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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

      Dewasa ini isu yang paling hangat dibicarakan oleh  masyarakat adalah 

penggunaan bahan-bahan kimia seperti formalin, boraks dan zat kimia lainya 

yang digunakan sebagai pengawet ataupun campuran didalam makanan, seperti 

bakso, tahu, dan bakmi. Meskipun bahan-bahan kimia tersebut sangat 

mengganggu kesehatan dan dilarang digunakan dalam makanan tetapi masih 

banyak juga orang yang menggunakan zat kimia tersebut sebagai campuran 

dalam makanan. Pemerintah sendiri sebenarnya telah  melarang masyarakat untuk 

tidak menggunakan campuran kimia tersebut pada makanan, yaitu dengan 

memberikan informasi lewat media-media, seperti media cetak maupun media 

elektronik, yang menerangkan bahwa bahan kimia tersebut akan memberikan 
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dampak yang buruk bagi kesehatan dan berakibat pada kematian. Isu ini 

berdampak berat bagi para pedagang bakso, tahu, dan bakmi. Mereka melakukan 

berbagai cara untuk meyakinkan konsumennya bahwa produk yang mereka jual 

bebas dari bahan-bahan kimia yang berbahaya tersebut. Penampilan fisik produk 

merupakan hal yang penting diperhatikan oleh para pedagang, terutama pada 

pedagang bakso, karena dengan penampilan fisik produk yang baik, akan 

berpengaruh pada kualitas dan rasa dari bakso tersebut. Apakah itu bentuk dan 

ukuran serta warnanya. Hal tersebut yang harus diperhatikan oleh para pedagang 

bakso.   

Harga dan promosi spesial telah digunakan untuk menarik perhatian 

konsumen dan dalam usaha meningkatkan penjualan. Harga adalah unsur bauran 

pemasaran yang menghasilkan pendapatan dan dalam keputusan untuk 

menyesuaikan harga. Perubahan harga akan selalu menimbulkan reaksi dari 

pembeli, apakah harga tersebut mahal atau tidak. Harga juga merupakan salah 

satu faktor yang sangat mempengaruhi pembentukan persepsi konsumen atas 

warung yang akan mempengaruhi perilaku belanja konsumen terhadap warung 

tersebut. Selain itu, citra merupakan hal yang penting bagi perusahaan khususnya 

untuk sebuah warung. Karena citra warung yang positif dengan nilai yang baik 

merupakan kunci bagi warung untuk mencapai dan mempertahankan kesuksesan. 

Tiga komponen penting yang menjadi kunci terhadap keputusan konsumen untuk 

membeli atau berlangganan dengan warung adalah penampilan fisik produk, 

harga dan citra warung. Warung yang memahami bagaimana komponen tersebut 

dan peran petunjuk eksternal yang mempresentasikannya dapat mempengaruhi 
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keputusan berlangganan terhadap suatu warung dan meningkatkan situasi 

persaingan. 

Citra warung merupakan sebuah input yang penting dalam proses pembuatan 

keputusan konsumen (Nevin dan Houston dalam Grewal, 1998:1). Citra warung 

mencakup karakteristik seperti lingkungan fisik dari warung, tingkat pelayanan 

dan kualitas produknya (Zimmer, Golden dalam Grewal, 1998:1). Citra warung 

merupakan salah satu alat yang terpenting bagi warung untuk menarik dan 

memenuhi kepuasan konsumen. Konsumen menilai sebuah warung berdasarkan 

pengalaman mereka atas warung tersebut. Sebagai hasilnya, beberapa warung 

akan menetap dalam benak konsumen apabila ia merasa puas akