jenis-Jenis Media Sosial 

a. Facebook  

Facebook awalnya dibuat hanya menjadi channel 

penghubung antara mahasiswa Harvard, kemudian 

semakin terkenal hingga berhadapan langsung 

dengan Friendster. Dengan inovasinya menjadikan 

Facebook tidak hanya sebagai jembatan komunikasi 

tetapi juga sarana hiburan dengan ratusan game 

media sosial, yang menjadikan Facebook melaju tak 

terkalahkan sampai saat ini.  

b. Twitter  

Menurut Zarella (2010), Twitter atau 

Microblogging adalah bentuk blogging yang 

membatasi ukuran setiap post-nya. Misalkan, 

Twitter updates hanya berisi 140 karakter. 

Pembatasan ini melahirkan fitur-fitur, protokol- 

protokol, dan perilaku unik di media ini. Dengan 

banyaknya selebriti dunia sekelas Justin Beibber, 

Lady Gaga, sampai Presiden Amerika Barrack 

Obama menggunakan Twitter sebagai sarana 

komunikasi kepada masyarakat luas, semakin 

mengukuhkan Twitter sebagai situs sosial media 
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paling berpengaruh saat ini. Kemudahan untuk 

membuat sebuah account di social media merupakan 

salah faktor mengapa sangat banyak masyarakat 

menggunakan social media sebagai suatu alat 

komunikasi dengan dunia luar. Tak terkecuali 

perusahaan yang melihat peluang dan 

menggunakannya sebagai alat promosi penjualan 

dan media menyebarkan informasi. 

c. Efektifitas Social Media Social  

Media marketing memungkinkan membangun 

hubungan sosial yang lebih personal dan dinamis 

dibandingkan dengan strategi marketing tradisional. 

Kegiatan social media marketing berpusat pada 

usaha membuat konten-konten yang menarik 

perhatian dan mendorong pembaca untuk 

berinteraksi serta membagikannya dalam 

lingkungan jejaring sosial pertemanan mereka. 

Pengaruh social media berbeda-beda, akan tetapi 

yang umum terjadi adalah informasi yang berasal 

dari social media akan memberikan pengaruh 

terhadap keputusan pembelian yang akan diambil 

konsumen 

 

3. Penggunaan Media Sosial 

Pemasaran media sosial atau sering disebut 

social media marketing adalah bentuk pemasaran 

langsung atau tidak langsung yang digunakan untuk 

membangun kesadaran, pengakuan, ingat, dan 
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tindakan untuk merek, bisnis, produk, orang, atau 

badan lain dan dilakukan dengan menggunakan alat-

alat dari Web sosial, seperti sebagai berbagi 

blogging, mikrobloging, jejaring sosial, bookmark 

sosial, dan konten (Gunelius, 2011). Social media 

marketing mencakup taktik tertentu seperti berbagi 

kupon atau mengumumkan penjualan di facebook 

atau twitter, atau bisa mencakup lebih luas 

membangun merek inisiatif seperti berkomunikasi 

dengan orang-orang atau menciptakan konten yang 

menarik di blog, dalam sebuah video yang diunggah 

ke YouTube atau dalam presentasi bersama berbagi 

slide. Selain itu, pemasaran media sosial 

menawarkan kesempatan besar untuk pengusaha, 

usaha kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan 

besar untuk membangun merek mereka dan bisnis 

mereka (Gunelius, 2011). Menurut Gunelius (2011) 

tujuan paling umum dari pemasaran media sosial: 

a. Membangun hubungan: manfaat utama dari 

pemasaran media sosial adalah kemampuan untuk 

membangun hubungan dengan konsumen secara 

aktif.  

b. Membangun merek: percakapan melalui media 

sosial menyajikan cara sempurna untuk 

meningkatkan brand awareness, meningkatkan 

pengenalan dan ingatan akan merek dan 

meningkatkan loyalitas merek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

c. Publisitas: pemasaran melalui media sosial 

menyediakan outlet di mana perusahaan dapat 

berbagi informasi penting dan memodifikasi 

persepsi negatif.  

d. Promosi: melalui pemasaran media sosial, 

memberikan diskon eksklusif dan peluang untuk 

audiens untuk membuat orang-orang merasa 

dihargai dan khusus, serta untuk memenuhi tujuan 

jangka pendek.  

e. Riset pasar: menggunakan alat-alat dari web sosial 

untuk belajar tentang pelanggan, membuat profil 

demografi dan perilaku pelanggan, belajar tentang 

keinginan dan kebutuhan konsumen, serta belajar 

tentang pesaing. 

       Terdapat empat pilar pemasaran media 

sosial yaitu (Gurnelius, 2011)  

a. Membaca: pemasaran melalui media sosial dimulai 

dengan penelitian, dan penelitian yang harus 

berkelanjutan. Pemasaran melalui media sosial 

membutuhkan banyak membaca. Tidak hanya 

tinggal pada apa yang terjadi dalam industri, tetapi 

juga perlu disadari dari percakapan media sosial 

yang sedang berlangsung terjadi hubungan dengan 

industri, produk, layanan, pelanggan, dan pesaing. 

Membaca dalam berbagai bentuk untuk mencerna 

informasi sebanyak yang berhubungan dengan 

bisnis sehingga secara efektif dapat berkomunikasi 

dengan baik.  
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b. Membuat: buat dan terbitkan konten media sosial 

yang berguna dan bermakna. Sukses dalam 

pemasaran media sosial berasal dari 

mengembangkan percakapan media sosial tentang 

bisnis, merek, produk, dan promosi dengan 

menawarkan konten yang menarik minat target 

audiens.  

c. Share (bagikan): aspek unik dari pemasaran media 

sosial adalah berbagi konten sebagai metode untuk 

langsung memasarkan bisnis. Pada saat sekarang 

konsumen telah bergantung pada hubungan, ulasan, 

rekomendasi, dan percakapan sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk berbagi informasi dengan 

berbagi konten media sosial. Berbagi konten dapat 

dalam dua bentuk utama. Pertama, berbagi konten 

yang menarik dan berguna ditemukan secara media 

sosial selama membaca (pilar pertama). Dengan 

menemukan posting blog yang diisi dengan tips 

dapat membantu pelanggan. Kedua, berbagi konten 

yang dibuat (pilar kedua). Misalnya, meng-upload 

presentasi melalui slides-hare, video di YouTube, 

dan gambar di Flickr. Berbagi konten sendiri untuk 

mempublikasikan secara media sosial melalui 

berbagai alat media sosial. Mempublikasikan 

sebuah posting di blog, berbagi melalui twitter, 

melalui social bookmark, melalui jejaring sosial. 

Tujuannya adalah berbagi konten ke khalayak yang 

lebih luas.  
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d. Diskusikan: ketika konsumen berinteraksi dengan 

pemasar dengan meninggalkan komentar di salah 

satu posting blog, terhubung dengan pemasar 

melalui twitter atau jejaring sosial, sangat penting 

ditanggapi oleh perusahaan. Tidak ada yang suka 

diabaikan, tapi semua orang suka menjadi 

pengetahuan positif. Dengan kata lain, menunjukkan 

bahwa perusahaan menghargai, menghormati 

pendapat, dan ingin membangun hubungan dengan 

konsumen. 

Memberikan informasi yang berguna dan 

berinteraksi menjadi kepribadian semua elemen 

penting dari keberhasilan media sosial, tapi hal ini 

belum cukup. Perusahaan juga harus dapat diakses, 

yang berarti perlu untuk mengelilingi audiens, 

sehingga orang dapat memilih di mana pelanggan 

merasa nyaman terlibat dengan perusahaan. Tidak 

semua konsumen suka membaca blog, juga tidak 

semua konsumen suka membaca update twitter. 

Perusahaan perlu melakukan beberapa penelitian 

saat memulai perjalanan web sosial dan mencari 

tahu di mana pelanggan berada sehingga dapat 

bergabung dengan percakapan dan mulai 

mempublikasikan merek perusahaan (Gurnelius, 

2011). 

Salah satu aspek yang paling berharga dari 

media sosial dari perspektif seorang pemasar adalah 

dalam membangun dan memelihara umpan balik. 
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Melalui umpan balik dan pengukuran pemasar dapat 

belajar di mana dan bagaimana untuk 

mempengaruhi percakapan sosial yang penting. 

Media sosial melibatkan beragam rangkaian 

kegiatan berbagi foto, blog yang pada konten blog 

tersebut akan ada umpan balik dari pembaca 

sehingga pembuat blog dapat mengetahui respon 

atas apa yang dipublikasikan pada media sosial 

tersebut. Penggunaan media sosial secara efektif 

sebagian bergantung pada kegiatan yang dipilih dan 

campuran dari saluran sosial dan tradisional yang 

menarik bagi audiens atau yang reseptif. Dengan 

kata lain, penggunaan teknologi media sosial yang 

efektif dan kontrol pada dasarnya adalah masalah 

integrasi (Evans, 2008). 

4. Promosi Melalui Media Sosial 

Promosi menjadi salah satu bagian yang 

menjadikan organisasi pemasar berhasil. Promosi 

yang disebut juga alat mengkomunikasikan produk 

telah mengalami perkembangan dimana pemasar 

lebih mudah dan lebih cepat dalam mempromosikan 

produknya. Hal ini disebabkan munculnya berbagai 

media baru yang dapat dimanfaatkan untuk 

menjangkau konsumen lebih cepat dan luas. 

Secara klasik promosi adalah semua 

kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan dan mempromosikan 

produknya ke target pasar (Kotler dan Armstrong, 
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2004). Promosi sebagai unsur utama dalam 

kampanye pemasaran merupakan kumpulan alat-

alat yang insentif yang sebagian besar berjangka 

pendek, yang dirancang untuk merangsang 

pembelian produk atau jasa tertentu dengan lebih 

cepat dan lebih besar oleh konsumen atau pedagang 

(Kotler dan Keller, 2007). 

Perkembangan teknologi komunikasi dan 

informasi membuat para pemasar memikirkan ulang 

cara-cara mendekati dan membujuk konsumen 

untuk membeli produk, jasa, dan ide yang 

ditawarkan. Selain itu, teknologi digital yang 

merambah ke proses kreatif gambar, suara, dan teks 

memberikan kemudahan kepada pembuat materi 

promosi untuk menciptakan karya-karya yang 

kreatif untuk promosi pemasaran. Para pembuat 

iklan dapat dengan leluasa menuangkan ide dan 

kreasinya dengan lebih mudah, cepat, dan sesuai 

kebutuhan (Wenats 2012). 

Perkembangan teknologi komunikasi diikuti 

oleh terminologi IMC (integrated marketing 

communication) yaitu konsep perencanaan 

komunikasi pemasaran yang menghargai 

pentingnya nilai tambah dari sebuah perencanaan 

yang kompeherenshif yang digunakan untuk 

mengevaluasi peran-peran strategis dari berbagai 

displin komunikasi. Wenats (2012) mengatakan 

IMC merupakan sebuah proses untuk perencanaan, 
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pelaksanaan, dan pemantauan pesan merek yang 

menciptakan hubungan dengan konsumen. IMC 

(integrated marketing comunication) juga disebut 

sebagai proses bisnis yang strategis yang digunakan 

untuk merencanakan, mengembangkan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi program-program 

komunikasi merek yang terkoordinasi, terukur, dan 

persuasif untuk jangka waktu tertentu dengan 

konsumen, pelanggan, calon konsumen, dan sasaran 

lainnya, serta pemerhati yang berkaitan di dalam dan 

luar perusahaan (Schultz dan Shultz 1998). 

Berdasarkan beberapa teori diatas maka 

dapat dikatakan bahwa promosi melalui media sosial 

adalah berbicara dengan orang membeli atau tidak 

membeli berdasarkan apa yang mereka lihat, dengar, 

rasakan, dan sebagainya dan bukan hanya tentang 

produk atau jasa tetapi mengharapkan tanggapan, 

bukan hanya monolog. (Wenats 2012). 

Komunikasi pemasaran di era media sosial 

tidak terlepas dari komunikasi pemasaran di 

internet. Dua bentuk komunikasi pemasaran di 

internet yang umum digunakan yaitu :  

a. Periklanan melalui media sosial  

Periklanan didefenisikan sebagai segala bentuk 

komunikasi nonpersonal berbayar, yang 

memberitahukan tentang sebuah organisasi, produk, 

jasa, atau ide, oleh sponsor yang teridentifikasi. Kata 

“berbayar” menunjukkan bahwa sebuah pesan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

periklanan biasanya menggunakan media yang 

harus dibayar sedangkan kata “nonpersonal” 

menunjukkan bahwa pesan dalam periklanan 

disampaikkan kepada kelompok orang atau 

individual secara bersamaan dengan menggunakan 

media massa. (Wenats 2012).  

b. Pemasaran melalui media sosial (Social media 

marketing)  

Selain iklan media sosial, para pemasar juga 

menggunakan social community yang terdiri dari 

berbagai bentuk interaksi mulai dari forum (Kaskus 

atau Fashionesdaily), situs jejaring sosial (Facebook 

atau Multiply), dunia virtual (Second Life, There, 

atau Kaneva), games, situs berbagi (Flickr atau 

YouTube), hingga mikroblogging (Twitter). Wenats 

(2012) pemasaran melalui media sosial adalah salah 

satu bentuk periklanan yang menggunakan media 

social community dimana pengiklan (produsen atau 

pemilik merek) dapat langsung berinteraksi dan 

membangun dialog dengan para konsumennya. 

Periklanan melalui media sosial adalah segala 

bentuk komunikasi nonpersonal berbayar, tentang 

sebuah organisasi, produk, jasa, atau ide yang 

menggunakan media sosial sebagai medianya 

(Belch 2009). Media sosial sebagai media promosi 

terdiri dari jejaring sosial facebook, Twitter, dan 

instagram. 

5. Indikator Media sosial dalam Bauran Pemasaran 
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Dewasa ini, praktek pemasaran melalui 

social media mulai berkembang dan digunakan 

sebagai alat pemasaran produk mempromosikan 

merek suatu perusahaan., Kemungkinan–

kemungkinan tersebut dapat dikelompokan menjadi 

4P (Kotler dan Armstrong, 2012). Adapun dimensi 

dalam variabel ini, yaitu:  

a) Produk 

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan oleh 

pasar untuk mendapatkan perhatian, dimiliki, 

digunakan ataupun dikonsumsi yang mungkin dapat 

memuaskan harapan atau keinginan dari para 

produsen. 

1. Merek  

Merek merupakan nama, istilah, tanda, 

simbol/lambang, desain, warna, gerak, atau atribut-

atribut yang dapat memberikan identitas dan 

ditampilkan dalam website atau akun resmi sosial 

media yang digunakan. 

2. Ukuran  

Ukuran adalah suatu cara pemilihan produk yaitu 

dengan cara menilai jumlah objek sesuai dengan 

aturan tertentu, dalam produk ukuran dapat 

diasumsikan dengan banyaknya variasi ukuran botol 

dalam liter sehingga konsumen banyak ukuran 

pilihan yang ditampilkan dalam website atau akun 

resmi sosial media yang digunakan. 
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3. Kemasan  

 Kemasan adalah proses berkaitan dengan 

perancangan dan pembuatan wadah (container) dan 

pembungkus (wrapper) untuk suatu produk yang 

ditampilkan dalam website atau akun resmi sosial 

media yang digunakan. 

4. Aneka rasa  

Aneka rasa adalah jenis dan rasa susu yang 

diproduksi dan ditampilkan dalam website atau akun 

resmi sosial media yang digunakan.  

5. Kualitas Produk 

Kualitas produk susu dapat dilihat dari ketahanan 

susu dan kandungan susu yang terbebas dari bakteri 

b) Harga  

Harga adalah sejumlah uang yang dikenakan atas 

suatu produk atau jasa yang konsumen harus 

tukarkan untuk keuntungan dari memiliki barang 

atau jasa tersebut. 

1. Kejelasan harga 

Kejelasan harga adalah keterangan harga yang 

tertera dalam website atau akun resmi sosial media 

yang digunakan dengan kemasan asli memiliki 

kesesuaian harga jual sekaligus ditambah ongkos 

pengiriman. 

2. Kesesuaian harga  

Kesesuaian harga adalah tingkat kesesuaian harga 

susu dengan kualitas produk susu yang ditampilkan 

dalam website atau akun resmi sosial media yang 
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digunakan, sehingga pengunjung dapat mengetahui 

perkiraan apakah produk susu tersebut sudah 

mempunyai kesesuaian harga dengan kualitas susu 

yang digunakan untuk diproduksi. 

3. Potongan harga  

Potongan harga merupakan strategi yang digunakan 

dengan mengurangi dari harga sesungguhnya 

dengan menampilkannya dalam website atau akun 

resmi sosial media yang digunakan. 

c) Tempat  

Tempat adalah sebuah aktivitas dari sebuah 

produsen atau perusahaan untuk dapat membuat 

produk dapat dicapai oleh target konsumennya. 

1. Kenyamanan Dalam Kualitas Pelayanan admin 

Kualitas pelayanan dapat dilihat dari keramahan dan 

kecepatan admin ketika melayani konsumen ketika 

memsan melalui media social. 

2. Kejelasan dan ketepatan waktu pengiriman 

pengiriman dan  

Kejelasan pengiriman dapat dilihat dari keterangan 

yang lengkap harga/ongkos kirim dan jasa 

pengiriman yang digunakan serta ketepatan waktu 

pengiriman 

3. Kejelasan petunjuk lokasi/map 

Kejelasan petunjuk lokasi/map dapat dilihat dari 

adanya map atau lokasi took sehingga perusahaan 

dianggap kredibel atau ada. 
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4. Sistem pembayaran jelas dan mudah 

Sistem pembayaran jelas dan mudah dapat dilihat 

dari banyaknya alternative pembayaran baik melalui 

transfer atau menggunakan kartu kredit. 

d) Promosi  

Promosi adalah hubungan antara produsen dengan 

konsumen yang dapat membujuk atau 

mempengaruhi target konsumen untuk dapat 

membelinya. Pada umumnya promosi yang 

dilakukan melalui media sosial menggunakan 

aplikasi sperti instagram, facebook, olina, 

whatshapp, twitter, dan sebagainya. 

2.2.5 Bauran Pemasaran (marketing mix) Diterapkan 

Pada Internet Marketing 

Harris, dkk (2012) menjelaskan pengertian 

marketing mix sebagai “Marketing mix dapat di 

definisikan sebagai campuran dari alat dan teknik pemasar 

yang di gunakan untuk memberikan nilai pada kostumer”. 

Kotler dan Armstrong (2010) mendefinisikan marketing 

mix sebagai serangkaian alat pemasaran taktis yang dapat 

dikendalikan oleh produk, tempat, harga, promosi yang di 

padukan perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang 

diinginkan perusahaan dalam pasar sasaran. Masih 

menurut Kotlr dan Armstrond bauran pemasaran terdiri 

dari sesuatu yang dapat dilakukakn perusahaan untuk 

mempengaruhi permintaan produknya. Kemubgkinan 

yang banyak itu dapat digolongkan menjadi empat 
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kelompok variable yang dikenal sebagai empat P: 

Product, Price, Place and Promotion. Namun Harris, dkk 

(2012) menyeburkan bahwa: “Beberapa pemasar 

menegaskan bahwa ada “5P” dari pemasaran, yang kelima 

adalah people” Artikel, anonymous menjelaskan “lima P” 

tersebut dalam konteks atau ruang lingkup bisnis internet 

sebagai berikut : 

1. People - siapa target kostumernya ? 

2. Product - apa produk yang mereka inginkan ? 

3. Price – berapa harga dan kebijakan apa yang akan 

kostumer dapatkan ? 

4. Place – dimana tempat bisnis di lakukan (e.g geographic, 

virtual)? 

5. Promotion – cara seperti apa yang dapat di mengerti oleh 

kostumer (e.g advertising, brochures, sales staff, and 

costumers supports)? 

2.2.6 Situs Web Sebagai Alat Komunikasi Pemasaran 

(Marketing Communication tools) 

Nama domain yang tepat, optimalisasi mesin 

pencari dan desain situs web yang benar dapat sangat 

membantu kesuksesan sebuah e-commerce. Laudon dan 

Jane (2006) menjelaskan bahwa : Salah satu perangkat 

komunikasi pemasaran media sosial yang paling kuat 

adalah situs web yang dapat berfungsi dengan baik dan 

dapat ditemukan pelanggan secara mudah. Sebuah situs 

web dipandang sebagai sbuah iklan media sosial yang di 

uraikan secara panjang lebar. Sebuah nama domain yang 
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sesuai, optimalisasi mesin pencari, serta desian situs web 

yang benar merupakan bagian integral dan strategi 

komunikasi pemasaran yang terkoordinasi, yang 

diperlukan sebagai landasan kesuksesan sebuah e-

commerce. 

1. Nama domain: secara ideal, nama domain seharusnya 

pendek, dapat, diingat, tidak membuat bingung karena 

mirip dengan nama domain lain dan mudah dieja. Jika 

memungkinkan, nama sebaikny merefleksikan gambaran 

bisnis yang dijalnakan perusahaan. Perusahaan yang 

memilih nama yang tidak berhubungan dengan bisnis 

mereka harus mengeluarkan waktu, usaha, dan uang ekstra 

untuk mengkomunikasikan nama tersebut sebagai sebuah 

merek. 

2. Optimalisasi mesin pencari : sekitar 73% konsumen di 

Amerika Serikat menemukan situs web yang mereka cari 

melalui mesin pencari, sehingga nama situs yang muncul 

di halaman awal mesin pencari memiliki peluang yang 

lebih besar untuk dikunjungi konsumen. Langkah pertama 

untuk memperbaiki peringkat di mesin pencari yaitu 

dengan mendaftarkan situs sebanyak mungkin di mesin 

pencari. Langkah kedua, memastikan bahwa keyword 

yang digunakan untuk menggunakan situs sesuai dengan 

kata atau frase yang diketikkan oleh pengunjung di serach 

box mesin pencari. Langkah ketiga yaitu dengan cara 

sebanyak mungkin menge-link-kan situs yang 

bersangkutan ke situs lain. Meskipun demikian, biasanya 

usaha untuk meningkatkan rangking situs di mesin pencari 
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memerlukan usaha professional yang harus dijalankan 

secara penuh. Pekerjaan ini terkadang membutuhkan 

waktu hingga beberapa bulan, dan semakin dierumit 

dengan adanya fakta bahwa mesin pencari menggunakan 

logika pencarian yang berbeda dengan yang lainnya. 

3. Fungsionalitas situs web : ketika pengunjung tiba di suatu 

situs maka apa yang mereka temukan disana akan sangat 

mempengaruhi apakah mereka akan memutuskan untuk 

melakukan pembelian atau tidak. Secara umum faktor 

manfaat, kemudahan dalam penggunaan serta kredibilitas 

merupakan faktor – faktor utama yang harus dimiliki situs 

web, dari sudut pandang bisnis, yang digunakan untuk 

menarik perhatian dan mempertahankan pelanggan : 

a. Fungsionalitas (functionality), halaman yang bekerja, 

waktu load cepat dan mengarahakan pelangggan kepada 

produk yang ditawarkan. 

b. Informatif (invormative), membuat link yang dapat dengan 

mudah di temukan konsumen untuk menulusuri lebih jauh 

mengenai anda dan produk anda. 

c. Kenyamanan penggunaan (ease of use) navigasi sederhana 

dan mudah dimengerti. 

d. Navigasi ganda (redundant navigation) menyediakan 

navigasi Alternative dengan isi yang sama. 

e. Kenyamanan pembelian (ease of purchase), satu atau dua 

klik untuk Membeli 

f. Fungsionalitas multi browser (multi-browser 

functionality) situs bekerja dengan browser-browser 

popular. 
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g. Grafis sederhana (simple graphic) hindari grafis yang 

mengacaukan dan menjengkelkan serta suara yang tidak 

dapat dikontrol pengguna. 

h. Teks yang dapat dibaca (legible text), hindari 

latarbelakang yang membuat distorsi pada teks atau 

membuatnya tak dapat dibaca. Selanjutnya, beberapa 

faktor dalam mendesain situs, yang mempunyai Pengaruh 

di dalam keputusan pembelian secara media sosial yaitu : 

1) Pengalaman yang menyenangkan (Compelling 

experience) Menyediakan interaktivitas, hiburan, human 

interest; situs menyenangkan untuk digunakan. 

2) Waktu download cepat: Lebih cepat lebih baik, jika lebih 

lama maka sediakan amusement. 

3) Navigasi daftar produk yang mudah dipakai: Konsumen 

dapat menemukan produk yang di cari dengan mudah 

4) Sedikit klik untuk membeli : makin penden jumlah klik, 

semakin besar kesempatan untuk menjual. 

5) Agen untuk membantu pelanggan dalam memilih: Agen 

rekomendasi/ konfigurator akan membantu konsumen 

dalam membuat pilihan yang cepat dan benar. 

6) Tingkat responsifitas: Email balasan secara otomatis; 

nomor telepon 1-800 di situs web. 

2.2.7 Manfaat Internet Untuk bisnis 

Onggo (2005) menjeleaskan bahwa bagi 

perusahaan dengan ekspansi pasar yang cukup luas dan 

ingin berkembang dengan pemasaran dan layanan 

pelanggan yang memuaskan, kehadiran perusahaan dalam 
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dunia media sosial merupakan strategi yang amat bagus. 

masih menurut Onggo, anggapan bahwa situs web hanya 

cocok dipergunakan untuk perusahaan besar adalah salah. 

Hadir di dunia media sosial merupakan kesempatan 

bagiusaha kecil menengah untuk bersaing dengan 

perusahaan besar, usaha yang dijalankan akan tampak 

lebih modern dan terpercaya. Di dunia media sosial 

perusahaan kecil dapat tampak sebagai perusahaan besar. 

Sebaliknya perusahaan besar apabila tidak di dukung oleh 

desain dan konsep yang baik akan terkesan seperti 

perusahaan yang tidak professional. Ada beberapa hal 

yang akan terbentu dengan adanya situs web antara lain : 

1. Pelangggan atau calon pelanggan mudah menemukan 

lokasi usaha toko atau nomor telepon perusahaan. 

2. Informasi yang cepat dan praktis mengenai produk dan 

layanan perusahaan. 

3. Jumlah tenaga pemasaran yang efektif karena pelanggan 

tidak perlu membuat janji dengan sales untuk memperoleh 

informasi produk. 

4. Membangun hubungan dengan pelanggan melalui 

program seperti penawaran khusus, kuis dan kontes secara 

media sosial. 

Menurut Laudon (2005), layanan internet yang 

paling penting untuk bisnis adalah sebagai berikut : 

1. Email, digunakan untuk mengirimkan pesan dari satu 

orang ke orang lain serta untuk berbagi dokumen 

2. Usenet usergroup, digunakan sebagai kelompok diskusi 

pada bulletin board electronic 
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3. LISTSERV,merupakan kelompok diskusi dengan 

menggunakan email. 

4. Chatting, media untuk melakukan percakapan interaktif. 

5. World Wide Web, merupakan saranauntuk mengambil, 

memformat dan menampilkan informasi (termasuk text, 

audio, grafis dan video  menggunakan koneksi hypertext). 

2.2.8 Keputusan Pembelian 

1. Pengertian Keputusan Pembelian 

Keputusan konsumen dalam membeli suatu 

produk merupakan saat yang penting bagi pemasar 

produk.Keputusan ini dapat dilihat apakah strategi 

yang digunakan oleh perusahaan sudah tepat atau 

tidak serta bisa digunakan untuk bahan evaluasi bagi 

pemasar.Untuk meraih keberhasilan pemasar harus 

melihat berbagai macam faktor yang mempengaruhi 

konsumen dalam mengambil keputusan untuk 

membeli suatu produk. Pemasar harus 

mengidentifikasikan siapa yang membuat keputusan 

pembelian, jenis-jenis keputusan pembelian, dan 

langkah-langkah dalam proses pengambilan 

keputusan pembelian. 

Menurut Harits (2013), mendefinisikan “suatu 

keputusan (decision) melibatkan pilihan diantara dua 

atau lebih alternatif tindakan atau perilaku” untuk 

meraih keberhasilan, pemasar harus melihat lebih 

jauh macam-macam faktor yang mempengaruhi 

pembeli dan mengembangkan pemahaman mengenai 
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bagaimana konsumen melakukan pembelian (Kotler 

dan Keller, 2008). Dapat disimpulkan bahwa suatu 

keputusan pembelian adalah memutuskan pilihan dari 

berbagai macam merek barang yang disukai. 

 

2. Indikator Keputusan Pembelian  

Menurut Christina (2014) teradapat tiga 

indikator kepuasan pembelian dianatarnya adalah 

sebagai berikut: 

 

a. Keinginan Mencoba Produk 

  Dalam menentukan sebuah keputusan 

pembelian pada umumnya konsumen memiliki 

keinginan yang muncul dalan dirinya dalam 

mencoba suatu produk. Hal tersebut dapat muncul 

karena ada sesuatu yang menarik atau unik dari 

produk dan informasi dari orang lain yang 

menggunakan produk akan menambah konsumen 

dalam menentukan keputusan pembelian. 

b. Loyalitas Kepuasan 

 Adanya sebuah kesetian yang didapatkan dari 

kepuasaan yang dirasakan secara tidak langsung 

akan memberika dukungan yang besar untuk 

melakukan keputusan pembelian terhadap suatu 

jasa. Kareana pada dasarnya ketika seorang 

konsumen merasakan kesetian atas kepuasan 

dirinya maka dalam menentukan keputusan 

pembelian sangatlah mudah dan cepat 
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c. Keterbatasan produk 

 Sedikitnya produk yang dikarenakan 

produktivitas suatu produk yang kecil dan tidak 

mencukupi  permintaan pasar akan memberikan 

dampak pada kecepatan pengambilan keputusa 

pembelian. Hal tersebut dikarenakan jika tidak 

segera maka seorang konsumen akan kehilangan 

produk yang diinginkan karena minimnya jumlah 

produk. 

3. Tahap-tahap dalam proses Keputusan Pembelian 

Dalam pengambilan keputusan pembelian, 

konsumen akan selalu memperhitungkan kerugian 

maupun keuntungan yang diperoleh dengan barang 

yang akan dibeli. Tahap-tahap dalam proses 

keputusan pembelian produk menurut Kotler dan 

Amstrong (2004) 

1) Pengenalan Masalah. Tahap dimana konsumen 

mengenali adanya suatu masalah atau 

kebutuhan. 

2) Pencarian informasi. Tahap proses pengambilan 

keputusan pembelian dimana konsumen 

tergerak untuk mencari informasi tambahan, 

konsumen mungkin sekedar meningkatkan 

perhatian atau mungkin pula mencari informasi 

secara aktif. 

3) Pengevaluasian alternatif. Tahap proses 

keputusan dimana konsumen menggunakan 
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informasi untuk mengevaluasi berbagai merek 

alternatif di dalam serangkaian pilihan. 

4) Keputusan pembelian. Tahap proses keputusan 

dimana konsumen secara actual melakukan 

pembelian produk. 

4. Faktor yang Mempengaruhi Keputusan 

Pembelian 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen dalam melalukan pembelian 

terhadap suatu barang tentunya selalu memperhatikan 

berbagai macam aspek seperti mulai bagaimana cara 

pembelian, seberapa banyak produk yang akan 

mereka beli, kapan dan dimana konsumen dapat 

mendapatkan barang tersebut,dll. Kotler dan Keller 

(2007) menjelaskan ada 4 macam faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian, diantaranya : 

1) Faktor budaya.  

Budaya, sub budaya, dan kelas sosial sangat 

penting bagi perilaku pembelian.Budaya 

merupakan penentu keinginan dan perilaku 

paling dasar. Anak-anak yang sedang tumbuh 

akan mendapatkan seperangkat nilai, persepsi, 

preferensi, dan perilaku dari keluarga dan 

lembaga-lembaga penting lainnya. Masing-

masing sub budaya terdiri dari sejumlah sub 

budaya yang lebih menampakkan identifikasi dan 

sosialisasi khusus bagi para anggotanya seperti 

kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan wilayah 
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geografis. Pada dasarnya dalam sebuah tatanan 

kehidupan dalam bermasyarakat terdapat sebuah 

tingkatan (strata) sosial.Tingkatan sosial tersebut 

dapat berbentuk sebuah sistem kasta yang 

mencerminkan sebuah kelas sosial yang relatif 

homogen dan permanen yang tersusun secara 

hirarkis dan para anggotanya menganut nilai, 

minat dan perilaku yang serupa. Kelas sosial 

tidak hanya mencerminkan penghasilan, tetapi 

juga indikator lain seperti pekerjaan, pendidikan, 

perilaku dalam berbusana, cara bicara, rekreasi 

dan lain-lainya.  

2) Faktor Sosial  

Selain faktor budaya, perilaku pembelian 

konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial 

diantarannya sebagai berikut:  

a. Kelompok  

Acuan dalam perilaku pembelian 

konsumen dapat diartikan sebagai kelompok 

yang dapat memberikan pengaruh secara 

langsung atau tidak langsung terhadap sikap 

atau perilaku seseorang tersebut.Kelompok 

ini biasanya disebut dengan kelompok 

keanggotaan, yaitu sebuah kelompok yang 

dapat memberikan pengaruh secara langsung 

terhadap seseorang. 

b. Keluarga  
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Dalam sebuah organisasi pembelian 

konsumen, keluarga dibedakan menjadi dua 

bagian.Pertama keluarga yang dikenal 

dengan istilah keluarga orientasi.Keluarga 

jenis ini terdiri dari orang tua dan saudara 

kandung seseorang yang dapat memberikan 

orientasi agama, politik dan ekonomi serta 

ambisi pribadi, harga diri dan cinta.Kedua, 

keluarga yang terdiri dari pasangan dan 

jumlah anak yang dimiliki 

seseorang.Keluarga jenis ini biasa dikenal 

dengan keluarga prokreasi. 

c. Peran dan status  

Hal selanjutnya yang dapat menjadi 

faktor sosial yang dapat mempengaruhi 

perilaku pembelian seseorang adalah peran 

dan status mereka di dalam masyarakat. 

Semakin tinggi peran seseorang didalam 

sebuah organisasi maka akan semakin tinggi 

pula status mereka dalam organisasi tersebut 

dan secara langsung dapat berdampak pada 

perilaku pembeliannya.  

3) Pribadi  

Keputusan pembelian juga dapat dipengaruhi 

oleh karakterisitik pribadi diantaranya usia dan 

tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, 

gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri 

pembeli.  
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4) Psikologis  

Terakhir, faktor yang dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen adalah faktor 

psikologis. Faktor ini dipengaruhi oleh empat 

faktor utama diantaranya sebagai berikut:  

a. Motivasi  

Uno (2007), menjelaskan bahwa, 

“motivasi diartikan sebagai dorongan internal 

dan eksternal dalam diri seseorang yang 

diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, 

dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-

cita, penghargaan dan penghormatan.” 

Apabila seseorang memiliki motivasi yang 

tinggi, maka orang tersebut tentunya akan 

semakin cepat dalam mencapai target atau 

cita-cita yang ada di dalam dirinya.  

b. Persepsi  

Seseorang yang termotivasi siap untuk 

segera melakukan tindakan. Bagaimana 

tindakan seseorang yang termotivasi akan 

dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi 

tertentu. Persepsi tidak hanya bergantung pada 

rangsangan fisik tetapi juga pada rangsangan 

yang berhubungan dengan lingkungan sekitar 

dan keadaan individu yang bersangkutan. 

c. Pembelajaran  

Pembelajaran meliputi perubahan perilaku 

seseorang yang timbul dari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

pengalaman.Banyak ahli pemasaran yang 

yakin bahwa pembelajaran dihasilkan melalui 

perpaduan kerja antara pendorong, 

rangsangan, isyarat bertindak, tanggapan dan 

penguatan. Teori pembelajaran mengajarkan 

kepada para pemasar bahwa mereka dapat 

membangun permintaan atas suatu produk 

dengan mengaitkan pada pendorongnya yang 

kuat, menggunakan isyarat yang memberikan 

motivasi, dan memberikan penguatan positif 

karena pada dasarnya konsumen akan 

melakukan generalisasi terhadap suatu merek.  

d. Keyakinan dan Sikap  

Melalui bertindak dan belajar, orang 

mendapatkan keyakinan dan sikap.Keduanya 

kemudian mempengaruhi perilaku pembelian 

konsumen.Keyakinan dapat diartikan sebagai 

gambaran pemikiran seseorang tentang 

gambaran sesuatu. Keyakinan orang tentang 

produk atau merek akanmempengaruhi 

keputusan pembelian mereka. Selain 

keyakinan, sikap merupakan hal yang tidak 

kalah pentingnya. 

5. Indikator Keputusan Pembelian 

Menurut Dharmmesta dan Handoko (2013) 

setiap keputusan pembelian mempunyai struktur 

sebanyak tujuh buah komponen. Komponen-

komponen tersebut adalah: 
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1) Keputusan tentang jenis produk. Konsumen dapat 

mengambil keputusan tentang jenis produk apa 

yang akan dibeli. 

2) Keputusan tentang bentuk  produk. Konsumen 

dapat mengambil keputusan untuk membeli suatu 

produk dengan bentuk tertentu, keputusan tersebut 

menyangkut ukuran, mutu, corak, dan sebagainya. 

3) Keputusan tentang merek. Konsumen harus 

mengambil keputusan tentang merek mana yang 

akan dibeli. 

4) Keputusan tentang penjualnya. Konsumen harus 

mengambil keputusan dimana produk tersebut 

akan dibeli. 

5) Keputusan tentang jumlah produk. Konsumen 

dapat mengambil keputusan tentang seberapa 

banyak produk yang akan dibelinya. 

6) Keputusan tentang waktu pembelian. Konsumen 

dapat mengambil keputusan tentang kapan ia harus 

melakukan pembelian. 

7) Keputusan tentang cara pembayaran. Konsumen 

harus mengambil keputusan tentang metode atau 

cara pembayaran produk yang dibeli. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi atau Daerah penelitian ditentukan secara 

purposive (sengaja) yaitu dilaksanakan di Koperasi Agro 

Niaga Jabung Malang dan Toko-toko pemasaran produk 

susu dari koperasi tersebut. Kegiatan penelitian 

dilaksanakan selama 20 hari yakni pada 10 September – 

30 September 2018 di karenakan pengambilan data yang 

cukup susah untuk menjangkau dari konsumen media 

sosial.  

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah survey. Menurut Sugiyono (2013) metode 

survey adalah penelitian yang dilakukan dengan 

menggunakan angket sebagai alat penelitian yang 

dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data 

yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari 

populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, 

distribusi, dan hubungan antar variabel, sosiologis 

maupun psikologis. Tujuan penelitian survey adalah 

untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang 

latar belakang, sifat - sifat, serta karakter - karakter yang 
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khas dari kasus atau kejadian suatu hal yang bersifat 

umum.  

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-

angka dan melakukan uji hipotesis. Hal ini sesuai dengan 

pendapat (Arikunto, 2010) yang mengemukakan 

penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang 

banyak dituntut menguakan angka, mulai dari 

pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, 

serta penampilan hasilnya guna menjawab rumusan 

masalah yang diajukan. Metode penelitian kuantitatif 

yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, yang digunakan untuk meneliti populasi 

atau sampel tertentu. Pada umumnya teknik pengambilan 

sampel dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2008).  

 

3.3 Metode Penentuan Sampel 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah non probability sampling, dengan 

menggunakan teknik insidentil (Sugiyono, 2001) yaitu 

siapa saja yang secara kebetulan/insidentil bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila 

dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok 

sebagai sumber data, dengan syarat bahwa individu yang 
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telah membeli produk susu atau dengan kata lain bahwa 

sampel dari penelitian adalah konsumen yang ditemui 

peneliti pada saat mereka telah selesai berbelanja produk 

susu koperasi Agro Niaga Jabung Malang. 

Untuk ukuran sampel tidak dapat diketahui maka 

menurut (Solimun, 2002) mengemukakan pedoman 

penentuan besarnya ukuran sampel, sebagai berikut: 

1. Bila pendugaan parameter menggunakan kemungkinan 

maksimum, besar sampel disarankan adalah 100 – 200; 

dan minimum absolutnya adalah 50. 

2. Sebanyak 5 – 10 kali jumlah parameter yang ada di 

dalam dan akan digunkan 

3. Sama dengan 5 – 10 kali jumlah variable manifest 

(indicator) dari keseluruhan variable laten 

Berdasarkan atas kriteria diatas, terutama pada point 

3 maka jumlah sampel yang digunkan dalam penelitian 

ini adalah sebesar 100 orang, berdasarkan jumlah 

indicator dalam penelitian ini, yang berjumlah 10 X 10. 

Pemilihan responden diambil secara accidental 

sampling. Sugiyono (2012), menjelaskan bahwa metode 

accidental sampling adalah metode pengambilan data 

dilakukan secara kebetulan. Responden di dapatkan 

secara tidak sengaja yang bertemu pada lokasi penelitian 

untuk yang konvensional, dengan memberikan 

selampiran angket kuisioner yang di bacakan dan 

memberi nilai pada angket tersebut sesuai dengan 

jawaban menurut responden dengan imbalan di  erikan 

satu produk susu pasteurisasi berukuran 180ml. Untuk 
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yang online didapatkan dari data/ sumber yang telah di 

berikan oleh tim pemsaran jabsmilk berupa rekap jual/ 

beli yang memiliki (alamat email, no telp/ profil 

sosialmedia yang di gunakan utnuk transaksi) kemudian 

peneliti menghubungi konsumen/ calon responden untuk 

memberikan sebuah angket/ kuisioner melewati surel 

dengan imbalan yang di berikan pada responden berupa 

voucher gratis ongkir. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode penelitian yang digunakan adalah sumber 

data primer dan sekunder. Penjelesan data primer dan 

sekunder tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh 

peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan 

permasalahan yang sedang ditanganinya. Data 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung 

dari sumber pertama atau tempat objek 

penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, 

data primer adalah data yang diperoleh dari 

skala pengukuran penelitian. 

2. Data sekunder yaitu data yang telah 

dikumpulkan untuk maksud selain 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. 

Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam 

penelitian ini yang menjadi sumber data 

sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta 
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situs di internet yang berkenaan dengan 

penelitian yang dilakukan.  

3.4.1 Skala Pengukuran 

Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan 

skala likert. Sugiyono (2012) menyatakan bahwa 

memaparkan bahwa skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena social dengan 

menggunakan skala likert, maka variabel yang akan 

diukur dapat dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun butir-butir instrumen yang dapat berupa 

pertanyaan atau pernyataan. Penilaian terhadap jawaban 

diberikan sesuai dengan bobot nilai antara 1 sampai 

dengan 4. Jawaban pada setiap instrument yang 

digunakan pada skala Likert mempunyai gradasi dari 

sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Berikut penilaian 

penelitian berdasarkan skala likert:  

1 = Sangat Tidak Setuju  3 = Setuju 

  2 = Tidak Setuju       4 = Sangat Setuju       

3.5 Variabel Penelitian dan Operasional Variabel 

Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai 

atribut seseorang, atau objek yang mempunyai 

“variasi” antara satu orang dengan yang lainnya atau 

objek dengan objek lainnya (Darmawan 2013). 
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Menurut Sugiyono (2009) variabel penelitian pada 

dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

a. Variabel Bebas 

Variabel bebas sering disebut juga sebagai 

variabel independen. Menurut Darmawan (2013) 

variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi 

timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam 

penelitian ini terdapat 2 variabel, yaitu Marketing 

Konvensional (X1) dan Media Sosial Marketing (X2).  

1) Marketing Konvensional dengan pendekatan marketing 

mix merupakan suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-

kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan 

produk, menentukan harga, mempromosikan, dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang dapat 

memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada 

maupun pembeli potensial. Adapun dimensi dalam 

variabel ini, yaitu:  

a) Produk 

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan oleh 

pasar untuk mendapatkan perhatian, dimiliki, 

digunakan ataupun dikonsumsi yang mungkin dapat 

memuaskan harapan atau keinginan dari para produsen. 
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1. Merek  

Merek merupakan nama, istilah, tanda, 

simbol/lambang, desain, warna, gerak, atau kombinasi 

atau atribut-atribut dalam produk lainnya yang dapat 

memberikan identitas dan membedakan dari 

penawaran produk. Merek yang baik memiliki cirri 

mudah dikenali dan memiliki ciri khas. 

2. Ukuran  

Ukuran adalah suatu cara pemilihan produk yaitu 

dengan cara menilai jumlah objek sesuai dengan aturan 

tertentu dalam produk susu, ukuran dapat diasumsikan 

dengan banyaknya variasi ukuran botol dalam liter 

sehingga konsumen banyak ukuran pilihan dalam. 

3. Kemasan  

 Kemasan adalah proses berkaitan dengan 

perancangan dan pembuatan wadah (container) dan 

pembungkus (wrapper) untuk suatu produk. Kemasan 

yang baik dapat dilihat dari keanekaragaman desain 

kemasan dan kemenarikan kemasan. 

4. Aneka rasa  

Aneka rasa adalah jenis dan rasa dari olahan susu yang 

diproduksi. Rasa yang baik dan berkualitas dapat 

dilihat dari berbagai jenis rasa dan tingkat kesukaan 

konsumen pada aroma, rasa, dan warna. 

5. Kualitas Produk 

Kualitas produk susu dapat dilihat dari ketahanan susu 

dan kandungan susu yang terbebas dari bakteri 
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b) Harga  

Harga adalah sejumlah uang yang dikenakan atas suatu 

produk atau jasa yang konsumen harus tukarkan untuk 

keuntungan dari memiliki barang atau jasa tersebut. 

1. Kejelasan harga 

Kejelasan harga adalah keterangan harga yang tertera 

dalam kemasan memiliki kesesuaian harga jual. 

2. Kesesuaian harga  

Kesesuaian harga adalah tingkat kesesuaian harga susu 

dengan kualitas produk susu yang dijual. 

3. Potongan harga  

Potongan harga merupakan strategi yang digunakan 

dengan mengurangi dari harga sesungguhnya. 

c) Tempat  

Tempat adalah sebuah aktivitas dari sebuah produsen 

atau perusahaan untuk dapat membuat produk dapat 

dicapai oleh target konsumennya. 

1. Akses lokasi Accesbility  

Akses lokasi adalah tingkat kemudahan dan 

keterjangkauan tempat oleh pembeli. Faktor-faktor 

yang menentukan teraksesnya lokasi antara lain 

terdapatnya angkutan umum untuk menuju lokasi 

tersebut, lokasi mudah dijangkau dan dekat dengan 

permukiman, serta membutuhkan waktu yang singkat 

untuk menjangkaunya. 
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2. Kebersihan  

Kebersihan dalam hal ini berkaitan dengan kebersihan 

tempat dan kebersihan produk. Tempat berdagang dan 

tempat penyimpanan yang terawat dan bersih akan 

membuat pengunjung lebih nyaman. 

3. Tempat parkir  

Tempat dalam hal ini meliputi luas dan daya tampung 

kendaraan yang bisa masuk dalam area parkir selain itu 

sisi keamanan juga dipertimbangkan. 

4. Kenyamanan tempat  

Kenyamanan tempat adalah keadaan dan kondisi 

tempat penjualan yang membuat pelanggan merasa 

nyaman. Hal tersebut meliputi  

 

d) Promosi  

Promosi adalah hubungan antara produsen dengan 

konsumen yang dapat membujuk atau mempengaruhi 

target konsumen untuk dapat membelinya. 

1. Mulut ke mulut  

Mulut ke mulut adalah interaksi dari konsumen ke 

konsumen ataupun orang lain (bukan konsumen) dalam 

frekuinsi yang cukup sering dan sangat mempengaruhi 

keputusan konsumen untuk membeli. 

2. Personal selling  

 Personal selling adalah usaha dari penjual untuk 

mempersuasi pembeli agar membeli barang yang 

ditawarkan 
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3. Publik relation  

 Publik relation adalah hubungan antara konsumen 

yang masih mempunyai hubungan teman ataupun 

saudara yang dapat mempengaruhi calon konsumen 

dalam keputusan untuk membeli tetapi tidak langsung. 

4. Sales Promotion  

 Sales Promotion adalah aktivitas jangka pendek 

untuk mendukung tindakan secara cepat dari 

konsumen. Contohnya dengan memberikan kupon, 

ataupun free sample untuk bisa di coba sebelum 

membeli produk yang ditawarkan. 

2) Media Sosial merupakan konten berisi informasi, yang 

dibuat oleh orang yang memanfaatkan teknologi 

penerbitan, sangat mudah diakses dan dimaksudkan 

untuk memfasilitasi komunikasi, pengaruh dan 

interaksi dengan sesama dan dengan khalayak umum. 

Dewasa ini, praktek pemasaran melalui social media 

mulai berkembang dan digunakan sebagai alat 

pemasaran produk mempromosikan merek suatu 

perusahaan., Kemungkinan–kemungkinan tersebut 

dapat dikelompokan menjadi 4P (Kotler dan 

Armstrong, 2012). Adapun dimensi dalam variabel ini, 

yaitu:  

a) Produk 

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan oleh 

pasar untuk mendapatkan perhatian, dimiliki, 

digunakan ataupun dikonsumsi yang mungkin dapat 

memuaskan harapan atau keinginan dari para produsen. 
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1. Merek  

Merek merupakan nama, istilah, tanda, 

simbol/lambang, desain, warna, gerak, atau atribut-

atribut yang dapat memberikan identitas dan 

ditampilkan dalam website atau akun resmi sosial 

media yang digunakan. 

2. Ukuran  

Ukuran adalah suatu cara pemilihan produk yaitu 

dengan cara menilai jumlah objek sesuai dengan aturan 

tertentu, dalam produk ukuran dapat diasumsikan 

dengan banyaknya variasi ukuran botol dalam liter 

sehingga konsumen banyak ukuran pilihan yang 

ditampilkan dalam website atau akun resmi sosial 

media yang digunakan. 

3. Kemasan  

 Kemasan adalah proses berkaitan dengan 

perancangan dan pembuatan wadah (container) dan 

pembungkus (wrapper) untuk suatu produk yang 

ditampilkan dalam website atau akun resmi sosial 

media yang digunakan. 

4. Aneka rasa  

Aneka rasa adalah jenis dan rasa susu yang diproduksi 

dan ditampilkan dalam website atau akun resmi sosial 

media yang digunakan.  

5. Kualitas Produk 

Kualitas produk susu dapat dilihat dari ketahanan susu 

dan kandungan susu yang terbebas dari bakteri 
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b) Harga  

Harga adalah sejumlah uang yang dikenakan atas suatu 

produk atau jasa yang konsumen harus tukarkan untuk 

keuntungan dari memiliki barang atau jasa tersebut. 

1. Kejelasan harga 

Kejelasan harga adalah keterangan harga yang tertera 

dalam website atau akun resmi sosial media yang 

digunakan dengan kemasan asli memiliki kesesuaian 

harga jual sekaligus ditambah ongkos pengiriman. 

2. Kesesuaian harga  

Kesesuaian harga adalah tingkat kesesuaian harga susu 

dengan kualitas produk susu yang ditampilkan dalam 

website atau akun resmi sosial media yang digunakan, 

sehingga pengunjung dapat mengetahui perkiraan 

apakah produk susu tersebut sudah mempunyai 

kesesuaian harga dengan kualitas susu yang digunakan 

untuk diproduksi. 

3. Potongan harga  

Potongan harga merupakan strategi yang digunakan 

dengan mengurangi dari harga sesungguhnya dengan 

menampilkannya dalam website atau akun resmi sosial 

media yang digunakan. 

4. Sistem Pembayaran Transaksi Media sosial 

Jenis sistem pembayaran yang bisa menjadi alternative 

pilihan konsumen dalam melakukan transaksi 

pembelian seperti transfer, kartu kredit, virtual kartu 

kredit (paypall, doku, dll), dan e-money.  
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c) Tempat  

Tempat adalah sebuah aktivitas dari sebuah produsen 

atau perusahaan untuk dapat membuat produk dapat 

dicapai oleh target konsumennya. 

1. Desain store media sosial di social media 

Desain store media sosial berkaitan dengan kualitas 

layout, gambar, warna, dan penataan produk-produk 

dalam social media sehingga mampu meangsang 

keinginan konsumen untuk berlama-lama di took. 

2. Kelengkapan Informasi Transaksi dan kotak bantuan 

(help) 

Dalam situs media social dilengkapi dengan informasi 

tentang petunjuk transaksi dan costumer service apabila 

kesulitan dalam melakukan pembayaran. 

3. Kenyamanan Dalam Kualitas Pelayanan admin 

 Kualitas pelayanan dapat dilihat dari keramahan 

dan kecepatan admin ketika melayani konsumen ketika 

memsan melalui media social. 

4. Kejelasan dan ketepatan waktu pengiriman pengiriman 

dan  

Kejelasan pengiriman dapat dilihat dari keterangan 

yang lengkap harga/ongkos kirim dan jasa pengiriman 

yang digunakan serta ketepatan waktu pengiriman 

5. Kejelasan petunjuk lokasi/map 

Kejelasan petunjuk lokasi/map dapat dilihat dari 

adanya map atau lokasi took sehingga perusahaan 

dianggap kredibel atau ada. 
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d) Promosi  

Promosi adalah hubungan antara produsen dengan 

konsumen yang dapat membujuk atau mempengaruhi 

target konsumen untuk dapat membelinya. 

 

1. Promosi melalui social media facebook 

Promosi di melalui media social facebook dilakukan 

dengan memposting foto, video, dan teks tentang 

berbagai jenis promosi seperti potongan harga, variasi 

produk, harga, sehingga menarik minat konsumen 

untuk membeli produk. 

2. Promosi melalui social media twitter 

Promosi di melalui media social twitter dilakukan 

dengan memposting foto, video, dan teks tentang 

berbagai jenis promosi seperti potongan harga, variasi 

produk, harga, sehingga menarik minat konsumen 

untuk membeli produk. 

b. Variabel Terikat 

Variabel terikat sering juga disebut variabel 

dependen. Menurut Sugiono (2008) variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah Keputusan 

Pembelian (Y).  

Menurut Dharmmesta dan Handoko (2013) 

setiap keputusan pembelian mempunyai struktur 

sebanyak tujuh buah komponen. Komponen-komponen 

tersebut adalah: 
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1) Produk Sesuai Yang Diinginkan. Konsumen dapat 

mengambil keputusan tentang jenis produk apa yang 

ingin dibeli. 

2) Loyalitas Pembelian produk. Konsumen dapat 

mengambil keputusan untuk tetap membeli suatu 

produk dengan kepuasan pada merk produk yang telah 

sudah mereka pernah beli. 

3) Karena Ingin Mencoba. Konsumen harus mengambil 

keputusan untuk mencari variasi karena ingin mencoba 

untuk membeli produk 

4) Karena Factor Lingkungan. Konsumen harus 

mengambil keputusan membeli karena terpengaruh 

oleh linkungan(keluarga, kelompok) yang 

merekomendasikan. 

5) Keputusan tentang waktu pembelian. Konsumen dapat 

mengambil keputusan tentang kapan ia harus 

melakukan pembelian  

6) Karena tidak ada alternatif produk lain. Konsumen 

dapat mengambil keputusan pembelian karena tidak 

memiliki banyak waktu untuk mencari alternatif 

produk lain. 

7) Keputusan tentang cara pembayaran. Konsumen harus 

mengambil keputusan tentang metode atau cara 

pembayaran produk yang dibeli. 
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Tabel 3.1 : Variabel, Indikator, Butir 

Variabel Indikator Butir 

 
 

 

Marketing 

Konvensional 
(X1) 

1) Produk 1) Merek 
2) Ukuran 

3) Kemasan 

4) Aneka Rasa 

2) Harga  5) Kejelasan Harga 
6) Keseseuain Harga 

7) Potongan harga 

3) Tempat 8) Akses lokasi Accesbility  

9) Kebersihan 
10) Tempat parkir  

11) Kenyamanan tempat  

4) Promosi 12) Mulut ke Mulut 
13) Personal selling 

14) Publik relation  

15) Sales Promotion  

Media Sosial 
(X2) 

1) Produk 16) Merek 
17) Ukuran 

18) Kemasan 

19) Aneka Rasa 

2) harga 20) Kejelasan harga 

21) Kesesuain  harga 

22) Potongan harga  
23) Sistem Pembayaran Transaksi 

Media sosial 

3) Tempat 24) Desain store media sosial di 
social media 

25) Kelengkapan Informasi 

Transaksi dan kotak bantuan 

(help) 
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Variabel Indikator Butir 

26) Kenyamanan Dalam Kualitas 
Pelayanan admin 

27) Kejelasan pengiriman  

28) Kejelasan petunjuk lokasi/map 

4) Promosi 29) Facebook 
30) Twitter 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

1) Produk Sesuai 

Yang 

Diinginkan 

31) Konsumen bebas memilih 

jenis produk yang diinginkan 

menyangkut ukuran, mutu, 
corak, dan sebagainya. 

2) Loyalitas 

Pembelian 
produk 

32) Loyalitas karena kepuasan 

pembelian sebelumnya 

3) Karena Ingin 

Mencoba 

33) Konsumen Mencari variasi 

karena ingin mencoba membeli 

susu pasteurisasi 

4) Karena Factor 

Lingkungan 

34) Konsumen Terpengaruhi oleh 

lingkungan (keluarga, 

kelompok, Peran status) 

5) Keputusan 
tentang waktu 

pembelian 

35) Konsumen bebas untuk 
menentukan waktu pembalian 

pada suatu produk 

6) Karena tidak 

ada alternatif 
produk lain 

36) Konsumen Tidak memiliki 

banyak waktu untuk mencari 
alternative produk lain 

7) Karena cara 

pembayaran 

37) Konsumen dapat menentukan 

tata cara pembayaran pada 
produk yang dibeli. 

 

 

 

Lanjutan table 3.1  
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3.6 Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari 

seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis 

data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel 

dan jenis responden, melakukan data berdasarkan 

variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap 

variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 

menjawab rumusan masalah, dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan. Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu 

analisis deskriptif dan regresi linier berganda. 

3.6.1 Analisis Deskripif 

Analisis Deskriptif digunakan untuk mengambarkan 

dan menganalisa karakteristik yang terdapat pada obyek 

penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi 

penelitian, responden yang diteliti, dan butir-butir dari 

masing-masing variabel. Analisis deskriptif adalah data 

statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi (Sugiyono, 2008). Setelah semua data yang 

diperlukan telah terkumpul, maka langkah selanjutnya 

yaitu mengolah data, kemudian mendistribusikannya ke 

dalam tabel, setelah itu membahas data yang diolah 

tersebut secara deskriptif. 
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3.6.2 Analisis Faktor 

Analisis faktor adalah suatu metode untuk 

menganalisis sejumlah observasi, dipandang dari sisi 

interkorelasinya untuk mendapatkan apakah variasi-

variasi yang nampak dalam observasi itu mungkin 

berdasarkan atas sejumlah kategori dasar yang 

jumlahnya lebih sedikit dari yang nampak Wibisono, 

(2003). Analisis faktor menyederhanakan hubungan 

yang beragam dan kompleks pada set data/variabel 

amatan dengan menyatukan faktor atau dimensi yang 

saling berhubungan/mempunyai korelasi pada suatu 

struktur data yang baru yang mempunyai set faktor 

yang lebih kecil. Penggunaan metode analisis faktor 

dapat diklasifikasi menjadi tiga , yaitu: 

a. Confirmatory Factor Analysis 

Analisis faktor digunakan untuk mengadakan 

pengujian hipotesis mengenai struktur dan variabel-

variabel baru yang berkaitan dengan sejumlah faktor 

yang signifikan dan faktor loading yang diharapkan, 

dimana secara apriori berdasarkan teori dan konsep 

yang sudah diketahui dipahami atau ditentukan 

sebelumnya, maka dibuat sejumlah faktor yang akan 

dibentuk, serta variabel apa saja yang termasuk ke 

dalam masing-masing faktor yang dibentuk dan sudah 

pasti tujuannya. Pembentukan faktor konfirmatori 

secara sengaja berdasarkan teori dan konsep, dalam 

upaya untuk mendapatkan variabel baru atau faktor 
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yang mewakili beberapa item atau sub-variabel, yang 

merupakan variable teramati. 

b. Exploratory Factor Analysis 

Analisis faktor digunakan untuk menyelidiki dan 

mendeteksi suatu pola dari variabel-variabel yang ada, 

dengaan tujuan untuk menemukan suatu konsep baru 

dan kemungkinan pengurangan data dari data dasar. 

Dalam hal ini, peneliti dapat mengidentifikasi dimensi-

dimensi terpisah dari struktur dan kemudian 

menentukan sejauhmana setiap variabel dijelaskan oleh 

setiap dimensi. Prosedur eksploratori ini peneliti tidak 

punya pegangan berdasarkan pada sebuah teori atau 

sebuah penelitian terdahulu tentang komposisi dari 

subskala, maka analisis itu digunakan untuk meneliti 

variabel tersembunyi atau laten yang terdapat dalam 

skala untuk membantu konseptualisasi (Ihsan, 2004). 

Pada penelitian ini menggunakan analisis faktor model 

exploratory.  

c. Alat pengukur (measuring device)  

Analisis faktor digunakan untuk membentuk 

variabel-variabel untuk digunakan sebagai variabel 

baru pada analisis berikutnya.  

d. Proses Analisis Faktor  

1) Memilih variabel yang layak. Oleh karena analisis 

faktor berupaya mengelompokkan sejumlah variabel, 

maka seharusnya ada korelasi yang cukup kuat di 

antara variabel, sehingga akan terjadi 

pengelompokkan. Jika sebuah variabel atau lebih 
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berkorelasi lemah dengan variabel lainnya, maka 

variabel tersebut akan dikeluarkan dari analisis faktor.  

2) Ekstraksi faktor atau komponen. Analisis faktor 

eksplotori memiliki dua pendekatan umum, principal 

component analysis dan common factor analysis.  

3) Menentukan jumlah faktor. Penentuan jumlah faktor 

didasarkan pada besarnya eigen value setiap faktor 

yang muncul. Faktor yang dipilih adalah faktor yang 

memiliki eigen value >1.  

4) Rotasi faktor. Rotasi faktor dilakukan untuk 

mempermudah interpretasi dalam menentukan 

variabel-variabel mana saja yang tercantum dalam 

suatu faktor karena terkadang ada beberapa variabel 

yang mempunyai korelasi tinggi dengan lebih dari 

satu faktor.  

e. Uji Kelayakan Faktor  

Dalam penelitian ini, variabel keputusan 

pembelian dipengaruhi oleh 4 aspek yaitu aspek produk 

(X1), aspek harga (X2), aspek tempat (X3), dan aspek 

promosi (X4). Untuk itu perlu dilakukan uji kelayakan 

faktor dengan melihat nilai KMO (Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy) and Barlett’s Test. 

KMO adalah mengukur kecukupan sampling dan 

membandingkan besarnya koefisien korelasi 

terobservasi dengan besarnya koefisien korelasi antar 

pasangan variabel. Sedangkan Barlett’s Test digunakan 

untuk menguji hipotesis bahwa variabel tak berkorelasi 

di dalam populasi. Nilai yang besar untuk uji statistic, 
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berarti hipotesis nol harus ditolak. Dengan melihat nilai 

KMO and Barlett’s Test di bawah 0.5, maka dapat 

diperoleh variable mana yang dapat dianalisis lebih 

lanjut atau tidak 

Tabel 3.6 

Tabel kriteria KMO 

Harga KMO Kriteria 

Nilai Kategori 

0,9 Sangat memuaskan 

0,8 Memuaskan 

0,7 Harga tengah 

0,6 Cukup 

0,5 Kurang memuaskan 

    

Selanjutnya, untuk melihat korelasi antarvariabel 

independen dapat diperhatikan tabel Anti-Image 

Matrices. Nilai yang diperhatikan adalah MSA 

(Measure of Sampling Adequacy). Nilai MSA berkisar 

antara 0 hingga 1, dengan ketentuan sebagai berikut: 

(Santoso, 2006).  

1) MSA = 1, variabel dapat diprediksi tanpa kesalahan 

oleh variabel yang lain.  

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

dianalisis lebih lanjut.  

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

bisa dianalisis lebih lanjut, atau dikeluarkan dari 

variabel lainnya.  
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Pada tabel anti image (lampiran) terlihat bahwa 

nilai MSA (diberi warna kuning) dari setiap faktor > 

0,5, sehingga variabel masih bisa diprediksi dan bisa 

dianalisis lebih lanjut.  

f. Faktoring, Ekstraksi dan Rotasi  

Sebelumnya telah dilakukan tahapan awal analisis 

faktor, yaitu penyaringan terhadap sejumlah variabel, 

sehingga variabel-variabel yang memenuhi syarat 

untuk dianalisis. Selanjutnya dilakukan proses analisis 

faktor yaitu melakukan ekstraksi terhadap sekumpulan 

variabel yang ada, sehingga terbentuk satu atau lebih 

faktor.  

1) Communalities  

Communalities pada dasarnya adalah jumlah varians 

(bisa dari persentase) dari suatu variabel mula-mula 

yang bisa dijelaskan oleh faktor yang ada. 

Communalities menunjukkan sumbangan efektif tiap 

aitem terhadap faktor yang terbentuk.  

2) Total Variance Explained  

Suatu eigenvalue menunjukkan besar sumbangan dari 

faktor terhadap varian seluruh variable asli. Hanya 

faktor dengan varian lebih dari 1 yang dimasukkan 

dalam model. Banyak faktor diekstraksi ditentukan 

sedemikian rupa sehingga kumulatif presentase varian 

yang diekstraksi oleh faktor mancapai suatu level 

tertentu yang memuaskan. Ekstraksi faktor dihentikan 

jika kumulatif presentase varian sudah mencapai paling 

sedikit 60% atau 75% dari seluruh varian variabel asli.  
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3) Factor Matrix  

Tujuan analisis faktor ada dua yaitu reduksi data dan 

eksploratori. Dalam hal ini, peneliti dapat 

mengidentifikasi dimensi-dimensi terpisah dari 

struktur dan kemudian menentukan sejauhmana setiap 

variabel dijelaskan oleh setiap dimensi. Untuk tujuan 

ini sebaiknya digunakan teknik Common Factor 

Analvysis. Untuk tujuan eksploratori pilihlah 

unweigthed least square yang merupakan dasar 

common factor analysis (Ihsan, 2004). Dapat dilihat 

dari grafik screeplot dimana scree mulai terjadi 

menunjukkan banyak faktor yang benar, tepatnya 

ketika scree mulai mendatar. Kenyataan menunjukkan 

bahwa penentuan banyaknya faktor dengan screeplot 

akan mencapai satu atau lebih banyak dari penentuan 

dengan eigenvalue.  

4) Rotated Factor Matrix  

Rotasi faktor dilakukan untuk mempermudah 

interpretasi dalam menentukan variabel-variabel mana 

saja yang tercantum dalam suatu faktor karena 

terkadang ada beberapa variabel yang mempunyai 

korelasi tinggi dengan lebih dari satu faktor. Penentuan 

input variabel ke faktor tertentu mengikut pada besar 

korelasi antara variabel dengan faktor, yaitu kepada 

yang korelasinya besar.  
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3.6.3 Analisis Linier Berganda 

Analisis Regresi Linear Berganda yaitu suatu analisis 

untuk menganalisis pengaruh Internet Marketing dan 

merek terhadap keputusan pembelian mobil Hino. 

dengan menggunakan rumus yang dikutip dari buku 

(Akdon dan Riduwan, 2007) yaitu: 

Y = α + b1 X1 + b2X2 + ••• + bn Xn + e 

Keterangan: 

 Y = Keputusan Pembelian   

α = Nilai constan/reciprocel 

   X = Variabel bebas 

  b = Koefisien regresi 

    e = Standar error 

3.6.4 Pengujian Secara Parsial (Uji t)  

Uji t adalah uji yang biasanya digunakan oleh para 

ahli ekonometrika untuk menguji hipotesis tentang 

koefisien-koefisien slope regresi secara individual. Uji t 

adalah uji yang tepat untuk digunakan apabila nilai-nilai 

residunya terdistribusi secara normal dan apabila varian 

dan distribusi itu harus diestimasi (Sarwoko, 2005). 

Penentuan nilai statistik tabel, ditentukan dengan tingkat 

signifikansi 5%. Kriteria uji yang digunakan adalah Jika 

nilai probabilitas/signifikansi <α=0.05 maka H0 ditolak 

dan H1 diterima, sedangkan jika nilai 

probabilitas/signfikansi >α=0.05, maka H0 diterima dan 

H1 ditolak.  
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3.6.5 Pengujian Secara Berganda (Uji F)  

Uji F digunakan untuk menguji persamaan regresi 

secara keseluruhan yaitu apakah semua variabel bebas 

memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variasi variabel terkait. Berdasarkan hipotesis yang telah 

dirumuskan, Kriteria uji yang digunakan adalah Jika nilai 

signifikansi (F) <α=0.05 maka H0 ditolak dan H1 

diterima, sedangkan jika nilai signfikansi (F) >α=0.05, 

maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

3.6.6 Uji R2 (Koefisien Determinasi) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas 

(Ghozali, 2011). Nilai yang mendekati satu (1) berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

dependen. 

Satu hal yang perlu dicatat adalah masalah regresi 

lancing (Spurious regression). Koefisien determinasi 

hanyalah salah satu dan bukan satu-satunya kriteria 

memilih model yang baik. Alasannya bila suatu estimasi 

regresi linear menghasilkan koefisiensi determinasi yang 

tinggi, tetapi tidak konsisten dengan teori ekonomika 
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yang dipilih oleh peneliti, atau tidak lolos dari uji asumsi 

klasik, maka model tersebut bukanlah model penaksir 

yang baik dan seharusnya tidak dipilih menjadi model 

empirik. 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien 

determinasi R2 adalah bias terhadap jumlah variabel 

independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap 

penambahan satu variabel independen, maka R2 pasti 

meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau 

tidak. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan 

untuk menggunakan nilai adjusted R2 pada saat 

mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti 

R2, nilai adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu 

variabel independen ditambahkan ke dalam model. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan adjusted R2 

agar tidak terjadi bias dalam mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. 

Kenyataannya, nilai adjusted R2 dapat bernilai 

negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai 

positif. Gujarati (2001) menyatakan bahwa “jika dalam 

uji empiris didapat nilai adjusted R2 negatif, maka nilai 

adjusted R2 dianggap bernilai nol. Secara matematis jika 

nilai R2 = 1, maka adjusted R2 = R2 = 1 sedangkan jika 

nilai R2 = 0, maka adjusted R2 =(1-k)/(n-k). Jika k > 1, 

maka adjusted R2 akan bernilai negatif”.  
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3.6.7 Uji Asumsi Klasik 

3.6.7.1 Uji Normalitas 

Tujuan uji asumsi regresi berganda normalitas 

adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel dependen, variabel independen atau 

keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. 

Model regresi yang baik adalah yang mempunyai 

distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 

2011). Menurut Ghozali, (2011) menyatakan bahwa 

cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan melihat penyebaran 

data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan 

melihat histogram dari residualnya, dengan dasar 

pengambilan keputusan antara lain: (1) jika data 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan 

pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas; dan (2) jika data menyebar jauh dari 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas. 

Menurut Ghozali, (2011) normalitas 

dapat dideteksi dengan melihat penyebaran 

data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik 

atau dengan melihat histogram dari 

residualnya, dengan dasar pengambilan 

keputusan antara lain : 
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1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal 

dan mengikuti arah garis diagonal atau 

grafik histogramnya menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari diagonal atau 

grafik histogram maka tidak menunjukkan 

pola distribusi normal, maka model regresi 

tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3.6.7.2 Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali, (2011), uji multikolinieritas 

bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variable bebas 

(independen). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

terdapat problem multikolinieritas. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. 

Metode yang digunakan untuk mendeteksi 

adanya multikolinieritas dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan Tolerance And Variante 

Inflation Factor (VIF). Jika VIF > 10, maka variable 

bebas tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas 

dengan variable bebas lainnya. Sebaliknya, apabila VIF 

< 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. 
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BAB IV 

HASIL dan PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum dan Profil Peusahaan 

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Koperasi Agro Niaga Jabung terletak dijalan 

Suropati 4-6 Kemantren, Jabung, Malang 65155 Telp : 

0341 - 791227 (hunting), 791258, 791344 Fax : 0341 – 

793100. Koperasi Agro Niaga Jabung memiliki beberapa 

bidang usaha yaitu inti, penunjang, dan BMT Al-Hijrah 

selain itu juga memiliki produk seperti susu segar, susu 

pasteurisasi, yogurt, pupuk kompos, dan pakan ternak 

konsentrat. Produk Susu pasteurisasi adalah salah satu 

produk Koperasi Agro Niaga Jabung yang saat ini masih 

berjalan dengan konsinten sehingga stabil diproduksi dan 

dipasarkan diberbagi daerah di Jawa Timur. Selain itu juga 

produk susu yang diproduksi oleh Koperasi Agro Niaga 

Jabung (KAN Jabung) memiliki berbagai macam varian 

dan ukuran agar lebih menarik dan menyesuaikan 

kebutuhan pembelian konsumen. 
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4.1.2 Profil Prusahaan 

4.1.2.1 Sejarah Koperasi Agro Niaga Jabung (KAN 

Jabung) 

Koperasi Agro Niaga Jabung (KAN Jabung) yang saat 

ini dimiliki oleh ±1.857 orang anggota, dahulunya 

bernama KUD Jabung yang berdiri pada tanggal 27 Mei 

1979. Keterbatasan kemampuan seumber daya manusia 

serta tidak adanya visi yang jelas, maka keberadaan KUD 

Jabung belum bisa dirasakan manfaatnya oleh anggota dan 

masyarakat, beberapa kali pergantian pengurus dan 

manajemen, belumlah mampu menghasilkan perbaikan 

yang berarti,  bahkan sepat terjadi miss manajemen yang 

berkepanjangan sampai mencapai klimaksnya pada tahun 

1984, di mana KUD Jabung pada waktu itu sudah tidak 

mampu lagi membayar kewajiban-kewajibannya kepada 

anggota dan bank. Hutang yang banyak serta tunggakan 

kredit yang tak mampu dibayar, mewarnai kondisi KUD 

Jabung waktu itu, sehingga jika kekayaan yang dimiliki 

KUD Jabung dijual tidak akan cukup untuk menutup 

hutang. 

Tahun 1985 dengan manajemen baru walaupun 

dengan kualitas SDM yang terbatas, KUD Jabung mulai 

berbenah diri dan mulai bangun dari keterpurukan, dimulai 

dengan upaya membangun kembali KEPERCAYAAN 

ANGGOTA, begitu juga kewajiban-kewajiban dan 
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tunggakan kredit kepada Bank disusun kembali tahapan 

pembayarannya secara realistis sesuai dengan kemampuan 

yang ada. Unit tebu rakyat, yaitu satu-satunya usaha yang 

bisa dibangun kembali, sekuat tenaga diberdayakan. Kerja 

sama dengan Bank dan Pabrik Gula menjadi fokus utama 

disamping pendekatan dan pelayanan kepada petani tebu 

yang terus diperbaiki. 

Meningkatkan pelayanan kepada anggota dan 

membangun kembali kepercayaan baik dari anggota 

maupun pihak eksternal, manajemen baru terus berjuang 

untuk membayar kembali kewajiban-kewajiban yang 

tertunggak. 

Pada tahun 1998, KUD JABUNG berubah menjadi 

Koperasi Agro Niaga Jabung atau KAN Jabung melalui 

proses memaksimalkan kinerja dengan anggota dan tokoh 

masyarakat dan kembali ke jati diri koperasi dengan 

menata kembali penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip 

koperasi menjadi landasan utama pengambangan KAN 

Jabung pada tahap berikutnya. Perbaikan dan 

pengembangan yang terus menerus menjadi tekad yang 

dipegang teguh oleh pengurus, manajemen dan pengawas. 

Pada tahun 2001 upaya ini secara terencana gencar 

dilakukan, mulai dari perubahan dibidang organisasi, yaitu 

perubahan AD/ART, struktur organisasi, revitalisasi 

TUPOKSI pengurus, her registrasi anggota sampai 

pembenahan organisasi kelompok anggota. Bidang 

manajemen juga dilakukan perubahan- perubahan, yaitu 

menata kembali desain bisnisnya, melakukan uji 
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kompetensi semua karyawan, reposisi SDM dan perbaikan 

Sistem prosedur kerja serta diskripsi kerja karyawan. 

Perubahan – perubahan yang dilakukan, KAN Jabung 

berhasil meraih pertumbuhan dan perkembangan, bahkan 

berhasil meraih penghargaan sebagai Koperasi Produsen 

berprestasi terbaik tingkat Nasional pada tahun 2007 & 

tahun 2013. 

4.1.2.2 VISI dan Misi Koperasi Agro Niaga Jabung 

(KAN Jabung) Visi 

Menjadi koperasi agribisnis yang kompetitif, dan tumbuh 

berkelanjutan. 

Misi 

1. Berpegang teguh terhadap jati diri koperasi 

2. Meningkatkan kualitas hidup  Anggota, Karyawan 

dan Masyarakat 

3. Berorientasi global dan berwawasan lingkungan. 

4. Membangun sumber daya manusia yang bertaqwa 

dan profesional. 

5. Mengikuti  berbagai perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

6. Melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat 

secara berkelanjutan 
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Kebijakan Mutu 

1. Meningkatkan taraf hidup anggota dengan cara 

memenuhi kebutuhan mereka dalam arti ekonomi 

sosial budaya, lingkungan dan teknologi. 

2. Meningkatkan kualitas hidup karyawan dengan 

membantu terpenuhinya kebutuhan  hidup, rasa 

aman, dan jaminan masa depan. 

3. Melakukan perbaikan dan pengembangan secara 

terus terhadap Sumber Daya Manusia dan 

Manajemen Sistem menuju terbentuknya budaya 

organisasi, guna meningkatkan benefit dan 

produktifitas. 

4. Menjalankan unit usaha agri dan penunjangnya 

secara profesional dengan menyediakan produk 

berkualitas dan memberikan pelayanan prima. 

5. Menyediakan sarana produksi yang dibutuhkan 

oleh anggota, berperan aktif dalam proses 

produksi, serta membantu proses pemasarannya. 

6. Meningkatkan daya beli anggota dengan cara 

mendorong pertumbuhan skala usahanya dan 

perbaikan manajemen keuangan keluarga. 

Tekad 

Tumbuh dan berkembang bersama anggota menuju 

hari esok yang lebih baik. 

Motto 

Melayani dan Memberdayakan 
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4.1.2.3 Profil produk yang terdapat pada KAN Jabung 

KAN Jabung saat ini telah memproduksi susu olahan 

yang langsung bisa dikonsumsi. Produk susu olahan 

tersebut berupa Susu Pasteurisasi “jab Milk” yaitu susu 

yang diproses dengan pemanasan pada suhu dan waktu 

tertentu (80⁰C selama 15 detik) dengan harapan dapat 

membunuh bakteri patogen tanpa mengurangi nilai gizi 

yang ada. “KAN Jabung” mempunyai komitmen untuk 

menjaga konsistensi kualitas dari produk yang di hasilkan 

dan banyak keunggulan yang kami tawarkan. Diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

     Bahan baku berasal dari susu murni yang berkualitas. 

Hal tersebut terbukti dengan adanya sertifikat dari Nestle 

yang menunjukkan bahwa KAN Jabung adalah supplier 

terbaik pemasok Nestle dengan kualitas terbaik pula 

Diproses secara higienis dengan menggunakan mesin 

modern memiliki sertifikat BPOM RI Nomor : BPOM RI 

MD.207913001786 danBPOM RI MD.205113002786. 

Tidak menggunakan bahan pengawet sehingga masa 

simpanya relative pendek hanya 7 hari Tersedia beberapa 

varian rasa dan volume. Didistribusikan dengan mobil 

berpendingin. Kami menyediakan 3 varian rasa yaitu 

Coklat, Stroberi, dan Original dengan kemasan cup plastik 

volume 235 ml dan 180 ml. Untuk menjaga keamanan 

pangan (food safety) simpan produk dibawah suhu 4 dan 

kocok dahulu sebelum diminum. 
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Produk yang kedua yaitu yoghurt merupakan makanan 

sehat karena mengandung bakteri hidup yang dapat 

digolongkan sebagai prebiotik. Yoghurt diproses melalui 

fermentasi. Mikroba yang berperan dalam fermentasi 

yoghurt yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus 

thermopiles yang termasuk bakteri asam laktat. 

Kandungan gizi yoghurt tidak kalah pada susu pada 

umumnya karena susu merupakan bahan dasar yoghurt. 

Beberapa kelebihan yoghurt : 

1.Yoghurt sangat cocok oleh orang yang sensitive terhadap 

susu, karena laktosa yang terkandung dalam susu biasa 

sudah disederhanakan dalam fermentasi yoghurt. 

2.Yoghurt mampu menghambat kadar kolestrol dalam 

darah karena yoghurt mengandung bakteri lactobacillus 

yang berfungsi menghambat pembentukan kolestrol dalam 

darah yang berasal dari makanan. 
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3.Yoghurt dapat meningkatkan daya tahan tubuh karena 

mengandung banyak bakteri baik sehingga otomatis dapat 

menyeimbangkan bakteri jahat yang terdapat dalam susu. 

Kami menyediakan 6 varian rasa yaitu Leci, Sirsak, 

Melon, Stroberi, Anggur, dan Jeruk dengan kemasan 

cbotol plastik volume 250 ml. Produk yoghurt Jab Milk 

tidak menggunakan bahan pengawet oleh karena itu masa 

simpanya pendek yaitu 21 hari. Untuk menjaga keamanan 

pangan (food safety) simpan produk dibawah suhu 4  dan 

kocok dahulu sebelum diminum. 

 

4.2 Karakteristik Responden 

Karakteristik keseluruhan responden adalah 100 

responden, didapat dari hasil survey dari 50 responden 

yang membeli produk susu koperasi Agro Niaga Jabung 

Malang dengan cara konvensional dan 50 responden pada 

pemasaran media sosial yang terdiri dari jenis kelamin, usia 
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responden, tingkat pendidikan, pekerjaan dan pendapatan 

perbulan. Karakteristik konsumen ini juga berhubungan 

dengan perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian. 

4.1.2.3 Profil Pemasaran yang terdapat pada KAN 

Jabung 

Strategi pemasaran yang di lakukan oleh KAN 

Jabung meliputi 2 cara yaitu konvensional dan media 

sosial. Pada cara pemasaran konvensional KAN Jabung 

menerapkan strategi bauran pemasaran yaitu Pada produk 

yang di tawarkan tedapat beberapa macam yaitu Susu 

pasteurisasi, Susu Segar, dan Yoghut dengan berbagai 

varian kemasan dan rasa yang dapat di pilih oleh 

konsumen Outlet yang tersedia di beberapa tempat dapat 

memudahkan konsumen unutuk melakukan pembelian 

produk yang diinginkan. Beberapa promosi di tawarkan 

pada beberapa outlet tersebut untuk memikat para 

konsumen. Harga yang di tawarkan relatif tejangkau untuk 

semua masyarakat yaitu untuk Susu ukuran 200ml dengan 

harga Rp 1.500,00 dan unutuk ukuran 1 liter dengan harga 

Rp 15.000,00 dan Yoghurt ukuran 250ml dengan harga Rp 

6.000,00 Angka omset yang di peroleh KAN Jabung pada 

penjualan konvensional yaitu berkisar Rp 254.454.441,00 

per bulan. 

Sedangkan untuk pemasaran media sosial KAN 

Jabung menerapkan strategi bauran pemasaran yaitu 

dengan Produk foto yang tertera pada halaman media 
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sosial sesuai dengan ketersediaan stok yang ada pada 

penjual. Untuk mendapatkan produk melalui Media sosial, 

KAN Jabung menyediakan beberapa akun media sosial 

yang dapat melayani permintaan konsumen seperti di 

Instagram(baru setahun ini), Twitter, dan Facebook. 

Promosi yang di lakukan pada pemasaran media sosial 

yaitu dengan memberikan sebuah halaman promosi yang 

di tujukan kepada konsumen sehingga dapat memikat hati 

konsumen. Harga yang di tawarkan sedikit lebih tinggi 

dibandingkan konvensional namun masih reltif murah 

untuk masyarakat dengan kisaran sebagai berikut yaitu 

untuk Susu ukuran 200ml dengan harga Rp 3.500,00 dan 

unutuk ukuran 1 liter dengan harga Rp 17.000,00 dan 

Yoghurt dengan harga Rp 8.000,00. KAN Jabung 

memiliki kelebihan dalam melayani konsumen secara 

media sosial yaitu  pendistribusian yang tidak mengurangi 

nilai kualitas produk dengan cara setiap produk yang akan 

di kirimkan konsumen yaitu di kemas dengan 

menggunakan Styrofoam yang di dalamnya terdapat es 

sehingga produk dapat bertahan lebih lama saat perjalanan 

pengiriman, Pelayanan yang juga sangat cepat yaitu 

dengan waktu maksimal 2x24 jam produk yang telah di 

pesan akan langusng segera di proses untuk pengiriman, 

namun terdapat minimal jumlah pembelian produk yang 

harus di lakukan untuk jarak pengiriman di luar pulau serta 

biaya pengiriman akan di tangguhkan kepada konsumen. 

Angka omset yang di peroleh KAN Jabung pada penjualan 
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secara media sosial yaitu sekisar Rp 390.030.529,00 per 

bulan. 

4.2.1 Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin merupakan salah satu penentu 

keputusan pembelian suatu produk yang akan dibeli untuk 

dikonsumsi. Jenis kelamin juga menentukan untuk proses 

pembelian yang dilakukan dengan cara media sosial 

melalui media sosial maupun dengan cara konvensional 

yang mendatangi langsung tempat penjualan. Karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada 

Gambar 1 dan Gambar 2 berikut ini: 

 

Gambar 1.Karakteristik responden berdasarkan jenis 

kelamin pada marketing konvensional. 
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Gambar 2. Karakteristik responden berdasarkan 

jenis kelamin pada marketing media sosial 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

pada marketing konvensional dan media sosial yang dilihat 

pada Gambar 2 dan 3 dapat disimpulkan bahwa konsumen 

yang lebih dominan membeli produk susu koperasi Agro 

Niaga Jabung Malang yaitu jenis kelamin perempuan 

dengan perolehan persentase pada marketing konvensional 

perempuan 56% dan laki-laki 44% dari 50 responden, 

sedangkan pada marketing melalui media sosial 

didapatkan persentase pada perempuan dengan 52% dan 

laki-laki 48% dari 50 responden. Hasil responden 

perempuan lebih banyak menunjukkan bahwa perempuan 

mengatur keuangan dan kebutuhan yang diperlukan oleh 

keluarga hal ini didukung pernyataan dari Setiabudi, dkk 

(2013) karena umumnya perempuan lebih berperan sebagai 

48%52%

Jenis kelamin media sosial

Laki-Laki

Perempuan
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pengambil keputusan untuk melakukan kegiatan 

berbelanja atau pembelian berbagai kebutuhan rumah 

tangga.  

4.2.2 Responden Berdasarkan Usia 

Usia menjadi salah satu karakteristik responden 

dalam penentuan keputusan pembelian suatu produk 

seperti susu pasteurisasi ini. Karakteristik responden 

berdasarkan usia dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4, hasil 

survey yang disebar pada reponden menunjukan hasil 

penjualan secara media sosial dan konvensional. 

 

Gambar 3. Karakteristik responden berdasarkan usia 

pada marketing konvensional 
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Gambar 4. Karakteristik responden berdasarkan usia 

pada marketing media sosial 

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa dari 

50 responden dengan berbagai rentang usia yang berbeda 

pada marketing konvensional didapatkan bahwa persentase 

tertinggi rentang usia pada 21-30 tahun yang memperoleh 

44%, kelompok usia dewasa lanjut (25-35 tahun) memiliki 

tingkat kesadaran yang tinggi dan telah memahami tentang 

pentingnya mengkonsumsi susu karena memiliki 

kandungan gizi yang baik bagi kesehatan diri sendiri dan 

anggota keluarganya (Setiabudi,dkk,. 2013).  

Perolehan persentase karakteristik responden 

berdasarkan usia pada marketing media sosial sama dengan 

perolehan marketing konvensional yang memperoleh 

persentase tertinggi pada rentang usia 21-30 tahun dengan 

memperoleh 44% dari 50 responden hal ini didukung 
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pernyataan dari Mutmainah (2012) karena proses 

pembelian dipengaruhi oleh tahap daur hidup keluarga, 

yaitu tahap-tahap yang dilalui oleh keluarga sesuai dengan 

kedewasaannya. Sehingga pada usia 21 hingga 30 tahun 

biasanya seseorang menjadi pihak yang bertanggung jawab 

dalam penyelenggaraan makanan dalam rumah tangga . 

4.2.3 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan memiliki peran penting dalam 

pengambilan keputusan pembelian suatu produk. Individu 

dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi akan 

memiliki pola pikir yang berbeda dibandingkan individu 

yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Data 

responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat 

pada Gambar 5 dan 6 yang merupakan data dari marketing 

konvensional dan media sosial. 

 
Gambar 5. Karakteristik responden 

berdasarkan tingkat pendidikan pada marketing 

konvensional 
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Gambar 6. Karakteristik responden berdasarkan 

tingkat pendidikan pada marketing media sosial 

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa 

pada marketing secara konvensional didominasi dari 

tingkat SMA/Sederajat dengan presentase 46% dari 50 

responden. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan dapat mempengaruhi pembelian suatu produk 

pangan karena mereka mengerti apa manfaat dari susu 

pasteurisasi tersebut, sehingga responden memilih untuk 

membeli susu pasteurisasi hal ini didukung pernyataan dari 

Setiabudi, dkk (2013) konsumen yang berpendidikan 

cukup baik dapat mengetahui dan memiliki informasi serta 

pengetahuan luas tentang pentingnya mengkonsumsi 

makanan yang berkualitas dan manfaatnya sebagai salah 

satu kebutuhan pangan yang memiliki tingkat atau 
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kandungan gizi tinggi yang baik untuk kesehatan. Pada 

marketing media sosial persentase pada karakteriktik 

responden berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh 

tingkat Sarjana dengan persentase 40% dari 50 responden. 

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Nurmansyah (2006) seseorang yang mempunyai 

pengetahuan dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi 

cenderung akan memilih produk yang lebih baik 

kualitasnya daripada yang berpendidikan rendah. Selain 

melihat dari sisi kualitas pangan yang dikonsumsinya, 

konsumen dengan pendidikan yang jauh lebih tinggi juga 

melihat lebih jauh terhadap keburukan dan resiko dalam 

mengkonsumsi produk, serta cenderung berprilaku lebih 

kritis dalam pembeliandan pemilihan sesuatu produk. 

4.2.4 Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan juga 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian suatu produk 

pangan. Gaya hidup suatu kelas sosial dan kehormatan 

seseorang dipengaruhi oleh pekerjaan. Data responden 

berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada gambar 7 dan 8 

yang merupakan data dari marketing konvensional dan 

media sosial. 
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Gambar 7. Karakteristik responden berdasarkan 

pekerjaan pada marketing konvensional 

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa 

wiraswasta lebih banyak dengan persentase sebesar 34% 

dari 50 responden. Dapat dijelaskan bahwa wiraswasta 

mendapatkan penghasilan yang cukup tinggi sehingga 

dapat membeli susu  pasteurisasi meskipun pegawai swasta 

yang mendominasi namun pekerjaan yang lain dapat 

membeli susu pasteurisasi tersebut karena harga yang 

ditawarkan tidak terlalu mahal, hal ini didukung dengan 

pernyataan Kotler & Armstrong (2010), Pekerjaan 

seseorang juga mempengaruhi pola konsumsi.Pemasar 

dapat mengidentifikasi kelompok yang berhubungan 

dengan pekerjaan yang mempunyai minat yang hampir 

sama terhadap produk atau jasa. 
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Gambar 8. Karakteristik responden berdasarkan 

pekerjaan pada marketing media sosial 

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan pada 

marketing media sosial didominasi oleh pegawai swasta 

dengan persentase sebesar 34% dari 50 responden. 

Diketahui bahwa pegawai swasta lebih sibuk sehingga 

lebih memilih untuk membeli media sosial hal ini 

didukung dengan pernyataan Setiabudi, dkk (2013) hal ini 

menunjukkan bahwa responden yang bekerja sebagai 

Pegawai Negeri maupun pegawai swasta kurang memiliki 

waktu untuk berbelanja kebutuhan secara langsung atau 

dipasar tradisional karena kesibukan bekerja dari pagi 

hingga sore hari. 
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4.2.5 Responden Berdasarkan Penghasilan Tiap 

Bulannya 

Jumlah pendapatan akan mempengaruhi keputusan 

pembelian suatu produk dengan pendapatan yang cukup 

maka seseorang tidak akan berfikir panjang untuk 

memutuskan pembelian suatu produk apalagi produk 

pangan seperti susu pasteurisasi yang memiliki kandungan 

gizi yang baik bagi tubuh. Data dari karakteristik 

responden berdasarkan pendapatan dapat dilihat pada 

Gambar 9 dan 10 untuk marketing konvensional dan media 

sosial. 

 
Gambar 9. Karakteristik responden berdasarkan 

pendapatan pada marketing konvensional 
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Gambar 10. Karakteristik responden berdasarkan 

pendapatan pada marketing media sosial 

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa tidak 

hanya pendapatan paling tinggi yang mendominasi 

pembeli dari marketing media sosial maupun 

konvensional. Pedapatan sekitar Rp.3.600.000 – Rp. 

4.500.000 yang mendominasi pendapatan pembeli pada 

pemasaran konvensional 36% dari 50 responden sedangkan 

pada pemasaran media sosial 44% dari 50 responden. Hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak hanya orang yang 

memiliki penghasilan yang tinggi dapat membeli susu 

namun pendapatan seseorang yang tidak terlalu tinggi pun 

dapat membeli karena harga yang terjangkau, hal ini di 

dukung oleh pernyataan Kotler dan Armstrong (2010), 

Pemasar produk yang peka terhadap pendapatan 

mengamati kecenderungan dalam pendapatan pribadi, 

tabungan dan tingkat minat bila indikator ekonomi 

menunjukkan resesi, pemasar dapat mengambil langkah-
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langkah untuk merancang ulang, memposisikan kembali 

dan mengubah harga produknya 

4.2.6 Responden Berdasarkan Frekuensi Pembelian 

Frekuensi pembelian produk artinya berapa kali 

konsumen melakukan transaksi pembelian produk dengan 

volume tertentu secara terus-menerus dalam periode dan 

jangka waktu tertentu. Semakin sering seorang konsumen 

melakukan pembelian, menunjukkan adanya kepuasan 

terhadap produk tersebut dan mampu membuatnya untuk 

melakukan kembali transaksi pembelian. Data dari 

karakteristik responden berdasarkan frekuensi pembelian 

dapat dilihat pada gambar 11 dan 12 untuk marketing 

konvensional dan media sosial sebagai berikut: 

 

Gambar 11. Karakteristik responden berdasarkan 

frekuensi pembelian 

pada marketing konvensional 
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Gambar 12. Karakteristik responden berdasarkan 

frekuensi pembelian 

pada marketing media sosial 

4.3 Keputusan Pembelian produk susu koperasi Agro 

Niaga Jabung Malang Pada Marketing Media sosial 

(Media Sosial) dan Konvensional 

4.3.1 Variabel Produk 

Tanggapan dari responden terhadap variabel produk 

dari  marketing  konvensional  dan  media sosial  dapat 

diukur  dengan diberikannya pernyataan  sebanyak 4  item 

pertanyaan pada masing-masing marketing konvensional 

dan media sosial. Hasil pernyataan  dapat dilihat pada 

Tabel 3 dan 4  yang merupakan  hasil pertanyaan dari 

marketing konvensional dan media sosial. 
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Tabel 3. Tanggapan responden berdasarkan variabel 

produk pada marketing konvensional. 

Sumber : data primer diolah 2018 

Keterangan : 

 1 = Sangat Tidak Setuju  3 = Setuju 

2 = Tidak Setuju     4 = Sangat Setuju 

Berdasarkan tabel 3 menunjukan bahwa variabel produk  

mempunyai 5 sub variabel yaitu (X₁.₁) Merk, (X₁.₂) 

Ukuran, (X₁.₃) Kemasan, (X₁.₄) Aneka rasa, (X₁.₅) Kualitas 

Produk, masing- masing sub variable tidak menunjukkan 

nilai lebih dari 4,00. Kelima sub variable memiliki nilai 

rata-rata sebesar 2,89 (mendekati setuju). Nilai rata - rata 

tertinggi sub variabel produk terdapat pada Ukuran (X₁.₂) 

sebesar 3,02 (Setuju), berarti bahwa konsumen 

memberikan tanggapan setuju bahwa ukuran yang ideal 

menjadi daya tarik untuk membeli.  

No Variabel Produk (X1) 
Skala Likert 

Rata-

Rata 

4 3 2 1  

X1.1 Tanggapan terhadap merek 4 34 9 3 2,78 

X1.2 Tanggapan terhadap Ukuran 12 28 9 1 3,02 

X1.3 Tanggapan Terhadap Kemasan 8 33 3 6 2,86 

X1.4 Tanggapan terhadap Aneka Rasa 4 35 10 1 2,84 

X1.5 
Tanggapan terhadap Kualitas 

Produk 
6 38 4 2 2,96 

Rata-Rata 2,89 
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Sub variabel lainnya memiliki nilai rata-rata yang 

juga tidak terlalu jauh dari sub variabel Ukuran (X₁.₂). 

Nilai rata-rata sub variabel Merk (X₁.₁) sebesar 2,78 

(mendekati setuju), sub variabel kemasan (X₁.₃) sebesar 

2,86 (mendekati setuju), sub variable Aneka Rasa (X₁.₄) 

sebesar 2,84 dan sub variable Kualitas Produk (X₁.₅) 

sebesar 2,96. Kelima sub variabel menjadi pertimbangan 

konsumen namun indikator yang paling menjadi 

pertimbangan keputusan pembelian yaitu Ukuran yang 

memiliki nilai rata-rata tertinggi diantara kelima indikator 

sebesar 3,02 (Setuju) 

Tabel 4. Tanggapan responden berdasarkan variabel 

produk pada marketing media sosial. 

Sumber: data primer diolah 2018 

Keterangan : 

 1 = Sangat Tidak Setuju   3 = Setuju 

2 = Tidak Setuju        4 = Sangat Setuju       

Berdasarkan tabel 3 menunjukan bahwa variabel produk  

mempunyai 5 sub variabel yaitu (X₁.₁) Merk, (X₁.₂) 

Ukuran, (X₁.₃) Kemasan, (X₁.₄) Aneka rasa, (X₁.₅) Kualitas 

No Variabel Produk (X1) 
Skala Likert 

Rata-Rata 
4 3 2 1 

X1.1 Tanggapan terhadap merek 4 30 13 3 2,70 

X1.2 Tanggapan terhadap Ukuran 12 26 11 1 2,98 

X1.3 Tanggapan Terhadap Kemasan 8 29 7 6 2,78 

X1.4 Tanggapan terhadap Aneka Rasa 4 31 14 1 2,76 

X1.5 
Tanggapan terhadap Kualitas 

Produk 6 35 7 2 
2,90 

Rata-Rata 2,82 
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Produk, masing- masing sub variable tidak menunjukkan 

nilai lebih dari 4,00. Kelima sub variable memiliki nilai 

rata-rata sebesar 2,82 (mendekati setuju). Nilai rata - rata 

tertinggi sub variabel produk terdapat pada Ukuran (X₁.₂) 

sebesar 2,98 (Setuju), berarti bahwa konsumen 

memberikan tanggapan setuju bahwa ukuran yang ideal 

menjadi daya tarik untuk membeli.  

Sub variabel lainnya memiliki nilai rata-rata yang 

juga tidak terlalu jauh dari sub variabel Ukuran (X₁.₂). 

Nilai rata-rata sub variabel Merk (X₁.₁) sebesar 2,70 

(mendekati setuju), sub variabel kemasan (X₁.₃) sebesar 

2,78 (mendekati setuju), sub variable Aneka Rasa (X₁.₄) 

sebesar 2,76 dan sub variable Kualitas Produk (X₁.₅) 

sebesar 2,90. Kelima sub variabel menjadi pertimbangan 

konsumen namun indikator yang paling menjadi 

pertimbangan keputusan pembelian yaitu Ukuran (X₁.₂) 

yang memiliki nilai rata-rata tertinggi diantara kelima 

indikator sebesar 2,98 (Setuju). 

4.3.2 Variabel Harga 

Tanggapan dari responden terhadap variabel harga 

dari  marketing konvensional dan media sosial dapat 

diukur dengan diberikannya pernyataan sebanyak 4 item 

pertanyaan pada masing-masing marketing konvensional 

dan media sosial. Hasil pernyataan dapat dilihat pada 

Tabel 5 dan 6 yang merupakan hasil pertanyaan dari 

marketing konvensional dan media sosial.  
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Tabel 5. Tanggapan responden berdasarkan variabel harga 

pada marketing konvensional. 

Sumber : data primer diolah, 2018 

Keterangan:  

1.= Sangat tidak setuju 3 = Setuju 

 2 = Tidak Setuju  4 = Sangat Setuju 

Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel harga 

memiliki 4 sub variable yaitu harga jual (X₂.₁), Perubahan 

harga (X₂.₂), cantuman label harga (X₂.₃) Sistem 

Pembayaran (X₂.₄) yang memiliki nilai rata-rata: harga 

jual (X₂.₁) sebesar 3,00 (Setuju), Perubahan harga (X₂.₂) 

sebesar 3,31 (Setuju), cantuman label harga (X₂.₃) sebesar 

3,14 (Setuju), dan sistem pembayaran (X₂.₄) sebesar 3,10 

dari keempat sub variabel tersebut yang memiliki nilai 

rata-rata tertinggi terdapat pada Perubahan harga (X₂.₂) 

memiliki nilai rata-rata sebesar 3,31 (Setuju) berarti 

bahwa Perubahan harga yang diberikan mempengaruhi 

keputusan pembelian responden. Keempat sub varibel 

memiliki nilai rata-rata 3,13 (Setuju) berarti bahwa 

No Variabel Harga (X2) 
Skala Likert Rata-

Rata 4 3 2 1 

X2.1 Harga Jual 9 30 10 1 3,00 

X2.2 Perubahan Harga 22 20 6 2 3,31 

X2.3 Cantuman label Harga 12 29 8 1 3,14 

X2.4 Sistem Pembayaran 12 30 3 5 3,10 

Rata-Rata 3,13 
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konsumen setuju dengan kelima indikator namun yang 

paling menjadi pertimbangan keputusan pembelian yaitu 

Perubahan harga yang memiliki nilai rata-rata tertinggi 

sebesar 3,31 (Setuju).  

Tabel 6. Tanggapan responden berdasarkan variabel harga 

pada marketing media sosial. 

Sumber : data primer diolah, 2018 

Keterangan:  

1.= Sangat tidak setuju 3 = Setuju 

 2 = Tidak Setuju  4 = Sangat Setuju 

Tabel 6 menunjukkan bahwa variabel harga 

memiliki 4 sub variable yaitu harga jual (X₂.₁), Perubahan 

harga (X₂.₂), cantuman label harga (X₂.₃) Sistem 

Pembayaran (X₂.₄) yang memiliki nilai rata-rata: harga 

jual (X₂.₁) sebesar 2,96 (mendekati setuju), Perubahan 

harga (X₂.₂) sebesar 3,14 (Setuju), cantuman label harga 

(X₂.₃) sebesar 2,86 (mendekati setuju), dan sistem 

pembayaran (X₂.₄) sebesar 2,94 (mendekati setuju) dari 

keempat sub variabel tersebut yang memiliki nilai rata-rata 

tertinggi terdapat pada Perubahan harga (X₂.₂) memiliki 

nilai rata-rata sebesar 3,14 (Setuju) berarti bahwa 

No Variabel Harga (X2) 
Skala Likert Rata-

Rata 4 3 2 1 

X2.1 Harga Jual 7 32 10 1 2,96 

X2.2 Perubahan Harga 15 25 8 2 3,14 

X2.3 Cantuman label Harga 5 29 15 1 2,86 

X2.4 Sistem Pembayaran 7 32 6 5 2,94 

Rata-Rata 2,97 
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Perubahan harga yang diberikan mempengaruhi 

keputusan pembelian responden. Keempat sub varibel 

memiliki nilai rata-rata 2,97 (mendekati setuju) berarti 

bahwa konsumen setuju dengan kelima indikator namun 

yang paling menjadi pertimbangan keputusan pembelian 

yaitu Perubahan harga yang memiliki nilai rata-rata 

tertinggi sebesar 2,97 ( mendekati setuju). 

4.3.3 Variabel Tempat 

Tanggapan dari responden terhadap variabel tempat 

dari marketing konvensional dan media sosial dapat 

diukur dengan diberikannya pernyataan sebanyak 4 item 

pernyataan pada masing-masing marketing konvensional 

dan media sosial. Hasil pernyataan dapat dilihat pada 

Tabel 7 dan 8 yang merupakan hasil pernyataan dari 

marketing konvensional dan media sosial. 

 

Tabel 7.Tanggapan responden berdasarkan variabel 

tempat pada marketing konvensional. 

Sumber : data primer diolah, 2018 

Keterangan:  

No Variabel Tempat (X3) 
Skala Likert Rata-

Rata 4 3 2 1 

X3.1 Akses Lokasi 9 35 4 2 3,16 

X3.2 Kebersihan 13 25 10 2 3,14 

X3.3 Tempat Parkir 22 19 6 3 3,37 

X3.4 Kenyamanan tempat 15 24 8 3 3,22 

Rata-Rata 3,22 
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1.= Sangat tidak setuju 3 = Setuju 

 2 = Tidak Setuju  4 = Sangat Setuju 

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa variabel 

tempat memiliki 4 sub variable yaitu Akses lokasi (X₃.₁), 

Kebersihan (X₃.₂) Tempat parkir (X₃.₃), dan Kenyamanan 

tempat (X₃.₄) keempat sub variabel tersebut memiliki nilai 

rata-rata masing-masing yaitu akses lokasi (X₃.₁) sebesar 

3,16 (Setuju), Kebersihan (X₃.₂) sebesar 3,14 (setuju) 

Tempat Parkir (X₃.₃) sebesar 3,37 (Setuju) dan 

Kenyamanan tempat (X₃.₄) sebesar 3,22. Nilai rata - rata 

tertinggi pada subvariable Tempat Parkir (X₃.₃) memiliki 

nilai rata-rata 3,37 (Setuju) berarti bahwa persepsi 

konsumen dengan ketersedian Tempat parkir yang aman 

dan tertib membuat konsumen memutuskan untuk 

membeli. Keempat sub variabel memiliki nilai rata-rata 

sebesar 3,22 berarti bahwa konsumen setuju dengan 

keempat indikator namun yang paling menjadi 

pertimbangan keputusan pembelian yaitu Tempat Parkir. 
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Tabel 8.Tanggapan responden berdasarkan variabel 

tempat pada marketing media sosial.

Sumber : data primer diolah, 2018 

Keterangan:  

1.= Sangat tidak setuju 3 = Setuju 

2 = Tidak Setuju  4 = Sangat Setuju 

Berdasarkan Tabel 8 bahwa variabel tempat memiliki 

5 sub variable yaitu Desain Store Media sosial di Sosmed 

(X₃.₁), Kelengkapan Info Transaksi dan Bantuan(help) 

(X₃.₂) Kualitas Pelayanan (X₃.₃), Kejelasan dan Ketepatan 

Waktu Pengiriman (X₃.₄), dan  Kejelasan Petunjuk 

lokasi/map (X₃.₅) kelima sub variabel tersebut memiliki 

nilai rata-rata masing-masing yaitu Desain Store Media 

sosial di Sosmed (X₃.₁) sebesar 2,90 Kelengkapan Info 

Transaksi dan Bantuan(help) (X₃.₂) sebesar 2,88 Kualitas 

Pelayanan (X₃.₃) sebesar 2,90 Kejelasan dan Ketepatan 

Waktu Pengiriman (X₃.₄) sebesar 2,84, dan  Kejelasan 

Petunjuk lokasi/map (X₃.₅) sebesar 3,04. Nilai rata-rata 

tertinggi pada Kejelasan Petunjuk lokasi/map (X3.5) 

memiliki nilai rata-rata sebesar 3,04 (Setuju). Hal tersebut 

No Variabel Tempat (X3) 
Skala Likert Rata-

Rata 4 3 2 1 

X3.1 Desain Store Media sosial di Sosmed 0 34 15 1 2,90 

X3.2 Kelengkapan Info Transaksi dan Bantuan(help) 0 32 17 1 2,88 

X3.3 Kualitas Pelayanan 1 30 18 1 2,90 

X3.4 Kejelasan dan Ketepatan Waktu Pengiriman 2 27 17 4 2,84 

X3.5 Kejelasan Petunjuk lokasi/map 5 32 12 1 3,04 

Rata-Rata 2,91 
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diartikan bahwa konsumen akan mudah mencari lokasi 

toko apabila petunjuk yang diberikan jelas dan akurat. 

Oleh karena itu, kejelasan petunjuk lokasi/map menjadi 

faktor penting dalam pengambilan keputusan pembelian 

konsumen. Kelima sub variabel memiliki nilai rata-rata 

yaitu 2,91 (mendekati setuju) berarti bahwa konsumen 

setuju dengan kelima indikator, namun yang paling 

menjadi pertimbangan keputusan pembelian yaitu 

Kejelasan Petunjuk lokasi/map. 

4.3.4 Variabel Promosi 

Tanggapan dari responden terhadap variabel 

promosi dari marketing  konvensional  dan  media sosial  

dapat diukur  dengan diberikannya pertanyaan sebanyak  5 

item pertanyaan pada masing-masing marketing 

konvensional dan media sosial. Hasil pertanyaan  dapat 

dilihat pada Tabel 9 dan 10  yang merupakan  hasil 

pertanyaan dari marketing konvensional dan media sosial. 

Tabel 9. Tanggapan responden berdasarkan variabel 

promosi pada marketing konvensional 

 
Sumber : Data primer diolah 2018 

No Variabel Promosi (X4) 
Skala Likert Rata-

Rata 4 3 2 1 

X4.1 Mulut ke Mulut 8 27 12 3 3,12 

X4.2 Personal Selling 20 21 6 3 3,49 

X4.3 Publik Relation 4 34 9 3 3,14 

X4.4 Sales Promotion 21 21 6 2 3,59 

Rata-Rata 3,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

Keterangan : 

1 = Sangat Tidak Setuju   3 = Setuju 

 2 = Tidak Setuju      4 = Sangat Setuju 

Berdasarkan dari tabel 9 menunjukkan bahwa 

menunjukkan bahwa  menunjukkan bahwa variabel 

promosi  pemasaran konvensional yang terdiri dari 4 sub 

variabel yaitu Mulut ke mulut (X₄.₁), Personal selling 

(X₄.₂) Public relation (X₄.₃) dan Sales Promotion (X₄.₅). 

Keempat  sub variabel  memiliki nilai rata-rata sebesar 

3,33 (mendekati Setuju) berarti bahwa konsumen Setuju. 

Nilai rata – rata tertinggi variable promosi terdapat pada 

sub variabel sales promotion (X4.4) sebesar 3,59 berarti 

Setuju dan menunjukkan bahwa menurut responden sales 

promotion merupakan media promosi yang paling 

menarik minat untuk membeli. 

Sub variabel lainnya memiliki nilai rata-rata yang 

juga tidak terlalu jauh dari sub variabel sales promotion 

(X₄.₄). Nilai rata-rata sub variabel Mulut ke mulut (X₄.₁) 

sebesar 3,12 (Setuju), Personal selling (X₄.₂) sebesar 3,49 

(Setuju), dan Public relation (X₄.₃) sebesar 3,14 (Setuju). 

Keempat sub variabel menjadi pertimbangan konsumen 

namun indikator yang paling menjadi pertimbangan 

keputusan pembelian yaitu Sales Promotion yang 

memiliki nilai rata-rata tertinggi diantara keempat 

indikator sebesar 3,59, (Setuju) 
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Tabel 10. Tanggapan responden berdasarkan variabel 

promosi pada marketing media sosial. 

Sumber: data primer diolah 2018 

Keterangan : 

 1 = Sangat Tidak Setuju   3 = Setuju 

2 = Tidak Setuju        4 = Sangat Setuju      

Berdasarkan dari tabel 10 diatas pada variable 

promosi marketing media sosial terdiri dari sub variabel 

Promosi melalui Social media Facebook (X4.1) dan 

Promosi melalui Sosial media Twitter (X4.2). Kedua sub 

variabel tersebut memiliki nilai rata-rata sebesar 2,88 

(mendekati cukup setuju) berarti bahwa konsumen Setuju 

dengan  kedua indikator. Sub varibel yang memiliki nilai 

rata-rata tertinggi yaitu Promosi melalui Sosial media 

Twitter (X4.2) sebesar 2,98 (mendekati Setuju) yang berarti 

bahwa Promosi melalui Social media Twitter (X4.2) 

merupakan media promosi yang paling diminati 

responden. Sub variabel yang lainnya yaitu Promosi 

melalui Social media Facebook (X4.1) memiliki  nilai rata-

rata sebesar 2,78 (mendekati Setuju). Kedua indikator 

tersebut menjadi pertimbangan responden  namun yang 

paling menjadi pertimbangan keputusan pembelian yaitu 

No Variabel Promosi (X4) 
Skala Likert Rata-

Rata 4 3 2 1 

X4.1 Promosi melalui Social media Facebook 1 22 22 5 2,78 

X4.2 Promosi melalui Sosial media Twitter 0 28 22 0 2,98 

Rata-Rata 2,88 
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Promosi melalui Sosial media Twitter (X4.2) yang 

memiliki nilai rata-rata tertinggi diantara kedua indikator 

sebesar 2,98 (mendekati Setuju). 

4.3.5 Variabel Keputusan Pembelian 

Tanggapan dari responden terhadap variabel 

keputusan pembelian dari marketing konvensional dan 

media sosial dapat diukur dengan diberikannya 

pertanyaan sebanyak 4 item pernyataan pada masing-

masing marketing konvensional dan media sosial. Hasil 

pernyataan dapat dilihat pada Tabel 11 yang merupakan 

hasil pertanyaan dari marketing konvensional dan media 

sosial 

Tabel 11.Tanggapan responden berdasarkan variabel 

tempat pada marketing konvensional. 

Sumber : data primer diolah, 2018 

No Keputusan Pembelian (Y) 
Skala Likert Rata-

Rata 4 3 2 1 

1 Produk Sesuai Yang Diinginkan 8 37 5 0 3,02 

2 Loyalitas Pembelian   17 23 8 2 3,08 

3 Karena Ingin Mencoba 12 33 4 1 3,12 

4 Karena Factor Lingkungan  13 30 5 2 3,10 

5 Keputusan tentang waktu pembelian 9 32 7 2 3,00 

6 Karena tidak ada alternatif produk lain  13 29 7 1 3,14 

7 Karena cara pembayaran 8 28 10 4 2,88 

Rata-Rata 3,03 
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Keterangan:  

1.= Sangat tidak setuju 3 = Setuju 

 2 = Tidak Setuju  4 = Sangat Setuju 

Berdasarkan tabel 11 menunjukkan bahwa 

variabel keputusan pembelian memiliki 7 sub variable 

yaitu produk sesuai yang diinginkan (Y₁), loyalitas 

pembelian (Y₂), pembelian karena ingin mencoba (Y₃), 

Karena Factor Lingkungan (Y₄), Keputusan tentang waktu 

pembelian (Y₅), Karena tidak ada alternatif produk lain 

(Y₆) dan Karena cara pembayaran (Y₇) masing – masing 

memiliki nilai rata – rata yaitu produk sesuai yang 

diinginkan sebesar 3,02 (Y₁), loyalitas pembelian sebesar 

3,08 (Y₂), pembelian karena ingin mencoba sebesar 3,12 

(Y₃) , Karena Faktor Lingkungan sebesar 3,10 (Y₄), 

Keputusan tentang waktu pembelian sebesar 3,00 (Y₅), 

Karena tidak ada alternatif produk lain sebesar 3,14 (Y₆) 

dan Karena cara pembayaran sebesar 2,88 (Y₇). Yang 

memiliki nilai rata-rata tertinggi pada Karena tidak ada 

alternative produk lain (Y.6) sebesar 3,14 (Setuju). Berarti 

bahwa konsumen membeli karena tidak ada alternatif 

produk lain kecuali susu pasteurisasi sebagai gizi 

tambahan bagi tubuh yang mudah untuk dibeli. Ketujuh 

sub variabel memiliki nilai rata-rata sebesar 3,03 berarti 

bahwa konsumen setuju dengan ketujuh indikator namun 

yang paling menjadi pertimbangan keputusan pembelian 

yaitu Karena tidak ada alternatif produk lain. 
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Tabel 12. Tanggapan responden berdasarkan variabel 

tempat pada marketing media sosial. 

 
Sumber : data primer diolah, 2018 

Keterangan:  

1.= Sangat tidak setuju 3 = Setuju 

 2 = Tidak Setuju  4 = Sangat Setuju 

Berdasarkan tabel 12 menunjukkan bahwa 

variabel Keputusan pembelian memiliki 7 sub variable 

yaitu Produk sesuai yang diinginkan (Y₁), Loyalitas 

pembelian (Y₂), Pembelian karena ingin mencoba (Y₃), 

Karena Factor Lingkungan (Y₄), Keputusan tentang waktu 

pembelian (Y₅), Karena tidak ada alternatif produk lain 

(Y₆) dan Karena cara pembayaran (Y₇) masing – masing 

memiliki nilai rata – rata yaitu produk sesuai yang 

diinginkan sebesar 3,00 (Y₁), loyalitas pembelian sebesar 

2,94 (Y₂), pembelian karena ingin mencoba sebesar 2,78 

(Y₃) , Karena Faktor Lingkungan sebesar 2,90 (Y₄), 

No Keputusan Pembelian (Y) 
Skala Likert 

Rata-Rata 
4 3 2 1 

1 Produk Sesuai Yang Diinginkan 7 38 5 0 3,00 

2 Loyalitas Pembelian   12 26 10 2 2,94 

3 Karena Ingin Mencoba 2 37 9 2 2,78 

4 Karena Factor Lingkungan  9 28 11 2 2,90 

5 Keputusan tentang waktu pembelian 5 28 15 2 2,76 

6 Karena tidak ada alternatif produk lain  8 30 11 1 2,96 

7 Karena cara pembayaran 6 26 14 4 2,76 

Rata-Rata 2,85 
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Keputusan tentang waktu pembelian sebesar 2,76 (Y₅), 

Karena tidak ada alternatif produk lain sebesar 2,96 (Y₆) 

dan Karena cara pembayaran sebesar 2,76 (Y₇). Yang 

memiliki nilai rata-rata tertinggi pada Produk sesuai yang 

diingkan (Y.1) sebesar 3,00 (Setuju). Berarti bahwa 

konsumen membeli karena Produk yang di beli sesuai 

dengan yang diinginkan oleh para konsumen. Ketujuh sub 

variabel memiliki nilai rata-rata sebesar 2,85 berarti 

bahwa konsumen setuju dengan ketujuh indikator namun 

yang paling menjadi pertimbangan keputusan pembelian 

yaitu Karena Produk yang di beli sesuai dengan yang 

diinginkan oleh para konsumen.  

 

4.4  Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.4.1 Hasil Uji Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur  

untuk mengukur  apa yang diukur (Ancok,  1995  dalam 

Singarimbun dan Efendi, 2006). Menurut Sugiyono 

(2002),  hasil penelitian yang valid bila terdapat  kesamaan 

antara data  yang terkumpul dengan data yang  

sesungguhnya terjadi pada  obyek yang diteliti. Valid 

tidaknya suatu item  instrumen dapat  diketahui dengan 

membandingkan indeks korelasi  product  moment 

pearson  dengan level signifikansi 5% .  Bila nilai Sig.  

korelasi lebih kecil dari 0,05 atau nilai korelasi lebih besar 

dari  rtabel, maka dinyatakan  valid dan sebaliknya 

dinyatakan tidak  valid. Alat analisis untuk menguji 
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validitas dalam penelitian ini  digunakan korelasi  product 

moment  antara    variabel dengan  itemnya. Hasil 

pengujian dijelaskan Tabel  13 dan 14 

Dari Tabel. 13 menunjukkan  bahwa korelasi  

terendah adalah  sebesar 0,667  (dengan signifikansi 

korelasi  0,000) dan tertinggi 0,915  (signifikansi korelasi 

0,000). Dengan demikian ke  24  indikator dari  lima 

variabel kategori  konvensional yang diuji adalah valid  

karena memiliki  nilai signifikansi korelasi di bawah 0,05 

(5%), sehingga dapat digunakan analisis tahap 

selanjutnya. 
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Tabel 13. Hasil Uji Validitas Instrumen Kategori 

Konvensional 

Sumber: data primer diolah 2018 

 

Variabel Item Korelasi Sig Keterangan 

Produk X1 

X1.1 0,839 0,00 Valid 

X1.2 0,797 0,00 Valid 

X1.3 0,846 0,00 Valid 

X1.4 0,712 0,00 Valid 

X1.5 0,781 0,00 Valid 

Harga (X2) 

X2.1 0,886 0,00 Valid 

X2.2 0,817 0,00 Valid 

X2.3 0,711 0,00 Valid 

X2.4 0,801 0,00 Valid 

Harga (X3) 

X3.1 0,764 0,00 Valid 

X3.2 0,887 0,00 Valid 

X3.3 0,856 0,00 Valid 

X3.4 0,910 0,00 Valid 

Tempat (X4) 

X4.1 0,815 0,00 Valid 

X4.2 0,915 0,00 Valid 

X4.3 0,851 0,00 Valid 

X4.4 0,899 0,00 Valid 

Keputusan 

Pembelian Y 

Y1.1 0,687 0,00 Valid 

Y1.2 0,786 0,00 Valid 

Y1.3 0,667 0,00 Valid 

Y1.4 0,789 0,00 Valid 

Y1.5 0,788 0,00 Valid 

Y1.6 0,845 0,00 Valid 

Y1.7 0,838 0,00 Valid 
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Tabel 14 Hasil Uji Validitas Instrumen Kategori Media 

sosial 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Dari tabel di atas menunjukkan  bahwa korelasi  

terendah adalah  sebesar 0,654 (dengan signifikansi 

korelasi  0,000) dan tertinggi 0,874 (signifikansi korelasi 

0,000). Dengan demikian ke 23  indikator dari  lima 

variabel kategori media sosial yang diuji adalah valid 

karena memiliki  nilai signifikansi signifikansi korelasi di 

Variabel Item Korelasi Sig Keterangan 

Produk X1 

X1.1 0,690 0,00 Valid 

X1.2 0,753 0,00 Valid 

X1.3 0,861 0,00 Valid 

X1.4 0,666 0,00 Valid 

X1.5 0,716 0,00 Valid 

Harga (X2) 

X2.1 0,854 0,00 Valid 

X2.2 0,874 0,00 Valid 

X2.3 0,788 0,00 Valid 

X2.4 0,829 0,00 Valid 

Tempat (X3) 

X3.1 0,671 0,00 Valid 

X3.2 0,654 0,00 Valid 

X3.3 0,762 0,00 Valid 

X3.4 0,765 0,00 Valid 

X3.5 0,834 0,00 Valid 

Tempat (X4) 
X4.1 0,839 0,00 Valid 

X4.2 0,655 0,00 Valid 

Keputusan 

Pembelian Y 

Y1.1 0,705 0,00 Valid 

Y1.2 0,754 0,00 Valid 

Y1.3 0,712 0,00 Valid 

Y1.4 0,758 0,00 Valid 

Y1.5 0,730 0,00 Valid 

Y1.6 0,767 0,00 Valid 

Y1.7 0,731 0,00 Valid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

bawah 0,05 (5%), sehingga dapat digunakan analisis tahap 

selanjutnya. 

4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini 

adalahdengan  menggunakan  software  SPSS  statistic  

15.0 sehingga diperoleh nilai  Cronbach’s Alpha. Hasil  

pengujian reabilitas untuk masing-masing variabel  pada 

Tabel 15 dan 16, berikut ini: 

Tabel 15. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Kategori 

Konvensional 

Variabel Alpha Keterangan 

Produk X1 0,852 Reliabel 

Harga (X2) 0,883 Reliabel 

Harga (X3) 0,876 Reliabel 

Tempat (X4) 0,892 Reliabel 

Keputusan Pembelian Y 0,886 Reliabel 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Dari  hasil reliabilitas diatas menunjukkan kelima 

variabel  penelitian  memiliki nilai alpha di atas 0,8 

sehingga seluruh variabel  yang diteliti  adalah reliabel 

dan dapat digunakan dalam tahap analisis selanjutnya. 
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Tabel 16. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Kategori Media 

sosial 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Dari hasil reliabilitas diatas menunjukkan kelima 

variabel penelitian memiliki nilai alpha di atas 0,6 

sehingga seluruh variabel yang diteliti adalah  reliabel dan 

dapat digunakan dalam tahap analisis selanjutnya. 

4.5 Analisis Faktor yang Berpengaruh Terhadap 

Perilaku Responden dalam Keputusan Pembelian  

4.5.1 Nilai Keiser-Meyer-Olkin (KMO) 

Tabel 17. Hasil uji KMO dan Uji Barlett’s Test 

Konvensional

Sumber: data primer diolah, 2018 

Variabel Alpha Keterangan 

Produk X1 0,793 Reliabel 

Harga (X2) 0,853 Reliabel 

Harga (X3) 0,676 Reliabel 

Tempat (X4) 0,631 Reliabel 

Keputusan Pembelian Y 0,855 Reliabel 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
0,861 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 433.033 

Df 66 

Sig. 0,000 
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Berdasarkan hasil pengujian analisis faktor pada 

tabel di atas, didapatkan nilai KMO pada kategori 

konvensional sebesar 0,861 nilai signfikansi sebesar 

0,000. Karena nilai KMO > 0,5 dan nilai signifikansi < 

0,05 maka variabel masih bisa diprediksi untuk 

dianalisa lebih lanjut. 

Tabel 18. Hasil uji KMO dan Uji Barlett’s Test Media 

sosial 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Berdasarkan hasil pengujian analisis faktor pada 

tabel di atas, didapatkan nilai KMO pada kategori media 

sosial sebesar 0.781 nilai signfikansi sebesar 0,000. 

Karena nilai KMO > 0,5 dan nilai signifikansi < 0,05 maka 

variabel masih bisa diprediksi untuk dianalisa lebih 

lanjut. 

 

 

 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
0,781 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 325.696 

Df 91 

Sig. 0,000 
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Tabel 19. KMO dan Loading Factor keputusan pembelian 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Berdasarkan hasil pengujian analisis faktor pada 

tabel di atas, didapatkan nilai KMO pada kategori media 

sosial dan konvensional sebesar 0,848 dan 0,829 dengan 

masing-masing nilai signfikansi sebesar 0,000 dan 0,000. 

Karena nilai KMO > 0,5 dan nilai signifikansi < 0,05 maka 

variabel masih bisa diprediksi untuk dianalisa lebih 

lanjut. 

Untuk mengetahui variabel yang paling dominan 

dalam membentuk pengambilan keputusan, dapat dilihat 

dari nilai Loading Factor (Communalities) yang paling 

besar. Pada kategori media sosial, nilai terbesar adalah 

0.852 atau 85,2% item Y6 (Karena tidak ada alternatif 

produk lain) menyumbang kontribusi terbesar untuk 

pengambilan keputusan media sosial, diikuti oleh Karena 

cara pembayaran, Karena Factor Lingkungan, Keputusan 

tentang waktu pembelian, Karena Ingin Mencoba, Produk 

Variabel 

Media sosial Konvensional 

Item KMO 
Loading 

factor 
Item KMO 

Loading 

factor 

Keputusan 

Pembelian 

Y1 0.848 

(0.000) 

0.710 Y1.1 0.829 

(0.000) 

0.738 

Y2 0.768 Y1.2 0.736 

Y3 0.661 Y1.3 0.722 

Y4 0.795 Y1.4 0.754 

Y5 0.788 Y1.5 0.716 

Y6 0.852 Y1.6 0.779 

Y7 0.829 Y1.7 0.718 
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Sesuai Yang Diinginkan, Loyalitas Pembelian. Pada 

kategori konvensional nilai terbesar adalah 0,779 atau 

77,9% item Y6 (Karena tidak ada alternatif produk lain) 

menyumbang kontribusi terbesar untuk pengambilan 

keputusan konvensional, diikuti oleh Karena Factor 

Lingkungan, Produk Sesuai Yang Diinginkan, Loyalitas 

Pembelian, Karena Ingin Mencoba, Karena cara 

pembayaran, Keputusan tentang waktu pembelian. 

4.5.2 Hasil Analisis Faktor  

4.5.2.1 Hasil Analisis Faktor Konvensional  

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam mengambil keputusan pembelian susu 

dianalisis menggunakan analisis faktor. Analisis faktor 

dari 17 sub variabel dianalisis menjadi 3 faktor baru. 

Faktor baru tersebut diberi nama sesuai dengan variabel-

variabel yang terbentuk menjadi satu indeks/faktor baru. 

Faktor 1 terdiri dari 7 sub variabel, faktor 2 terdiri dari 8 

sub variabel, faktor 3 terdiri dari 2 sub variabel, Nilai 

loading factor dapat dilihat pada Tabel 19 pada marketing 

konvensional. 
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Tabel 20 Hasil Analisis Faktor Konvensional 

Indeks Kualitas Produk, Kenyamanan Tempat, dan 

Promosi Perubahan Harga 

Indeks pertama yaitu “Indeks Kualitas Produk, 

Kenyamanan Tempat, dan Promosi Perubahan Harga” 

memiliki nilai varian tertinggi diantara ke 3 indeks lainnya 

sebesar 63,698% sehingga dapat menerangkan keragaman 

data sebesar 63,698%. Nilai factor loading > 0,5 

disimpulkan bahwa ke-7 variabel tersebut dinyatakan valid 

untuk dan membentuk indeks “Indeks Kualitas Produk, 

Faktor Loading  

 1 2 3 

X3.4 Kenyamanan tempat 0.837   

X2.2 Perubahan Harga 0.825   

X3.1 Akses Lokasi 0.807   

X4.3 Publik Relation 0.783   

X4.4 Sales Promotion 0.653   

X1.1 Tanggapan terhadap merek 0.653   

X1.5 Tanggapan terhadap Kualitas Produk 0.599   

X2.4 Sistem Pembayaran  0.871  

X1.3 Tanggapan Terhadap Kemasan  0.756  

X4.2 Personal Selling  0.688  

X3.2 Kebersihan  0.677  

X2.1 Harga Jual  0.670  

X4.1 Mulut ke Mulut  0.620  

X1.2 Tanggapan terhadap Ukuran  0.584  

X3.3 Tempat Parkir  0.561  

X2.3 Cantuman label Harga   0.859 

X1.4 Tanggapan terhadap Aneka Rasa   0.815 
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Kenyamanan Tempat, dan Promosi Perubahan Harga”, 

berdasarkan factor loading yang diperoleh ke-7 sub 

variable nama tersebut disesuaikan dengan sub variabel 

yang masuk kedalam indeks “Indeks Kualitas Produk, 

Kenyamanan Tempat, dan Promosi Perubahan Harga” 

yaitu Kenyamanan tempat, Perubahan Harga, Akses 

Lokasi, Publik Relation, Sales Promotion, Tanggapan 

terhadap merek, dan Tanggapan terhadap Kualitas Produk.  

Ke-7 sub variabel tersebut memiliki nilai factor 

loading yang paling dominan mempengaruhi keputusan 

pembelian produk susu oleh konsumen adalah 

Kenyamanan tempat sebesar 0,837. Nilai factor loading 

sebesar 0,837 dikatakan dalam korelasi sangat kuat karena 

korelasi sangat kuat berada pada interfal 0,70 - 0,899. Hal 

ini dapat dijelaskan bahwa kenyamanan tempat dan akses 

menuju lokasi, serta presepsi terhadap kualitas produk 

dapat mempengaruhi keputusan pemeblian susu. Selain itu, 

harga juga mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

pembelian apalagi didukung dengan perubahan harga 

melalui promosi yang disampaikan oleh Sales Promotion.  

Indeks Ukuran Kemasan, Fasilitas Tempat, dan Sistem 

Pembayaran 

Indeks kedua yaitu “Indeks Ukuran Kemasan, 

Fasilitas Tempat, dan Sistem Pembayaran” memiliki nilai 

varian sebesar 7,354% sehingga dapat menerangkan 

keragaman data sebesar 7,354%. Nilai factor loading > 0,5 

disimpulkan bahwa ke-8 variabel tersebut dinyatakan valid 
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untuk dan membentuk indeks “Indeks Ukuran Kemasan, 

Fasilitas Tempat, dan Sistem Pembayaran”, berdasarkan 

factor loading yang diperoleh ke-8 subvariabel nama 

tersebut disesuaikan dengan sub variabel yang masuk 

kedalam indeks “Indeks Ukuran Kemasan, Fasilitas 

Tempat, dan Sistem Pembayaran” yaitu Sistem 

Pembayaran, Presepsi Terhadap Kemasan, Personal 

Selling, Kebersihan, Harga Jual, Mulut ke Mulut, 

Tanggapan terhadap Ukuran, dan Tempat Parkir.  

Ke-8 sub variabel tersebut memiliki nilai factor 

loading yang paling dominan mempengaruhi keputusan 

pembelian produk susu oleh konsumen adalah Sistem 

Pembayaran sebesar 0.871. Nilai factor loading sebesar 

0.871 dikatakan dalam korelasi sangat kuat karena korelasi 

sangat kuat berada pada interfal 0,70 - 0,899. Hal ini dapat 

dijelaskan bahwa fasilitas yang disediakan koperasi seperti 

tempat yang bersih dan lahan parkir yang memadai, 

berbagai kemasan yang ditawarkan dengan berbagai 

ukuran, serta sistem pembayaran yang dapat memudahkan 

konsumen dapat mempengaruhi keputusan konsumen 

dalam pembelian susu.  

Indeks Label Harga dan Aneka Rasa 

Indeks kedua yaitu “Indeks Label Harga dan Aneka 

Rasa” memiliki nilai varian sebesar 5,932% sehingga dapat 

menerangkan keragaman data sebesar 5,932%. Nilai factor 

loading > 0,5 disimpulkan bahwa ke-2 variabel tersebut 

dinyatakan valid untuk dan membentuk indeks “Indeks 
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Label Harga dan Aneka Rasa”, berdasarkan Indeks Label 

Harga dan Aneka Rasa”, nama tersebut disesuaikan dengan 

sub variabel yang masuk kedalam indeks “Indeks Label 

Harga dan Aneka Rasa” yaitu Cantuman label Harga dan 

Tanggapan terhadap Aneka Rasa. 

Ke-2 sub variabel tersebut memiliki nilai factor 

loading yang paling dominan mempengaruhi keputusan 

pembelian produk susu oleh konsumen adalah Cantuman 

label Harga sebesar 0.859. Nilai factor loading sebesar 

0.859 dikatakan dalam korelasi sangat kuat karena korelasi 

sangat kuat berada pada interfal 0,70 - 0,899. Hal ini dapat 

dijelaskan bahwa fasilitas yang disediakan koperasi seperti 

pencantuman harga dalam setiap produk dan berbagai 

aneka rasa susu yang ditawarkan kepada konsumen dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian terhadap produk 

susu.  

4.5.2.2 Hasil Analisis Faktor Media sosial 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam mengambil keputusan pembelian susu 

dianalisis menggunakan analisis faktor. Analisis faktor 

dari 16 sub variabel dianalisis menjadi 3 faktor baru. 

Faktor baru tersebut diberi nama sesuai dengan variabel-

variabel yang terbentuk menjadi satu indeks/faktor baru. 

Faktor 1 terdiri dari 5 sub variabel, faktor 2 terdiri dari 5 

sub variabel, faktor 3 terdiri dari 6 sub variabel, Nilai 

loading factor dapat dilihat pada Tabel 20 pada marketing 

media sosial di bawah ini 
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Tabel 21 Hasil Analisis Faktor Media sosial 

Indeks Kualitas Produk dan Penetapan Harga 

Indeks pertama yaitu “Indeks Kualitas Produk, dan 

Penetapan Harga” memiliki nilai varian tertinggi diantara 

ke 3 indeks lainnya sebesar 42,092% sehingga dapat 

menerangkan keragaman data sebesar 42,092%. Nilai 

factor loading > 0,5 disimpulkan bahwa ke-5 variabel 

tersebut dinyatakan valid untuk dan membentuk indeks 

“Indeks Kualitas Produk, dan Penetapan Harga”, 

berdasarkan factor loading yang diperoleh ke-5 variabel 

tersebut masuk kedalam faktor “Indeks Kualitas Produk, 

dan Penetapan Harga”, nama tersebut disesuaikan dengan 

Faktor Loading  

 1 2 3 

X2.2 Perubahan Harga 0.863   

X2.3 Cantuman label Harga 0.856   

X2.1 Harga Jual 0.736   

X1.1 Tanggapan terhadap merek 0.682   

X1.5 Tanggapan terhadap Kualitas Produk 0.529   

X4.2 Promosi melalui Sosial media Twitter  0.752  

X1.3 Tanggapan Terhadap Kemasan  0.644  

X1.2 Tanggapan terhadap Ukuran  0.641  

X2.4 Sistem Pembayaran  0.639  

X1.4 Tanggapan terhadap Aneka Rasa  0.502  

X3.3 Kualitas Pelayanan   0.732 

X3.2 Kelengkapan Info Transaksi dan Bantuan(help)   0.730 

X4.1 Promosi melalui Social media Facebook   0.706 

X3.1 Desain Store Media sosial di Sosmed   0.626 

X3.4 Kejelasan dan Ketepatan Waktu Pengiriman .  0.608 

X3.5 Kejelasan Petunjuk lokasi/map   0.563 
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sub variabel yang masuk kedalam indeks “Indeks Kualitas 

Produk, dan Penetapan Harga” yaitu Perubahan Harga, 

Cantuman label Harga, Harga Jual, Tanggapan terhadap 

merek, dan Tanggapan terhadap Kualitas Produk.  

Ke-5 sub variabel tersebut memiliki nilai factor 

loading yang paling dominan mempengaruhi keputusan 

pembelian produk susu oleh konsumen adalah Perubahan 

Harga sebesar 0,863. Nilai factor loading sebesar 0,863 

dikatakan dalam korelasi sangat kuat karena korelasi 

sangat kuat berada pada interfal 0,70 - 0,899. Hal ini dapat 

dijelaskan bahwa penetapan harga mulai dari harga jual 

ataupaun perubahan akan harga jual dan kualitas produk 

sehingga mempengaruhi tanggapan konsumen dapat 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan 

pembelian produk susu.  

Indeks Variasi Produk, Sistem Pembayaran, dan Media 

Promosi Twitter 

Indeks kedua yaitu “Indeks Variasi Produk, Sistem 

Pembayaran, dan Media Promosi Twitter” memiliki nilai 

varian sebesar 12,777% sehingga dapat menerangkan 

keragaman data sebesar 12,777%. Nilai factor loading > 

0,5 disimpulkan bahwa ke-5 variabel tersebut dinyatakan 

valid untuk dan membentuk indeks “Indeks Variasi 

Produk, Sistem Pembayaran, dan Media Promosi Twitter”, 

berdasarkan factor loading yang diperoleh ke-5 variabel 

tersebut masuk kedalam faktor “Indeks Variasi Produk, 

Sistem Pembayaran, dan Media Promosi Twitter”, nama 

tersebut disesuaikan dengan sub variabel yang masuk 
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kedalam indeks “Indeks Variasi Produk, Sistem 

Pembayaran, dan Media Promosi Twitte” yaitu Promosi 

melalui Sosial media Twitter, Tanggapan Terhadap 

Kemasan, Tanggapan terhadap Ukuran, Sistem 

Pembayaran, dan Tanggapan terhadap Aneka Rasa.  

Ke-5 sub variabel tersebut memiliki nilai factor 

loading yang paling dominan mempengaruhi keputusan 

pembelian produk susu oleh konsumen adalah Promosi 

melalui Sosial media Twitter sebesar 0.752. Nilai factor 

loading sebesar 0.752 dikatakan dalam korelasi kuat karena 

korelasi kuat berada pada interfal 0,60 - 0,799. Hal ini 

dapat dijelaskan bahwa media promosi yang digunakan 

koperasi dalam menyampaikan berbagai informasi tentang 

produk susu serta berbagai variasi produk yang ditawarkan 

seperti anekara rasa, ukuran, dan kemasan yang dapat 

menjadi pilihan ko nsumen dalam membeli produk 

dapat mempnegruhi keputusan pembelian konsumen 

dalam membeli produk susu.  

Indeks Media Pomosi Facebook dan Fasilitas Store 

Media sosial 

Indeks kedua yaitu “Indeks Media Pomosi 

Facebook dan Fasilitas Store Media sosial” memiliki nilai 

varian sebesar 8,389% sehingga dapat menerangkan 

keragaman data sebesar 8,389%. Nilai factor loading > 0,5 

disimpulkan bahwa ke-6 variabel tersebut dinyatakan valid 

untuk dan membentuk indeks “Indeks Media Pomosi 

Facebook dan Fasilitas Store Media sosial”, berdasarkan 

“Indeks Media Pomosi Facebook dan Fasilitas Store Media 
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sosial”, nama tersebut disesuaikan dengan sub variabel 

yang masuk kedalam indeks “Indeks Media Pomosi 

Facebook dan Fasilitas Store Media sosial” yaitu Kualitas 

Pelayanan, Kelengkapan Info Transaksi dan 

Bantuan(help), Promosi melalui Social media Facebook, 

Desain Store Media sosial di Sosmed, Kejelasan dan 

Ketepatan Waktu Pengiriman, dan Kejelasan Petunjuk 

lokasi/map. 

Ke-6 sub variabel tersebut memiliki nilai factor 

loading yang paling dominan mempengaruhi keputusan 

pembelian produk susu oleh konsumen adalah Kualitas 

Pelayanan sebesar 0.732. Nilai factor loading sebesar 0.732 

dikatakan dalam korelasi kuat karena korelasi kuat berada 

pada interfal 0,60 - 0,799. Hal ini dapat dijelaskan bahwa 

media promosi yang digunakan koperasi dalam 

menyampaikan berbagai informasi tentang produk susu 

serta berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan konsumen 

dalam Store Media sosial atau media sosial dapat 

mempengaruhi konsumen untuk membeli produk susu.  

4.6 Uji Asumsi Klasik 

4.6.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas merupakan uji untuk mengetahui 

normalitas (normal atau tidaknya) faktor pengganggu et 

(error terms). Sebagaimana telah diketahui bahwa faktor 

pengganggu tersebut diansumsikan memiliki distribusi 

normal sehingga uji t-Stat dan F-Stat dapat dilakukan. 

Untuk dapat menguji normalitas model regresi, penelitian 
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ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Dari hasil 

perhitungan menggunakan software SPSS 21 pada data 

kategori konvensional diperoleh nilai Signifikansi 

Kolmogorov-Smirnov sebesar 0.366 untuk indeks Kualitas 

Produk, Kenyamanan Tempat, dan Promosi Perubahan 

Harga, 0.786 untuk indeks Ukuran Kemasan, Fasilitas 

Tempat, dan Sistem Pembayaran, dan 0.231 untuk indeks 

Label Harga dan Aneka Rasa. Sedangan pada kategori 

media sosial diperoleh nilai Signifikansi Kolmogorov-

Smirnov sebesar 0.741 untuk indeks Kualitas Produk, dan 

Penetapan Harga, 0.318 untuk indeks Variasi Produk, 

Sistem Pembayaran, dan Media Promosi Twitter, dan 

0.302 untuk indeks Media Pomosi Facebook dan Fasilitas 

Store Media sosial. Karena nilai Signifikansi Kolmogorov-

Smirnov lebih besar dari  = 0,05, maka dapat dikatakan 

bahwa tidak tidak terdapat masalah normalitas pada data 

kategori media sosial dan konvensional. 

4.6.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji 

apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas yaitu “Kualitas Produk, Kenyamanan 

Tempat, dan Promosi Perubahan Harga”, “Ukuran 

Kemasan, Fasilitas Tempat, dan Sistem Pembayaran”, dan 

“Label Harga dan Aneka Rasa”. Multikolinieritas dapat 

diketahui dengan melihat nilai VIF. Jika nilai VIF < 5, 

maka dapat dikatakan masalah non-multikolinieritas 

terpenuhi. Berikut disajikan nilai VIF pada masing-masing 
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variabel pada marketing konvensional dapat dilihat pada 

Tabel 22.  

Tabel 22. Pengujian Non-Multikolinieritas Konvensional 

Hasil pengujian menunjukkan nilai VIF faktor pertama 

marketing konvensional <10. Hal ini mengindikasikan 

bahwa nonmultikolinieritas terpenuhi. sedangkan kedua 

faktor marketing konvensional >10. Hal ini 

mengindikasikan bahwa nonmultikolinieritas tidak 

terpenuhi. 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji 

apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas yaitu “Kualitas Produk, dan 

Penetapan Harga”, “Variasi Produk, Sistem Pembayaran, 

dan Media Promosi Twitter”, dan “Media Pomosi 

Facebook dan Fasilitas Store Media sosial”. 

Multikolinieritas dapat diketahui dengan melihat nilai 

VIF. Jika nilai VIF < 5, maka dapat dikatakan masalah 

non-multikolinieritas terpenuhi. Berikut disajikan nilai 

VIF pada masing- masing variabel pada marketing media 

sosial dapat dilihat pada Tabel 23. 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Kualitas Produk, Kenyamanan Tempat, dan Promosi 

Perubahan Harga (F1) 
0.248 4.026 

Ukuran Kemasan, Fasilitas Tempat, dan Sistem 

Pembayaran (F2) 
0.071 13.994 

Label Harga dan Aneka Rasa (F3) 0.076 13.121 
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Tabel 23. Pengujian Non-Multikolinieritas Media sosial  

Hasil pengujian menunjukkan nilai VIF semuanya <10. 

Hal ini mengindikasikan bahwa asumsi 

nonmultikolinieritas terpenuhi. 

4.6.3 Uji Autokorelasi 

Uji auto korelasi bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara dua atau lebih variabel. Korelasi adalah 

suatu ukuran hubungan linier antar variabel. Dalam 

penelitian ini uji auto korelasi dilakukan denga 

menggunakan korelasi produc moment person untuk 

mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. Adapun uji autokorelasi dijabarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Kualitas Produk, dan Penetapan Harga (F1) 0.482 2.077 

Variasi Produk, Sistem Pembayaran, dan Media 

Promosi Twitter (F2) 
0.425 2.353 

Media Pomosi Facebook dan Fasilitas Store Media 

sosial (F3) 
0.708 1.413 
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Tabel 24. Hasil Uji Auto Korelasi Marketing 

Konvensional Pada Masing-Masing Indeks 

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa seluruh 

nilai sig berada dibawah 0.05 sehingga dapat disimpulkan 

terdapat hubungan antara masing-masing indeks pada 

variabel marketing konvensional dimana hubungan antara 

Kualitas Produk, Kenyamanan Tempat, dan Promosi 

Perubahan Harga (F1) dengan Ukuran Kemasan, Fasilitas 

Tempat, dan Sistem Pembayaran (F2) dan Label Harga 

dan Aneka Rasa (F3) berturut-turut sebesar 0.852, 0.755, 

dan 0.680 dan keseluurhan nilai sig sebesar 0.000 lebih 

kecil dari 0.05 atau antar variabel terdapat hubungan 

yang signifikan. Selanjutnya untuk uji Auto Korelasi 

Marketing Media sosial marketing disajikan sebagai 

berikut: 

 

                   Correlations 

  F1 F2 F3 

F1_indeks 1 Pearson Correlation 1 0.852** 0.755** 

Sig. (2-tailed)  .000 0.000 

N 50 50 50 

F2_indeks 2 Pearson Correlation 0.852** 1 0.680** 

Sig. (2-tailed) 0.000  0.000 

N 50 50 50 

F3_indeks 3 Pearson Correlation 0.755** .680** 1 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000  

N 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tabel 25. Hasil Uji Auto Korelasi Marketing Media 

sosial 

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa seluruh 

nilai sig berada dibawah 0.05 sehingga dapat disimpulkan 

terdapat hubungan antara masing-masing indeks pada 

variabel marketing konvensional dimana hubungan antara 

Kualitas Produk, dan Penetapan Harga (F1), Variasi 

Produk, Sistem Pembayaran, dan Media Promosi Twitter 

(F2), Media Pomosi Facebook dan Fasilitas Store Media 

sosial (F3) berturut-turut sebesar 0.717, 0.437, dan 0.535 

dan keseluurhan nilai sig sebesar 0.000 dan 0.001 lebih 

kecil dari 0.05 atau antar variabel terdapat hubungan yang 

signifikan. 

4.6.4 Uji Heteroskedastisitas  

Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan 

grafik scatterplot yaitu dengan melihat pola gambar jika 

Correlations 

  F1 F2 F3 

F1 Pearson Correlation 1 0.717** 0.437** 

Sig. (2-tailed)  .000 0.001 

N 50 50 50 

F2 Pearson Correlation 0.717** 1 0.535** 

Sig. (2-tailed) 0.000  0.000 

N 50 50 50 

F3 Pearson Correlation 0.437** 0.535** 1 

Sig. (2-tailed) 0.001 0.000  

N 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas 

dan jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji 

heteroskedastisitas ditunjukkan pada Gambar 13 dan 14.  

Gambar 13. Grafik Scatterploet Konvensional 

 

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa titik-titik 

pada gambar tidak membentuk pola tertentu dan menyebar 

di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 
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Gambar 14. Grafik Scatterplot Media sosial 

 

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa titik-titik 

pada gambar tidak membentuk pola tertentu dan menyebar 

di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas sehingga memenuhi 

keseluruhan persyaratan pengujian regresi, sehingga 

persamaan yang dihasilkan dapat digunakan dengan baik 

untuk diintepretasikan. 
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4.7 Analisis Faktor-Faktor Marketing Konvensional 

dan Media sosial Terhadap Keputusan Pembelian 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen terhadap keputuan pembelian dilakukan 

dengan analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah “Kualitas Produk, 

Kenyamanan Tempat, dan Promosi Perubahan Harga” 

(F1), “Ukuran Kemasan, Fasilitas Tempat, dan Sistem 

Pembayaran” (F2), dan “Label Harga dan Aneka Rasa” 

(F3), berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konvensional (Y). Sedangkan pada  marketing media 

sosial “Kualitas Produk, dan Penetapan Harga” (F1), 

“Variasi Produk, Sistem Pembayaran, dan Media Promosi 

Twitter” (F2), dan “Media Pomosi Facebook dan Fasilitas 

Store Media sosial” (F3) berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian media sosial (Y). Model persamaan regresi 

yang digunakan adalah:  

YKonvensional = β0 + β1 F1 + β2 F2 + β3 F3 +еt 

YMedia sosial = β0 + β1 F1+ β2 F2 + β3 F3 + еt 

Untuk dapat menjelaskan pengaruh antara variable 

bebas terhadap variabel terikat, penelitian ini diregresikan 

dengan menggunakan bantuan software SPSS. 
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KONVENSIONAL 

Tabel 26. Faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian secara konvensional 

Signifikan 0.05 (**) 

Hasil yang ada pada Tabel 23 yang diperoleh 

menggunakan bantuan program SPSS 21, maka diperoleh 

persamaan regresi berganda pada marketing konvensional 

sebagai berikut :  

Y = 0,369a + 0,335 F1 + 0,005 F2 + 0,005 F3 + 

0,076 X₁ + 0,004 X₂ + 0,040 X₃ + (-0,058) X₄ + 0,037 X₅  

 

 

 

Keterangan Koefisien 

Regresi 

(Constant)  0,369 

Kualitas Produk, Kenyamanan Tempat, dan Promosi 

Perubahan Harga (F1) 
0,335** 

Ukuran Kemasan, Fasilitas Tempat, dan Sistem Pembayaran 

(F2) 
0,005 

Label Harga dan Aneka Rasa (F3) 0,540** 

Jenis Kelamin (X1) 0.076 

Usia (X2) 0.004 

Pendidikan (X3) 0.040** 

Pekerjaan (X4) -0.058 

Penghasilan (X5) 0.037** 

R-Square (R2) 0,907 

F hitung 150,061 

N 50 

Keterangan 

Signifikan P < 0,05 
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Keterangan : 

Y = keptusan pembelian 

a = konstanta 

F1 = Indeks Kualitas Produk, Kenyamanan 

Tempat, dan Promosi Perubahan Harga 

F2 = indeks Ukuran Kemasan, Fasilitas Tempat, 

dan Sistem Pembayaran 

F3 = indeks Label Harga dan Aneka Rasa 

X1 = jenis kelamin 

X2 = usia 

X3 = Pendidikan 

X4 =  pekerjaan 

X5 = penghasilan 

1. Indeks Kualitas Produk, Kenyamanan Tempat, 

dan Promosi Perubahan Harga 

Hasil analisis regresi berganda marketing 

konvensional pada tabel 23 indeks “Kualitas Produk, 

Kenyamanan Tempat, dan Promosi Perubahan 

Harga” berpengaruh positif dan signifikan dengan 

nilai koefisien regresi 0,335 dan nilai signifikan 

0,000. Artinya, apabila Kualitas Produk, 

Kenyamanan Tempat, dan Promosi Perubahan Harga 

mengalami  kenaikan satu satuan, maka keputusan 

pembelian konsumen terhadap produk susu 

mengalami peningkatan sebesar 0,335 atau 33,5%. 

Indeks “Kualitas Produk, Kenyamanan Tempat, dan 

Promosi Perubahan Harga” dibentuk dari 7 sub 
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variabel yaitu  Kenyamanan tempat, Perubahan 

Harga, Akses Lokasi, Publik Relation, Sales 

Promotion, Presepsi terhadap merek, dan Presepsi 

terhadap Kualitas Produk. Ke 7 sub variabel tersebut 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian susu pasteurisasi dengan 

demikian dapat menjawab hipotesis  yaitu diduga 

bahwa Produk, harga, tempat, dan promosi 

berengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

susu pasteurisasi di Koperasi Agro Niaga.  

Sudut pandang konsumen mengatakan harga, 

kualitas produk dan kenyamanan seringkali 

digunakan sebagai indikator untuk menentukan 

pembelian suatu produk. Penelitian ini mendukung 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Menurut 

Sari  (2009) berpendapat bahwa kualitas produk yang 

ditawarkan akan sangat  mempengaruhi tingkat  dari 

kepuasan para pelanggan. Selain itu kenyamanan dari 

tempat penjualan konvensional sebagai “store 

atmosphere” juga menjadi pengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian konsumen seperti yang 

dikatakan oleh Restu (2015). Serta menurut Hendra 

Saputra (2008) pada hasil penelitiannya tentang 

Pengaruh Harga Dan Promosi Terhadap Minat 

Konsumen (Studi Pada Pt. Samudranesia Tour And 

Travel Pekanbaru) dihasilkan bahwa kedua variabel 

tersebut termasuk variabel bebas. Artinya harga dan 

promosi pada masing-masing memiliki indikator 
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yang saling berkaitan berpengaruh positif terhadap 

variabel terikat yaitu minat konsumen. 

2. Indeks Ukuran Kemasan, Fasilitas Tempat, dan 

Sistem Pembayaran 

Hasil analisis regresi berganda marketing 

konvensional pada  tabel 23 indeks “Ukuran 

Kemasan, Fasilitas Tempat, dan Sistem Pembayaran” 

tidak berpengaruh signifikan dengan nilai koefisien 

regresi 0,005  dan nilai  signifikan 0,970. Artinya, 

apabila Ukuran Kemasan, Fasilitas Tempat, dan 

Sistem Pembayaran mengalami peningkatan  ataupun 

penurunan satu satuan, maka tidak diikuti dengan 

peningkatan  atau penurunan keputusan pembelian. 

Indeks “Ukuran Kemasan, Fasilitas Tempat, dan 

Sistem Pembayaran”  dibentuk dari 8 sub variabel 

yaitu Sistem Pembayaran, Presepssi Terhadap 

Kemasan, Personal Selling, Kebersihan, Harga Jual, 

Mulut ke Mulut, Presespsi terhadap Ukuran, dan 

Tempat Parkir. Ke 8 sub variabel tersebut tidak 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

susu pasteurisasi dengan demikian dapat menolak 

hipotesis yaitu diduga bahwa Produk, harga, tempat, 

dan promosi tidak berengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian susu pasteurisasi di Koperasi 

Agro Niaga. 

Sudut pandang konsumen mengatakan ukuran 

kemasan, Fasilitas tempat dan sistem pembayaran 
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tidak digunakan sebagai indikator untuk menentukan 

pembelian suatu produk. Penelitiaan ini bertolak 

belakang dengan Kotler dan Keller (2009) bahwa 

kemasan yang baik dapat membangun ekuitas merek 

dan mendorong penjualan. Sedangkan ukuran 

kemasan termasuk dalam faktor-faktor desain 

kemasan, jadi ukuran kemasan juga mutlak harus 

diperhatikan untuk penjualan sebuah produk dan 

penyimpanannya. Fasilitas tempat juga menjadi 

variabel penting dalam penjualan. Liang Gie (2006) 

berpendapat bahwa fasilitas merupakan segenap 

kebutuhan yang diperlukan untuk menyelesaikan 

pekerjaan-pekerjaan dalam suatu usaha kerja sama 

manusia. Jadi kebutuhan tempat yang mutlak 

dibutuhkan dalam kegiatan penjualan konvensional 

juga harus diperhatikan oleh pemilik usaha. Selain 

dua unsur diatas, sistem pembayaran juga sangat 

penting dalam penjualan produk seperti yang 

dikatakan oleh Humphrey (2001) bahwa sistem 

pembayaran merupakan sesuatu yang penting karena 

membentuk spesialisasi yang terjadi dalam produksi 

dan membantu menciptakan transaksi yang efisien. 

Elian (2015) dalam penelitiannya yang berjudul 

Pengaruh Atribut Kemasan Terhadap Minat Beli 

Konsumen (Studi Empiris Pada Konsumen Mie ABC 

Cup Di Kota Surakarta) menghasilkan penelitian yang 

menyatakan bahwa atribut warna, bentuk, bahan, 
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desain, dan ukuran kemasan berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli konsumen. 

3. Indeks Label Harga dan Aneka Rasa 

Hasil analisis regresi berganda marketing 

konvensional  pada  tabel 23 indeks “Label Harga dan 

Aneka Rasa” berpengaruh positif dan  sangat 

signifikan dengan nilai koefisien regresi 0,540 dan 

nilai  signifikan 0,001. Artinya, apabila Label Harga 

dan Aneka Rasa mengalami kenaikan satu satuan, 

maka keputusan konsumen  mengalami peningkatan 

sebesar 0,540 atau 54%.  Indeks “Label Harga dan 

Aneka Rasa” dibentuk  dari 2 sub variabel yaitu 

Cantuman label Harga dan Presespsi terhadap Aneka 

Rasa. . Ke 2 sub variabel tersebut berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian susu 

pasteurisasi dengan demikian dapat menjawab 

hipotesis yaitu diduga bahwa Produk, harga, tempat, 

dan promosi berengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian susu pasteurisasi di Koperasi Agro Niaga.  

Sudut pandang konsumen mengatakan label 

harga dan aneka rasa digunakan sebagai indikator 

untuk menentukan pembelian suatu produk. Hal ini di 

dukung oleh Hidayat dan Yedida (2016) dengan judul 

Pengaruh Harga, Keragaman Barang dan Kualitas 

Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada 

Konsumen Swalayan Aneka Jaya Ngaliyan 

Semarang). Kesimpulan dari penelitian ini, 
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didapatkan bahwa ketiga variabel yaitu harga, 

keragaman barang dan kualitas pelayanan mempuyai 

pengaruh signifikan dengan keputusan pembelian 

dimana variabel keragaman barang mempunyai 

pengaruh paling dominan dari ketiga variabel.  

4. Karakteristik Jenis Kelamin terhadap Keputusan 

Pembelian  

Hasil analisis regresi berganda marketing offline 

pada tabel 23 variabel jenis kelamin tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian artinya keputusan pembelian secara offline 

tidak ditentukan oleh jenis kelamin laki-laki atau 

perempuan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai 

koefisien regresi 0.076 dan nilai signifikan 0,681. 

Karena nilai sig 0,681>0,05 maka dapat dipastikan 

jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. 

5. Karakteristik Usia terhadap Keputusan Pembelian  

Hasil analisis regresi berganda marketing offline 

pada tabel 23 variabel usia tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian artinya usia 

tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian dalam menentukan keputusan pembelian 

secara offline tidak ditentukan oleh usia baik dia 

berusia muda atau tua. Hal tersebut dapat dilihat dari 

nilai koefisien regresi 0.004 dan nilai signifikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

0,658. Karena nilai sig 0,658>0,05 maka dapat 

dipastikan usia tidak berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. 

6. Karakteristik Pendidikan terhadap Keputusan 

Pembelian  

Hasil analisis regresi berganda marketing offline 

pada tabel 23 variabel pendidikan berpengaruh positif 

signifikan terhadap keputusan pembelian artinya 

pendidikan berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian dalam mengambil keputusan 

pembelian secara offline  ditentukan oleh tingkat 

pendidikan dimana semakin tinggi pendidikan maka 

keputusan pembelian susu juga akan semakin 

meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai 

koefisien regresi 0.040 dan nilai signifikan 0,033. 

Karena nilai sig 0,033<0,05 maka dapat dipastikan 

pendidikan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. 

7. Karakteristik Pekerjaan terhadap Keputusan 

Pembelian  

Hasil analisis regresi berganda marketing offline 

pada tabel 23 variabel pekerjaan berpengaruh tidak 

signifikan terhadap keputusan pembelian artinya 

pekerjaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian dalam mengambil keputusan 

pembelian secara offline tidak ditentukan oleh jenis 
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pekerjaan tertentu. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai 

koefisien regresi -0.058 dan nilai signifikan -0,779. 

Karena nilai sig -0,779>0,05 maka dapat dipastikan 

pekerjaan tidak berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. 

8. Karakteristik Penghasilan terhadap Keputusan 

Pembelian  

Hasil analisis regresi berganda marketing 

offline pada tabel 23 variabel penghasilan 

berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

pembelian artinya penghasilan berpengaruh signifikn 

terhadap keputusan pembelian dalam mengambil 

keputusan pembelian secara offline  ditentukan oleh 

tingkat penghasilan dimana semakin tinggi 

penghasilan maka keputusan pembelian susu juga 

akan semakin meningkat. Hal tersebut dapat dilihat 

dari nilai koefisien regresi 0.037 dan nilai signifikan 

0,003. Karena nilai sig 0,003<0,05 maka dapat 

dipastikan penghasilan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 
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MEDIA SOSIAL 

Tabel 27. Faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian secara social media. 

Signifikan 0.05 (**) 

Sementara hasil yang ada pada Tabel 24 yang 

diperoleh  menggunakan bantuan program SPSS 21, maka 

diperoleh  persamaan regresi berganda pada marketing  

media sosial  sebagai  berikut : 

Y =  0,319a + 0,457 F1 + 0,412 F2 + 0,025 F3                      

+ (-0,143)X₁ + (-0,124)X₂ + 0,127 X₃ + (-0,022) X₄     

+ 1,116 X₅  

 

Keterangan Koefisien Regresi 

(Constant)  0,319 

Kualitas Produk, dan Penetapan Harga (F1) 0,457** 

Variasi Produk, Sistem Pembayaran, dan Media Promosi 

Twitter (F2) 0,412** 

Media Pomosi Facebook dan Fasilitas Store Media sosial (F3) 0,025 

Jenis Kelamin (X1) -0.143 

Usia (X2) -0.124 

Pendidikan (X3) 0.127** 

Pekerjaan (X4) -0.022 

Penghasilan (X5) 1.116** 

R-Square (R2) 0,761 

F hitung 48,732 

N 50 

Keterangan :Signifikan P < 0,05  
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Keterangan : 

Y = keptusan pembelian       

a = konstanta 

F1 = indeks Kualitas Produk, dan Penetapan Harga 

F2 = indeks Variasi Produk, Sistem Pembayaran, dan 

Media Promosi Twitter 

F3 = indeks harga produk 

X1 = jenis kelamin 

X2 = Usia 

X3 = Pendidikan 

X4 = Pekerjaan 

X5 = penghasilan 

1. Indeks Kualitas Produk, dan Penetapan Harga 

Hasil analisis regresi berganda marketing media 

sosial  pada  tabel 24 indeks “Kualitas Produk, dan 

Penetapan Harga” berpengaruh positif dan signifikan 

dengan nilai koefisien  regresi 0,457 dan nilai signifikan  

0,000. Artinya, apabila  Kualitas Produk, dan Penetapan 

Harga mengalami kenaikan satu  satuan, maka keputusan 

konsumen mengalami peningkatan  sebesar 0,457 atau 

45,7%. Indeks “Kualitas Produk, dan Penetapan Harga”  

dibentuk dari 5 sub variabel yaitu Perubahan Harga, 

Cantuman label Harga, Harga Jual, Presepsi terhadap 

merek, dan Presepsi terhadap Kualitas Produk. Ke 5 sub 

variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian susu pasteurisasi dengan 

demikian dapat menjawab hipotesis  yaitu diduga bahwa 

Produk, harga, tempat, dan promosi berengaruh positif 
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terhadap keputusan pembelian susu pasteurisasi di 

Koperasi Agro Niaga.  

Sudut pandang konsumen mengatakan penetapan 

harga, kualitas produk seringkali digunakan sebagai 

indikator untuk meenentukan pembelian suatu produk. 

Hal tersebut juga didukung dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Gerung, dkk (2017) dengan judul  

Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Promosi 

Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Nissan X-Trail 

Pada Pt. Wahana Wirawan Manado. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa Kualitas Produk, Harga dan Promosi 

secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian mobil Nissan X-Trail 

pada PT. Wahana Wirawan Manado. 

 

2. Indeks Variasi Produk, Sistem Pembayaran, dan 

Media Promosi Twitter 

Hasil analisis regresi berganda marketing  media 

sosial  pada  tabel 24 indeks “Variasi Produk, Sistem 

Pembayaran, dan Media Promosi Twitter”  berpengaruh 

positif dan signifikan dengan nilai koefisien regresi 

0,412 dan nilai signifikan 0,000. Artinya, apabila Variasi 

Produk, Sistem Pembayaran, dan Media Promosi Twitter 

mengalami kenaikan satu  satuan,  maka keputusan 

konsumen mengalami peningkatan  sebesar 0,412 atau 

41,2%. Indeks “Variasi Produk, Sistem Pembayaran, dan 

Media Promosi Twitter” dibentuk dari 5 sub variabel 

yaitu Promosi melalui Sosial media Twitter, Tanggapan 
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Terhadap Kemasan, Tanggapan terhadap Ukuran, Sistem 

Pembayaran, dan Tanggapan terhadap Aneka Rasa. Ke 5 

sub variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian susu pasteurisasi dengan 

demikian dapat menjawab hipotesis  yaitu diduga bahwa 

Produk, harga, tempat, dan promosi berengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian susu pasteurisasi di 

Koperasi Agro Niaga.  

Sudut pandang konsumen mengatakan harga, 

kualitas produk dan kenyamanan seringkali digunakan 

sebagai indikator untuk menentukan pembelian suatu 

produk. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Kaur, dkk (2014) dalam 

penelitiannya dengan judul The Influence Of Social 

Media On The Consumer Decision Making Process 

Amongst University Students In Malaysia. Tujuan 

penelitian untuk menguji pengaruh media sosial terhadap 

proses pengambilan keputusan dalam pembelian pada 

mahasiswa di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa media sosial mempengaruhi proses pengambilan 

keputusan konsumen untuk melakukan pembelian dalam 

setiap jenjang pada mahasiswa dengan menggunakan 

model EKB Five steps. Serta menurut Zaffou (2010) 

menyatakan bahwa variasi produk merupakan faktor 

penting ketika membuat keputusan pembelian. Menurut 

Pilik dan Jurickova (2016) dengan penelitian yang 

berjudul Trust and Security as Significant Factors 

Influencing Media sosial Buying Behaviour in The 
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Czech Republic menunjukkan bahwa sistem pembayaran 

yang terpercaya dan aman berpengaruh signifikan 

teradap keputusan pembelian secara media social 

 

3. Indeks Media Pomosi Facebook dan Fasilitas 

Store Media sosial 

Hasil analisis regresi berganda marketing media 

sosial  pada  tabel 24 indeks “Media Pomosi Facebook 

dan Fasilitas Store Media sosial” tidak berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian dengan nilai koefisien 

regresi  0,025  dan nilai  signifikan 0,835.  Artinya, 

apabila  Media Pomosi Facebook dan Fasilitas Store 

Media sosial mengalami peningkatan  ataupun 

penurunan satu satuan, maka tidak diikuti dengan 

peningkatan atau penurunan keputusan pembelian. 

Indeks “harga produk” dibentuk  dari 6 sub variabel yaitu 

Kualitas Pelayanan, Kelengkapan Info Transaksi dan 

Bantuan(help), Promosi melalui Social media Facebook, 

Desain Store Media sosial di Sosmed, Kejelasan dan 

Ketepatan Waktu Pengiriman, dan Kejelasan Petunjuk 

lokasi/map. Ke 6 sub variabel tersebut tidak berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian susu pasteurisasi dengan 

demikian dapat menolak hipotesis  yaitu diduga bahwa 

Produk, harga, tempat, dan promosi berengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian susu pasteurisasi di 

Koperasi Agro Niaga. 

Sudut pandang konsumen mengatakan media 

promosi Facebook dan fasilitas store media sosial tidak 
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digunakan sebagai indikator untuk menentukan 

pembelian suatu produk. Hasil penelitian diatas juga 

didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Dwidyaputra (2013)  dengan judul Analisis Pengaruh 

Promosi Media Sosial Facebook Dan Twitter Terhadap 

Pengambilan Keputusan Pembelian Dan Dampaknya 

Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Perusahaan Pt. 

Intilima Wisata dengan hasil penelitian menunjukan 

bahwa bahwa tidak adanya hubungan secara simultan 

dan signifikan antara variabel Promosi melalui facebook 

terhadap keputusan pembelian pelanggan. 

 

4. Karakteristik Jenis Kelamin Terhadap Keputusan 

Pembelian  

Hasil analisis regresi berganda marketing online 

pada tabel 24 variabel jenis kelamin tidak berpengaruh 

signifikn terhadap keputusan pembelian artinya 

keputusan pembelian secara online tidak ditentukan oleh 

jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Hal tersebut 

dapat dilihat dari nilai koefisien regresi -0.143 dan nilai 

signifikan 0,388. Karena nilai sig 0,388>0,05 maka dapat 

dipastikan jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 
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5. Karakteristik Usia Terhadap Keputusan 

Pembelian  

Hasil analisis regresi berganda marketing online 

pada tabel 24 variabel usia berpengaruh negatif dan 

signifikn terhadap keputusan pembelian artinya 

keputusan pembelian secara online berarti semakin muda 

usia maka keputusan pembelian secara online semakin 

tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien 

regresi -0.124 dan nilai signifikan 0,005. Karena nilai sig 

0,005>0,05 maka dapat dipastikan usia berpengaruh 

negatif terhadap keputusan pembelian. 

 

6. Karakteristik Pendidikan Terhadap Keputusan 

Pembelian  

Hasil analisis regresi berganda marketing online 

pada tabel 24 variabel pendidikan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian artinya 

keputusan pembelian secara online  ditentukan oleh 

tingkat pendidikan dimana semakin tinggi pendidikan 

maka keputusan pembelian susu juga akan semakin 

meningkat dimana semakin tinggi pendidikan maka 

keputusan pembelian susu juga akan semakin meningkat. 

Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien regresi 

0.127 dan nilai signifikan 0,003. Karena nilai sig 

0,003<0,05 maka dapat dipastikan pendidikan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
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7. Karakteristik Pekerjaan Terhadap Keputusan 

Pembelian  

Hasil analisis regresi berganda marketing online 

pada tabel 24 variabel pekerjaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian artinya 

keputusan pembelian secara online tidak ditentukan oleh 

jenis pekerjaan tertentu. Hal tersebut dapat dilihat dari 

nilai koefisien regresi -0.058 dan nilai signifikan -0,022. 

Karena nilai sig 0,752>0,05 maka dapat dipastikan 

pekerjaan tidak berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. 

 

8. Karakteristik Penghasilan Terhadap Keputusan 

Pembelian  

Hasil analisis regresi berganda marketing online 

pada tabel 24 variabel penghasilan berpengaruh signifikn 

terhadap keputusan pembelian artinya keputusan 

pembelian secara online  ditentukan oleh tingkat 

penghasilan dimana semakin tinggi penghasilan maka 

keputusan pembelian susu juga akan semakin meningkat. 

Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien regresi 

1.116 dan nilai signifikan 0,001. Karena nilai sig 

0,001<0,05 maka dapat dipastikan penghasilan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
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4.7.1 Hasil Koefisien Determinasi (R²) 

Uji R² digunakan untuk mengukur seberapa besar 

variasi dari variabel terikat dapat dijelaskan oleh variable 

bebasnya dalam model regresi, sehingga dapat mengetahui 

kecocokan model regresi tersebut (goodness of fit). 

Berdasarkan hasil estimasi model regresi konvensional 

pada Tabel 23 diatas, menunjukkan hasil estimasi 

diperoleh nilai R-Square sebesar 0,907 yang berarti 

sebesar 90,7% variasi perubahan Keputusan Pembelian 

secara konvensional dapat dijelaskan/dipengaruhi oleh 

““Kualitas Produk, Kenyamanan Tempat, dan Promosi 

Perubahan Harga”, “Ukuran Kemasan, Fasilitas Tempat, 

dan Sistem Pembayaran”, dan “Label Harga dan Aneka 

Rasa”. Sedangkan sisanya sebesar 9,3% dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar model estimasi.  

Berdasarkan hasil estimasi model regresi media 

sosial pada Tabel 24, menunjukkan hasil estimasi 

diperoleh nilai R-Square sebesar 0,761 yang berarti 

sebesar 76,1% variasi perubahan Keputusan Pembelian 

secara media sosial dapat dijelaskan/dipengaruhi oleh 

“Kualitas Produk, dan Penetapan Harga”, “Variasi 

Produk, Sistem Pembayaran, dan Media Promosi Twitter”, 

dan “Media Pomosi Facebook dan Fasilitas Store Media 

sosial”. Sedangkan sisanya sebesar 23,9% dipengaruhi 

oleh variabel lain di luar model estimasi. 
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4.7.2  Hasil Pengujian secara Simultan (Uji F) 

Uji F-statistik digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel bebas yakni oleh “Kualitas Produk, Kenyamanan 

Tempat, dan Promosi Perubahan Harga”, “Ukuran 

Kemasan, Fasilitas Tempat, dan Sistem Pembayaran”, dan 

“Label Harga dan Aneka Rasa”  berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat yakni keputusan 

pembelian (Y) secara konvensional dan “Kualitas Produk, 

dan Penetapan Harga”, “Variasi Produk, Sistem 

Pembayaran, dan Media Promosi Twitter”, dan “Media 

Pomosi Facebook dan Fasilitas Store Media sosial” 

berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat yakni keputusan pembelian (Y) secara media 

sosial. 

Berdasarkan hasil analisis data, maka pengujian F 

statistik > F tabel (150,061>3.20). Demikian pula nilai 

Sig. F < 0,05. Hal ini memberikan kesimpulan untuk 

menolak hipotesis H0 dan menerima H1 sehingga 

menunjukkan hasil bahwa variabel bebas “Kualitas 

Produk, Kenyamanan Tempat, dan Promosi Perubahan 

Harga”, “Ukuran Kemasan, Fasilitas Tempat, dan Sistem 

Pembayaran”, dan “Label Harga dan Aneka Rasa”  secara 

bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat yaitu keputusan pembelian secara 

konvensional. 

Berdasarkan hasil analisis, maka pengujian F 

statistik > F tabel (48,732> 3,20). Demikian pula nilai Sig. 
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F < 0,05. Hal ini memberikan kesimpulan untuk menolak 

hipotesis H0 dan menerima H1. Sehingga menunjukkan 

hasil bahwa variabel Kualitas Produk, dan Penetapan 

Harga”, “Variasi Produk, Sistem Pembayaran, dan Media 

Promosi Twitter”, dan “Media Pomosi Facebook dan 

Fasilitas Store Media sosial” secara bersama-sama 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

yaitu keputusan pembelian secara media sosial. 

4.7.3 Hasil Pengujian secara Parsial (Uji t) 

4.7.3.1 Hasil Pengujian secara Parsial (Uji t) 

Konvensional 

Uji t-statistik merupakan pengujian untuk 

mengetahui apakah variabel bebas yakni “Kualitas 

Produk, Kenyamanan Tempat, dan Promosi Perubahan 

Harga”, “Ukuran Kemasan, Fasilitas Tempat, dan Sistem 

Pembayaran”, dan “Label Harga dan Aneka Rasa” secara 

individu (parsial) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat yakni keputusan pembelian 

secara Konvensional (Y). Dengan pengujian t statistik dua 

arah, tingkat signifikansi (α) = 5% dan nilai df (Degree of 

Freedom) sebesar 49, diperoleh t-tabel sebesar 2.021 

dikatakan signifikan jika t-hitung > t-tabel. 
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1. Indeks Kualitas Produk, Kenyamanan Tempat, 

dan Promosi Perubahan Harga 

Faktor “Kualitas Produk, Kenyamanan Tempat, dan 

Promosi Perubahan Harga” menunjukkan nilai t hitung 

(4.290) lebih besar dari t tabel (2.021) yang berarti 

variabel “Kualitas Produk, Kenyamanan Tempat, dan 

Promosi Perubahan Harga” berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian secara 

konvensional” diterima.  

2. Indeks Ukuran Kemasan, Fasilitas Tempat, dan 

Sistem Pembayaran 

Faktor “Ukuran Kemasan, Fasilitas Tempat, dan 

Sistem Pembayaran” menunjukkan nilai t hitung (0.038) 

lebih kecil dari t tabel (2.021) yang berarti variabel 

“Ukuran Kemasan, Fasilitas Tempat, dan Sistem 

Pembayaran” tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian secara konvensional” tidak 

diterima.  

3. Indeks Label Harga dan Aneka Rasa 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pada faktor 

“Label Harga dan Aneka Rasa” menunjukkan nilai t 

hitung (3.660) lebih besar dari t tabel (2.021) yang berarti 

variable “Label Harga dan Aneka Rasa” berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

secara konvensional” diterima.  Hal tersebut dikarenakan 
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dengan adaya label harga dan aneka rasa atai varian  

produk yang lengkap akan meningkatkan keputusan 

pembelian pada toko tersebut. 

4.7.3.2  Hasil Pengujian secara Parsial (Uji t) Media 

sosial  

Pada marketing media sosial dengan pengujian t 

statistik dua arah, tingkat signifikansi (α) = 5% dan nilai 

df (Degree of Freedom) sebesar 49, diperoleh t-tabel 

sebesar 2.021 maka  menghasilkan pengujian t statistik 

sebagai berikut:  

1. Indeks Kualitas Produk, dan Penetapan Harga 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pada faktor 

“Kualitas Produk, dan Penetapan Harga” menunjukkan 

nilai t hitung (4.855) lebih besar dari t tabel (2.021) yang 

berarti variabel “Kualitas Produk, dan Penetapan Harga” 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian secara media sosial” diterima. Hal tersebut 

dikarenakan semakin baik kualitas produk disertai dengan 

penetapan harga yang murah atau baik maka akan 

meningkatkan keputusan pembelian. 

2. Indeks Variasi Produk, Sistem Pembayaran, dan 

Media Promosi Twitter 

Hasil penelitian menunjukn bahwa pada  faktor 

“Indeks Variasi Produk, Sistem Pembayaran, dan Media 

Promosi Twitter” menunjukkan nilai t hitung (3.848) lebih 
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besar dari t tabel (2.021) yang berarti variabel “Indeks 

Variasi Produk, Sistem Pembayaran, dan Media Promosi 

Twitter” berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian secara media sosial” diterima.  Hal 

tersebut dikarenakan dengan banyak nya variasi pilihan 

produk, pemanfaatn aplikasi dalam promosi dan 

pemasaran media sosial serta  sistem pemabayaran yang 

mudah dilakukan akan mempengaruhi keputusan 

pembelian pada suatu produk. 

3. Indeks Media Pomosi Facebook dan Fasilitas Store 

Media sosial 

Hasil penelitian menunjukn bahwa pada  faktor 

“Indeks Media Pomosi Facebook dan Fasilitas Store 

Media sosial” menunjukkan nilai t hitung (0.210) lebih 

kecil dari t tabel (2.021) yang berarti variabel “Indeks 

Media Pomosi Facebook dan Fasilitas Store Media sosial” 

tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara 

media sosial” tidak diterima. Hal tersebut dikarenakan 

media promosi facebook dan fasilitas store media sosial 

tidak nyaman untuk digunakan sebagai media promosi 

yang tepat. 

4.8  Persamaan antara Pemasaran Konvensional dan 

Pemasaran Media sosial   

Persamaan yang terdapat pada pemasaran 

konvensional dan pemasaran media sosial dapat dilihat 

dari indikator yaitu karakteriktik responden, strategi 
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pemasaran dan faktor faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian kedua pemasaran tersebut. 

Persamaan pada karakteristik responden terdapat beberapa 

variabel yang memiliki hasil dominan yang sama dari 

kedua pemasaran konvensional dan konvensional. Strategi 

dari kedua pemasaran terdapat strategi yang sama dalam 

pemasarannya seperti strategi harga yang digunakan selain 

itu dalam strategi pemasaran konvensional dan media 

sosial media promosi menjadi pertimbangan keputusan 

pembelian dapat dilihat pada tabel 28 

Tabel 28. Persamaan antara Pemasaran 

Konvensional dan  Pemasaran Media sosial  

 
 

 

Persamaan Marketing konvensional Sosial Media Marketing 

 
 
 
Karakteristik Responden 

• Perempuan mendominasi 
keputusan pemebelian 

• Usia 21 – 30 mendominasi 
usia responden 

• Pendapatan 3.600.000 – 
4.500.000 yang mendominasi 
pendapatan responden 

• Perempuan mendominasi 
 keputusan pemebelian 

• Usia 21 – 30 mendominasi 
usia responden 

• Pendapatan 3.600.000 – 
4.500.000 yang 
mendominasi pendapatan 
responden 

 
 
 

Strategi Pemasaran 

• Strategi Ukuran Produk yang 
paling menjadi pertimbangan 
keputusan pembelian 
responden 

• Strategi Perubahan harga 
yang paling menjadi 
pertimbangan keputusan 
pembelian responden 

• Strategi Ukuran Produk 
yang paling menjadi 
pertimbangan keputusan 
pembelian responden 

• Strategi Perubahan harga 
yang paling menjadi 
pertimbangan keputusan 
pembelian responden 

 
 

Faktor yang 
mempenagruhi 

keputusan Pembelian 

• Produk 

• Harga 

• Produk 

• Harga 
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4.8.1 Perbedaan antara Pemasaran Konvensional dan 

Pemasaran Media sosial  

Perbedaan yang terdapat pada pemasaran 

konvensional dan pemasaran media sosial juga dapat 

dilihat dari indikator yaitu karakteriktik responden, 

strategi pemasaran dan faktor faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian kedua pemasaran tersebut. Pada 

karakteristik responden juga terdapat perbedaan hasil dari 

pemasaran konvensional dan pemasaran media sosial. 

Pada pemasaran konvensional dan pemasaran media sosial 

memiliki perbedaan dalam strategi pemasaran yang 

membedakan terdapat pada sub variabel strategi 

pemasaran yang digunakan selain itu dalam faktor faktor 

yang mempengaruhi keputusan pembelian dalam 

pemasaran konvensional dan pemasaran media sosial juga 

terdapat perbedaan faktor yang mempengaruhi dalam 

pemasaran konvensional terdapat 5 faktor yang 

mempengari sedangkan pada pemasaran media sosial 

terdapat 7 faktor yang mempengaruhi dalam pemasaran 

media sosial terdapat faktor pengetahuan internet faktor 

tersebut tidak terdapat pada pemasaran konvensional 

dapat dilihat pada tabel 29.  
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Tabel 29. Perbedaan antara Pemasaran 

Konvensional dan Pemasaran  Media sosial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persamaan Marketing konvensional Sosial Media Marketing 

 
 
 
Karakteristik Responden 

• SMA/Sederajat mendominasi 
pendidikan responden 

• Wiraswasta mendominasi 
pekerjaan responden 
 

• Sarjana mendominasi 
 Pendidikan responden 

• Pegawai Swasta 
mendominasi pekerjaan 
responden 

 

 
 
 

Strategi Pemasaran 

• Strategi pada tempat parkir 
yang paling menjadi 
pertimbangan keputusan 
pembelian responden 

• Strategi Sales Promotion  yang 
paling menjadi pertimbangan 
keputusan pembelian 
responden 

• Strategi Kejelasan Petunjuk 
lokasi/map yang paling 
menjadi pertimbangan 
keputusan pembelian 
responden 

• Strategi Promosi melalui 
Sosial media Twitter yang 
paling menjadi 
pertimbangan keputusan 
pembelian responden 

 
 

Faktor yang 
mempenagruhi 

keputusan Pembelian 

• Indeks Kualitas Produk, 
Kenyamanan Tempat, dan 
Promosi Perubahan Harga 

• Indeks Label Harga dan Aneka 
Rasa 

• Indeks Kualitas Produk, dan 
Penetapan Harga 

• Indeks Variasi Produk, 
Sistem Pembayaran, dan 
Media Promosi Twitter 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada 

bab sebelumnya, maka pada bagian akhir dari 

penelitian ini, penulis dapat menarik Kesimpulan 

bahwa: 

1. Faktor “Kualitas Produk, Kenyamanan Tempat, 

dan Promosi Perubahan Harga”, “Ukuran 

Kemasan, Fasilitas Tempat, dan Sistem 

Pembayaran”, dan “Label Harga dan Aneka Rasa” 

secara bersama mempengaruhi perilaku konsumen 

terhadap keputuan pembelian secara konvensional. 

2. Faktor “Kualitas Produk, dan Penetapan Harga”, 

“Variasi Produk, Sistem Pembayaran, dan Media 

Promosi Twitter”, dan “Media Pomosi Facebook 

dan Fasilitas Store Media sosial” secara bersama 

mempengaruhi perilaku konsumen terhadap 

keputuan pembelian secara media sosial  

3. Secara parsial faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian secara media sosial yaitu 

“Indeks Kualitas Produk, dan Penetapan Harga” 

dan “Indeks Variasi Produk, Sistem Pembayaran, 

dan Media Promosi Twitter”. 

4. Secara parsial pada faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian secara konvensional yaitu 

“Indeks Kualitas Produk, Kenyamanan Tempat, 
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dan Promosi Perubahan Harga” dan “Indeks label 

harga dan aneka rasa” 

5.2 Saran 

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan diatas, 

maka saran yang dapat disampaikan  sebagai berikut: 

Terus meningkatkan kegiatan promosi melalui 

kegiatan pameran dan bazar secara berkala baik di 

kecamatan, kabupaten, maupun di kota besar 

sekitarnya, promosi lewat iklan, di media 

elektronik, atau menjadi sponsor produk pada 

event-event yang berskala nasional sehingga hasil 

produk lebih dikenal oleh masyarakat luas. 
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KUISIONER PENELITIAN EVALUASI PENERAPAN 

PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DAN MARKETING 

KONVENSIOANL MEALALUI PENDEKATAN MARKETING MIX 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PRODUK SUSU DI 

KOPERASI AGRO NIAGA 

 

 
 

 

 

Kepada Yth :  Bapak / Ibu / Saudara/i Responden 

Konsumen KAN Jabung 

 

  Jalan Suropati No.4-6, Kemantren, Jabung, 

Malang, Jawa Timur 

   

 

Dengan hormat, 

 

       Sehubungan dengan adanya pelaksanaan penelitian 

untuk menyelesaikan tugas akhir(skripsi), untuk itu di 

harapkan partisipasi dari Bapak / Ibu / Saudara/I 

Responden Konsumen KAN Jabung untuk bersedia 

membantu mengisi kuisioner penelitian skripsi. 

 Saya mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang: 

 

 Nama : Danang Sandi Anoraga 

 NIM : 135050100111081 

 Konsentrasi : Sosial Ekonomi 

Judul Skripsi  : Evaluasi Penerapan 

Penggunaan Media Sosial Dan  
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Marketing Konvensional 

Melalui Pendekatan 

Marketing Mix Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Pada Produk Susu Di 

Koperasi Agro Niaga 

 

       Oleh karena itu, saya mengharapkan bantuan dari 

Bapak / Ibu / Saudara/i Responden Konsumen KAN 

Jabung untuk memberi jawaban yang sebenarnya. Hasil 

penelitian hanya dipertunjukan dalam penyusunan skripsi 

saja dan bukan untuk di publikasikan sehingga akan di 

jamin kerahasiaannya 

 

 

        Atas bantuan yang diberikan, saya ucapkan terima 

kasih.  

 

 

 

       

 Hormat saya, 

 

 

 

Danang Sandi Anoraga 

 

 

 

Petunjuk Pengisian Kuisioner: 

Lingkari yang sesuai jawaban anda 
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IDENTITAS RESPONDEN 

 

Nama        :     

       (boleh tidak diisi) 

Alamat         : 

Hari/ No. responden       : 

 

Jenis Kelamin *)       :           

 

Usia *)       :             

 

 

Pendidikan Terakhir*)       : 

 

 

 

Pekerjaan *)       :   

 

Pendapatan Perbulan (RP) :    

 
 
 
Keterangan: 
*) Lingkari pada pilihan yang sesuai 
 
 
 

• 31-40 tahun 

• ≥ 41 tahun 
 

• ≤ 20 tahun        

• 21-30 tahun      

• Laki-laki             • Perempuan             

• SD/Sederajat 

• SMP/Sederajat 

• SMA/Sederajat 

• Diploma   

• Sarjana 

• ……….  

• ………..             

• Pegawai Negeri 

• Pegawai Swasta 

•  

• Wiraswasta 

• Ibu rumah tangga 

• ………..             

• Rp 500.000 – Rp 1.500.000 

• Rp 1.600.000 – Rp 2.500.000 

• Rp 2.600.000 – Rp 3.500.000 

• Rp 3.600.000 – Rp 4.500.000 

• > Rp 4500.000 
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Keterangan Pilihan Jawaban: 

 

Jawaban Skor Skala 

Memilih 1 dari 4 alternatif 

jawaban 

1 Sangat Tidak Setuju 

Memilih 2 dari 4 alternatif 

jawaban 

2 Tidak Setuju 

Memilih 3 dari 4 alternatif 

jawaban 

3 Setuju 

Memilih semua alternatif 

jawaban 

4 Sangat Tidak Setuju 

 

 

Marketing Konvensional (X) 

 

no Pernyataan STS TS S SS 

X1. Produk  

1. 1 X1.1 Tanggapan terhadap merek 

Merek Produk Susu KAN Jabung mudah 

dikenali dan memiliki ciri khas. 

a. Nama merek mudah di ingat 

b. Logo dari merek mudah dikenali 

c. Atribut tagline mudah di kenal 

d. Merek memiliki warna yang khas 

    

2. 2 X1.2 Tanggapan terhadap Ukuran     

PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER: 

Lingkari pada jawaban yang Anda anggap paling sesuai 
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Produk Susu KAN Jabung memiliki variasi 

ukuran yang sesuai kebutuhan konsumen 

a. Memiliki variasi ukuran 200 ml 

b. Memiliki variasi ukuran 250 ml 

c. Memiliki variasi ukuran 500 ml 

d. Memiliki variasi ukuran 1000 ml 

3. 3 X1.3 Tanggapan Terhadap Kemasan 

Kemasan Produk susu KAN Jabung 

memiliki kemasan yang sesuai standar. 

a. Memiliki kemasan yang tidak mudah 

rusak 

b. Memiliki kemasan  yang dapat 

menahan kualitas rasa 

c. Memiliki kemasan yang menarik 

d. Kemasan memiliki informasi lengkap 

 

    

4. 4 X1.4. Tanggapan terhadap Aneka Rasa 

Rasa Produk susu KAN Jabung dapat 

menarik minat dan tingkat kesukaan 

konsumen untuk membeli 

a. Memiliki banyak varian rasa 

b. Memiliki rasa yang mudah di gemari 

c. Memiliki rasa yang familiar 

d. Memiliki rasa yang khas 

    

5. 5 X1.5. Tanggapan terhadap Kualitas 

Produk 

Produk susu KAN Jabung memiliki 

kualitas yang sesuai standar. 
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a. Masa tenggang produk atau 

kadaluwarsa yang panjang 

b. Rasa dan warna susu yang tidak 

berubah dalam jangka waktu lama 

c. Memiliki kandungan gizi yang tertera 

d. Bebas dari kerusakan dan kecacatan 

X2. Harga  

6. 6 X2.1Harga Jual 

Harga jual yang di tawarkan produk susu 

KAN Jabung sudah sesuai 

a. Harga jual susu sudah tertera sesuai 

dengan kualitas yang di tawarkan 

b. Harga jual susu sudah tertera sesuai 

dengan takaran yang di tawarkan 

c. Harga jual susu sudah tertera sesuai 

dengan harga pasaran susu 

d. Harga jual susu sudah tertera sesuai 

untuk ukuran pembelian 

    

7. 7 X2.2 Perubahan Harga 

Apabila terjadi perubahan harga tidak 

mempengaruhi minat beli produk susu 

KAN Jabung, 

a. Harga susu yang mengalami kenaikan 

tidak mengurungkan keinginan untuk 

membeli 

b. Harga susu yang berubah–ubah tidak 

mempengaruhi keputusan konsumen 

untuk membeli 
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c. Harga susu tidak perna mengalami 

perubahan 

d. Akan tetap membeli susu karena tidak 

menyadari kenaikan harga 

8. 8 X2.3 Cantuman label Harga 

Terdapat cantuman label harga pada 

produk susu KAN Jabung 

a. Adanya label harga yang tercantum 

membuat keputusan ingin membeli 

susu 

b. Adanya label harga yang seketika atau 

tidak sengaja dilihat dapat membuat 

ingin membeli susu  

c. Adanya label harga yang di nilai 

mahal oleh konsumen membuat akan 

tetap membeli  

d. Adanya label harga yang di nilai 

murah oleh konsumen membuat akan 

tetap membeli 

    

9. 9 X2.4 Sistem Pembayaran 

Sistem pembayaran produk susu KAN 

Jabung jelas dan memudahkan konsumen 

a. Sistem pembayaran bisa melalui 

transfer 

b. Sistem pembayaran bisa melalui 

virtual kartu kredit  

c. Sistem pembayaran bisa melalui e-

money  
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d. Sistem pembayaran secara cash 

X3. Tempat  

10. 1
0 

X3.1 Akses Lokasi 

Akses lokasi produk susu KAN Jabung 

mudah di jangkau oleh konsumen 

a. Lokasi perusahaan dekat dengan 

pemukiman penduduk  

b. Membutuhkan waktu yang relative 

singkat menuju lokasi 

c. Lokasi perusahan dapat dijangkau 

oleh transportasi pribadi  

d. Lokasi perusahan dapat dijangkau 

oleh transportasi umum 

    

11. 1
1 

X3.2 Kebersihan 

Kebersihan di lokasi produk susu KAN 

Jabung sangat terawatt dan sesuai standar 

a. Kebersihan tempat penyimpanan 

produk terjamin  

b. Kebersihan toko terjamin 

c. Tempat penyimpanan produk terawat 

dengan baik  

d. Toko sebagai tempat penjualan produk 

terawat dengan baik 

    

12. 1
2 

X3.3 Tempat Parkir 

Tempat parkir di lokasi produk susu KAN 

Jabung sangat memadahi dan aman 

a. Tempat parkir dilengkapi sistem 

keamanan yang baik  
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b. Tempat parkir mempunyai daya 

tampung kendaraan yang banyak 

c. Disediakan tempat parkir untuk semua 

jenis kendaraan 

d. Terdapat juru parkir yang membantu 

konsumen mengamankan kendarannya 

13. 1
3 

X3.4 Kenyamanan tempat 

Tempat penjualan di lokasi produk susu 

KAN Jabung membuat konsumen nyaman 

a. Desain tempat yang menarik  

b. Adanya ventilasi yang membantu 

sirkulasi udara dengan baik 

c. Disediakan tempat duduk di setiap 

sudut ruangan 

d. Tempat luas sehingga dapat 

menampung banyak pelanggan 

    

14.  X3.5 Desain Store Media sosial di 

Sosmed 

Desain took media sosial produk susu 

KAN Jabung membuat konsumen tertarik 

untuk membeli 

a. Layout store media sosial mempunyai 

desain yang menarik  

b. Gambar store media sosial 

mempunyai tampilan yang jelas dan 

menarik 

c. Pemilihan warna store media sosial 

sesuai dengan tujuan produk 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 
 

d. Penataan produk dalam store media 

sosial memudahkan pengunjung 

website 

15.  X3.6 Kelengkapan Info Transaksi dan 

Bantuan(help) 

Tampilan toko sosmed produk susu KAN 

Jabung memiliki kelengkapan Info 

Transaksi dan Bantuan yang memduahkan 

konsumen  

a. Situs resmi dilengkapi dengan 

informasi tentang petunjuk transaksi 

b. Situs resmi dilengkapi dengan layanan 

costumer service 

c. Situs resmi dilengkapi dengan 

informasi terbaru tentang produk 

d. Situs resmi dilengkapi dengan nomor 

kontak dan alamat perusahaan 

    

16.  X3.7 Kualitas Pelayanan 

Kualitas Pelayanan pada produk susu KAN 

Jabung membuat konsumen puas  

a. Admin melayani konsumen yang 

memesan melalui website atau media 

sosial dengan ramah 

b. Admin dapat melayani konsumen yang 

memesan melalui website atau media 

sosial dengan cepat 

c. Admin mampu memberikan informasi 

yang cukup ketika melayani konsumen 
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yang memesan melalui website atau 

media sosial 

d. Admin melayani konsumen yang 

memesan melalui website atau media 

sosial dengan tanggap 

17.  X3.8 Kejelasan dan Ketepatan Waktu 

Pengiriman 

Kejelasan dan Ketepatan Waktu 

Pengiriman pada produk susu KAN Jabung 

membuat konsumen puas  

a. Waktu pengiriman barang jelas 

b. Informasi tentang pengiriman produk 

sesuai dengan yang tertera dalam 

website 

c. Barang yang dikirimkan datang tepat 

waktu ke tangan konsumen 

d. Jasa pengiriman barang yang 

digunakan profesional 

    

18.  X3.9 Kejelasan Petunjuk lokasi/map 

Kejelasan Petunjuk lokasi/map pada 

produk susu KAN Jabung memudahkan 

konsumen untuk membeli 

a. Lokasi yang tercantum dalam website 

sesuai dengan lokasi perusahaan 

b. Website memberikan kemudahan 

konsumen dengan memberikan 

petunjuk menuju lokasi 
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c. Lokasi yang tercantum dalam akun 

sosial media sesuai dengan lokasi 

perusahaan 

d. Akun sosial media memberikan 

kemudahan konsumen dengan 

memberikan petunjuk menuju lokasi 

X4. Promosi  

19. 1
3 

X4.1 Mulut ke Mulut 

produk susu KAN Jabung memiliki word 

of mouth yang baik untuk promosi 

a. Pelayanan yang baik mendorong 

konsumen untuk merekomendasikan 

produk kepada orang lain  

b. Kualitas produk yang baik mendorong 

konsumen untuk merekomendasikan 

produk kepada orang lain 

c. Seringnya diskon yang diberikan 

mendorong konsumen untuk 

merekomendasikan produk kepada 

orang lain 

d. Harga yang terjangkau mendorong 

konsumen untuk merekomendasikan 

produk kepada orang lain 

    

20.  X4.2 Personal Selling 

produk susu KAN Jabung memiliki 

Personal selling yang baik untuk promosi 
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a. Terdapat SPG yang memberikan 

informasi tentang keunggulan dari 

produk  

b. Terdapat SPG/B yang menawarkan 

produk dengan potongan harga 

tertentu untuk sebuah produk  

c. Terdapat SPG/B yang membantu 

konsumen dalam mencari produk yang 

diinginkan 

d. Terdapat SPG/B yang melayani 

konsumen dengan ramah 

21.  X4.3 Publik Relation 

produk susu KAN Jabung memiliki 

Personal selling yang baik untuk promosi 

a. Bekerjasama dengan aktor masyarakat 

untuk membantu mempromosikan 

produk  

b. Bekerjasama dengan organisasi 

masyarakat untuk membantu 

mempromosikan produk  

c. Bekerjasama dengan lembaga khusus 

untuk membantu mempromosikan 

produk 

d. Bekerjasama dengan berbagai instansi 

untuk membantu mempromosikan 

produk 

    

22.  X4.4 Sales Promotion     
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produk susu KAN Jabung menggunakan 

Sales Promotion yang baik untuk promosi 

a. Memberikan kupon undian kepada 

konsumen  

b. Memberikan free sampel produk 

kepada konsumen  

c. Memberikan diskon khusus kepada 

konsumen ketika melakukan 

pembelian dalam jumlah tertentu 

d. Memberikan bonus kepada pelanggan 

tetap 

23.  X4.5 Promosi melalui Social media 

Facebook 

Promosi yang di lakukan pada produk susu 

KAN Jabung melalui social media 

Facebook membuat konsumen tertarik 

a. Akun sosial media Facebook 

mencantumkan potongan harga melalui 

postingan foto dan video 

b. Akun sosial media Facebook 

mencantumkan berbagai informasi 

terbaru melalui postingan foto dan 

video 

c. Akun sosial media Facebook 

mencantumkan event khusus melalui 

postingan foto dan video 
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d. Akun sosial media Facebook 

mencantumkan variasi produk melalui 

postingan foto dan video 

24.  X4.6 Promosi melalui Sosial media 

Twitter 

Promosi yang di lakukan pada produk susu 

KAN Jabung melalui social media Twitter 

membuat konsumen tertarik 

a. Akun sosial media Twitter 

mencantumkan potongan harga 

melalui postingan foto dan video 

b. Akun sosial media Twitter 

mencantumkan berbagai informasi 

terbaru melalui postingan foto dan 

video 

c. Akun sosial media Twitter 

mencantumkan event khusus melalui 

postingan foto dan video 

d. Akun sosial media Twitter 

mencantumkan variasi produk melalui 

postingan foto dan video 

    

 

Keputusan Pembelian (Y) 

 

no Pernyataan STS TS S SS 

1. 1 Y1. Keputusan Jenis Produk 

Jenis Produk Susu KAN Jabung sangat 

ingin di beli 
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a. Saya  memutuskan membeli produk 

sesuai dengan variasi ukuran yang 

ditawarkan 

b. Saya memutuskan membeli produk 

sesuai dengan variasi rasa yang 

ditawarkan 

c. Saya memutuskan membeli produk 

sesuai dengan harga yang ditawarkan 

d. Saya memutuskan membeli produk 

sesuai dengan potongan harga yang 

ditawarkan 

2. 2 Y.2 Keputuasn Bentuk Produk 

Bentuk Produk Susu KAN Jabung diminati 

oleh konsumen 

a. Saya memutuskan membeli produk 

dengan bentuk  yang menarik 

b. Saya memutuskan membeli produk 

dengan bentuk  yang khas 

c. Saya memutuskan membeli produk 

dengan bentuk  yang sesuai kebutuhan 

d. Saya memutuskan membeli produk 

dengan bentuk mudah di bawa 

    

3. 3 Y3 Keputusan Merk 

Merk Produk susu KAN Jabung telah di 

percaya oleh konsumen. 

a. Saya memutuskan membeli produk 

karena merek yang terkenal 

b. Saya memutuskan membeli  karena 

Logo dari merek mudah dikenali 
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c. Saya memutuskan membeli karena 

Atribut tagline mudah di kenal 

d. Saya memutuskan membeli karena 

Merek memiliki warna yang khas 
4. 4 Y4. Keputusan penjual 

Penjual Produk susu KAN Jabung dapat 

meyakinkan minat konsumen untuk 

membeli 

a. Saya memutuskan membeli produk 

karena kualitas produk yang terjamin 

b. Saya memutuskan membeli produk 

karena pelayanan yang baik 

c. Saya memutuskan membeli produk 

karena harga yang terjangkau 

d. Saya memutuskan membeli produk 

karena tempat yang nyaman 

    

5. 5 Y5. Keputusan Jumlah Produk 

Produk susu KAN Jabung dapat 

meyakinkan keputusan jumlah membeli 

konsumen. 

a. Saya memutuskan membeli produk 

berdasarkan variasi rasa dengan jumlah 

tertentu 

b. Saya memutuskan membeli produk 

berdasarkan variasi kemasan dengan 

jumlah tertentu 

c. Saya memutuskan membeli produk 

berdasarkan variasi diskon dengan 

jumlah tertentu 
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d. Saya memutuskan membeli produk 

berdasarkan variasi produk dengan 

jumlah tertentu 

6. 6 Y6. Keputusan Waktu Pembelian 

Produk susu KAN Jabung memiliki cara 

yang tepat untuk menentukan kapan 

konsumen membeli  

a. Saya memutuskan membeli produk 

ketika ada variasi rasa baru 

b. Saya memutuskan membeli produk 

ketika ada variasi kemasan baru 

c. Saya memutuskan membeli produk 

ketika ada variasi bentuk baru 

d. Saya memutuskan membeli produk 

ketika ada potongan harga 

    

7. 7 Y7, Keputusan Cara Pembayaran 

Cara pemabayaran Produk susu KAN 

Jabung memudahkan konsumen untuk 

membeli 

a. Saya memutuskan membeli karena 

menggunakan sistem pembayaran 

melalui transfer 

b. Saya memutuskan membeli karena 

menggunakan Sistem pembayaran bisa 

melalui virtual kartu kredit  

c. Saya memutuskan membeli karena 

menggunakan Sistem pembayaran bisa 

melalui e-money  
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d. Saya memutuskan membeli karena 

menggunakan Sistem pembayaran 

secara cash 
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Lampiran 2 Uji Konvensional X1 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.852 5 

 

 

 

Correlations 

  
VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 X1_Produk 

VAR00001 Pearson Correlation 1 .559** .648** .562** .587** .839** 

Sig. (2-tailed) 
 

.000 .000 .000 .000 .000 

N 50 50 50 50 50 50 

VAR00002 Pearson Correlation .559** 1 .592** .489** .515** .797** 

Sig. (2-tailed) .000 
 

.000 .000 .000 .000 

N 50 50 50 50 50 50 

VAR00003 Pearson Correlation .648** .592** 1 .421** .609** .846** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
 

.002 .000 .000 

N 50 50 50 50 50 50 

VAR00004 Pearson Correlation .562** .489** .421** 1 .435** .712** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 
 

.002 .000 

N 50 50 50 50 50 50 

VAR00005 Pearson Correlation .587** .515** .609** .435** 1 .781** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .002 
 

.000 

N 50 50 50 50 50 50 

X1_Harga Pearson Correlation .839** .797** .846** .712** .781** 1 

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

N 50 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 3. Uji Konvensional X2 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.883 4 

 

 

 

Correlations 

  
VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 X2_tempat 

VAR00001 Pearson Correlation 1 .608** .562** .706** .886** 

Sig. (2-tailed) 
 

.000 .000 .000 .000 

N 50 50 50 50 50 

VAR00002 Pearson Correlation .608** 1 .480** .507** .817** 

Sig. (2-tailed) .000 
 

.000 .000 .000 

N 50 50 50 50 50 

VAR00003 Pearson Correlation .562** .480** 1 .313* .711** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
 

.027 .000 

N 50 50 50 50 50 

VAR00004 Pearson Correlation .706** .507** .313* 1 .801** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .027 
 

.000 

N 50 50 50 50 50 

X1.2 Pearson Correlation .886** .817** .711** .801** 1 

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

N 50 50 50 50 50 

**. 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 4. Uji Konvensional X3 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.876 4 

 

 

 

 

 

Correlations 

  VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 X3 

VAR00001 Pearson Correlation 1 .550** .489** .664** .764** 

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

N 50 50 50 50 50 

VAR00002 Pearson Correlation .550** 1 .705** .760** .887** 

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

N 50 50 50 50 50 

VAR00003 Pearson Correlation .489** .705** 1 .680** .856** 

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

N 50 50 50 50 50 

VAR00004 Pearson Correlation .664** .760** .680** 1 .910** 

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

N 50 50 50 50 50 

X3 Pearson Correlation .764** .887** .856** .910** 1 

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

N 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    
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Lampiran 5. Uji Konvensional X4 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.892 4 

 

 
 

 

 

 

Correlations 

  
VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 X4 

VAR00001 Pearson Correlation 1 .681** .607** .550** .815** 

Sig. (2-tailed) 
 

.000 .000 .000 .000 

N 50 50 50 50 50 

VAR00002 Pearson Correlation .681** 1 .652** .816** .915** 

Sig. (2-tailed) .000 
 

.000 .000 .000 

N 50 50 50 50 50 

VAR00003 Pearson Correlation .607** .652** 1 .753** .851** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
 

.000 .000 

N 50 50 50 50 50 

VAR00004 Pearson Correlation .550** .816** .753** 1 .899** 

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

.000 

N 50 50 50 50 50 

X4 Pearson Correlation .815** .915** .851** .899** 1 

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

N 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 6. Uji Konvensional Y 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.886 7 

 
 

Correlations 

  
VAR000

01 

VAR00

002 

VAR00

003 

VAR00

004 

VAR00

005 

VAR00

006 

VAR00

007 Y 

VAR00001 Pearson Correlation 1 .377** .422** .593** .407** .560** .523** .687** 

Sig. (2-tailed) 
 

.007 .002 .000 .003 .000 .000 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

VAR00002 Pearson Correlation .377** 1 .415** .505** .581** .634** .620** .786** 

Sig. (2-tailed) .007 
 

.003 .000 .000 .000 .000 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

VAR00003 Pearson Correlation .422** .415** 1 .383** .337* .492** .612** .667** 

Sig. (2-tailed) .002 .003 
 

.006 .017 .000 .000 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

VAR00004 Pearson Correlation .593** .505** .383** 1 .612** .636** .551** .789** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .006 
 

.000 .000 .000 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

VAR00005 Pearson Correlation .407** .581** .337* .612** 1 .679** .600** .788** 

Sig. (2-tailed) .003 .000 .017 .000 
 

.000 .000 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

VAR00006 Pearson Correlation .560** .634** .492** .636** .679** 1 .574** .845** 

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

.000 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

VAR00007 Pearson Correlation .523** .620** .612** .551** .600** .574** 1 .838** 

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

.000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Y Pearson Correlation .687** .786** .667** .789** .788** .845** .838** 1 

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

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

**. 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. Uji Media sosial X1 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.793 5 

 

 

 

Correlations 

  VAR0

0001 

VAR0

0002 

VAR0

0003 

VAR0

0004 

VAR0

0005 X1 

VAR00001 Pearson Correlation 1 .416** .458** .249 .424** .690** 

Sig. (2-tailed)  .003 .001 .081 .002 .000 

N 50 50 50 50 50 50 

VAR00002 Pearson Correlation .416** 1 .598** .342* .378** .753** 

Sig. (2-tailed) .003  .000 .015 .007 .000 

N 50 50 50 50 50 50 

VAR00003 Pearson Correlation .458** .598** 1 .543** .508** .861** 

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

N 50 50 50 50 50 50 

VAR00004 Pearson Correlation .249 .342* .543** 1 .394** .666** 

Sig. (2-tailed) .081 .015 .000  .005 .000 

N 50 50 50 50 50 50 

VAR00005 Pearson Correlation .424** .378** .508** .394** 1 .716** 

Sig. (2-tailed) .002 .007 .000 .005  .000 

N 50 50 50 50 50 50 

X1 Pearson Correlation .690** .753** .861** .666** .716** 1 

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

N 50 50 50 50 50 50 

**. 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 8. Uji Media sosial X2 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.853 4 

 

 

 

Correlations 

  VAR0000

1 

VAR0000

2 

VAR0000

3 

VAR0000

4 X2 

VAR0000

1 

Pearson 

Correlation 
1 .648** .615** .635** .854** 

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

N 50 50 50 50 50 

VAR0000

2 

Pearson 

Correlation 
.648** 1 .616** .628** .874** 

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

N 50 50 50 50 50 

VAR0000

3 

Pearson 

Correlation 
.615** .616** 1 .460** .788** 

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

N 50 50 50 50 50 

VAR0000

4 

Pearson 

Correlation 
.635** .628** .460** 1 .829** 

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

N 50 50 50 50 50 

X2 Pearson 

Correlation 
.854** .874** .788** .829** 1 

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

N 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    
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Lampiran 9. Uji Media sosial X3 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.676 .681 4 

 

 

 
 

Correlations 

  VAR0000

1 

VAR0000

2 

VAR0000

3 

VAR0000

4 X3 

VAR0000

1 

Pearson 

Correlation 
1 .262 .384** .344* .671** 

Sig. (2-tailed)  .066 .006 .014 .000 

N 50 50 50 50 50 

VAR0000

2 

Pearson 

Correlation 
.262 1 .392** .287* .654** 

Sig. (2-tailed) .066  .005 .043 .000 

N 50 50 50 50 50 

VAR0000

3 

Pearson 

Correlation 
.384** .392** 1 .421** .762** 

Sig. (2-tailed) .006 .005  .002 .000 

N 50 50 50 50 50 

VAR0000

4 

Pearson 

Correlation 
.344* .287* .421** 1 .765** 

Sig. (2-tailed) .014 .043 .002  .000 

N 50 50 50 50 50 

X3 Pearson 

Correlation 
.671** .654** .762** .765** 1 

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

N 50 50 50 50 50 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 
 

Lampiran 10. Uji Media sosial X4 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on Standardized 

Items N of Items 

.631 .642 2 

 

 

 
 

Correlations 

  VAR0000

1 

VAR0000

2 X4 

VAR0000

1 

Pearson 

Correlation 
1 .138 .839** 

Sig. (2-tailed)  .340 .000 

N 50 50 50 

VAR0000

2 

Pearson 

Correlation 
.138 1 .655** 

Sig. (2-tailed) .340  .000 

N 50 50 50 

X4 Pearson 

Correlation 
.839** .655** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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Lampiran 11. Uji Media sosial Y 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.855 7 

 

 

Correlations 

  
VAR000

01 

VAR00

002 

VAR00

003 

VAR00

004 

VAR00

005 

VAR00

006 

VAR00

007 Y 

VAR00001 Pearson Correlation 1 .375** .458** .457** .387** .623** .502** .705** 

Sig. (2-tailed) 
 

.007 .001 .001 .005 .000 .000 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

VAR00002 Pearson Correlation .375** 1 .429** .552** .463** .570** .407** .754** 

Sig. (2-tailed) .007 
 

.002 .000 .001 .000 .003 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

VAR00003 Pearson Correlation .458** .429** 1 .502** .396** .409** .552** .712** 

Sig. (2-tailed) .001 .002 
 

.000 .004 .003 .000 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

VAR00004 Pearson Correlation .457** .552** .502** 1 .481** .541** .347* .758** 

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

.000 .000 .013 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

VAR00005 Pearson Correlation .387** .463** .396** .481** 1 .455** .532** .730** 

Sig. (2-tailed) .005 .001 .004 .000 
 

.001 .000 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

VAR00006 Pearson Correlation .623** .570** .409** .541** .455** 1 .395** .767** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .003 .000 .001 
 

.005 .000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

VAR00007 Pearson Correlation .502** .407** .552** .347* .532** .395** 1 .731** 

Sig. (2-tailed) .000 .003 .000 .013 .000 .005 
 

.000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Y Pearson Correlation .705** .754** .712** .758** .730** .767** .731** 1 

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

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

**. 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 12. Uji Regresi Konvensional 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .953a .907 .901 .17042 

a. Predictors: (Constant), F3, F1, F2,X1,X2,X3,X4,X5  

b. Dependent Variable: Y   

 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 13.075 9 4.358 150.061 .000a 

Residual 1.336 40 .029   

Total 14.411 49    

a. Predictors: (Constant), F3, F1, F2, x1, 

x2, x3,X4,X5 

   

b. Dependent Variable: Y     
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Lampiran 13. Uji Media sosial regresi 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .872a .761 .745 .25446 

a. Predictors: (Constant), F3, F1, F2,X1,X2,X3,X4,X5  

b. Dependent Variable: Y   

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .369 .133  2.765 .008   

F1 .335 .078 .386 4.290 .000 .248 4.026 

F2 .005 .136 .006 .038 .970 .071 13.994 

F3 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

.540 

.076 

.004 

.040 

-.058 

.037 

.063 

.147 

.713 

.010 

.133 

.075 

.177 

.133 

.595 

-,070 

.067 

.189 

-.122 

.074 

.077 

3.660 

.414 

.446 

2.209 

-.779 

2.485 

2.464 

.001 

.681 

.658 

.033 

.440 

.003 

.005 

.076 

 

 

 

 

 

 

13.121 

 

 

 

 

 

 

a. Dependent Variable: Y       
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta   Tolerance VIF 

1 (Constant) .319 .275  1.159 .253   

F1 .457 .094 .505 4.855 .000 .482 2.077 

F2 .412 .107 .426 3.848 .000 .425 2.353 

F3 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

.025 

-.143 

-.124 

.127 

-.022 

1.116 

.025 

.118 

.064 

.112 

.134 

.069 

.193 

.107 

.018 

-.144 

-.324 

.115 

-.047 

.127 

.035 

.210 

-.872 

-2.959 

2.791 

-.318 

3.176 

2.232 

.835 

.388 

.005 

.003 

.752 

.001 

.041 

.708 

 

 

 

 

 

 

1.413 

 

 

 

 

 

 

a. Dependent 

Variable: Y 

      

 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 9.466 9 3.155 48.732 .000a 

Residual 2.979 40 .065   

Total 12.445 49    

a. Predictors: (Constant), F3, F1, F2, 

X1, X2, X3, X4,X5 

   

b. Dependent Variable: Y     
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Lampiran 14. Uji Marketing konvensional 

 

 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.861 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 433.033 

df 66 

Sig. .000 

 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 

X4.5 .837 .278 .279 

X2.2 .825 .316 .268 

X3.1 .807 .139 .162 

X4.3 .783 .475 .103 

X4.4 .653 .429 .377 

X1.1 .653 .429 .377 

X1.5 .599 .396 .237 

X2.4 .181 .871 .202 

X1.3 .413 .756 .086 

X4.2 .332 .688 .468 

X3.2 .457 .677 .183 

X2.1 .235 .670 .591 

X4.1 .574 .620 .153 

X1.2 .320 .584 .284 

X3.3 .519 .561 .331 

X2.3 .316 .086 .859 

X1.4 .200 .403 .815 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with 

Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 
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Lampiran 15. Uji Marketing Media sosial 

 

 
 

 
 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.781 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 325.696 

df 91 

Sig. .000 

 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 

X2.2 .863 .194 .002 

X2.3 .856 .055 -.063 

X2.1 .736 .377 .003 

X1.1 .682 .303 .103 

X1.5 .529 .376 .399 

X4.2 -.004 .752 .402 

X1.3 .482 .644 .060 

X1.2 .374 .641 -.151 

X2.4 .553 .639 .224 

X1.4 .454 .502 -.090 

X3.3 -.075 .111 .732 

X3.2 -.174 .006 .730 

X4.1 .294 -.226 .706 

X3.1 .154 .316 .626 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with 

Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 
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Lampiran 16. Uji Normalitas 

 

Normalitas Ofline 

 
 

Normalitas media sosial 

 

 

 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Y F1 F2 F3 

N 50 50 50 50 

Normal Parametersa Mean 3.0284 3.0140 3.0338 3.0286 

Std. Deviation .54231 .62530 .67064 .59821 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .242 .251 .180 .147 

Positive .119 .133 .109 .087 

Negative -.242 -.251 -.180 -.147 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.708 1.775 1.272 1.039 

Asymp. Sig. (2-tailed) .586 .366 .786 .231 

a. Test distribution is Normal. 

    

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Y F1 F2 F3 

N 50 50 50 50 

Normal Parametersa Mean 2.8510 2.8640 2.8080 2.6070 

Std. Deviation .50396 .55614 .52053 .36515 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .170 .237 .254 .205 

Positive .085 .113 .128 .111 

Negative -.170 -.237 -.254 -.205 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.201 1.673 1.795 1.448 

Asymp. Sig. (2-tailed) .112 .741 .318 .302 

a. Test distribution is Normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


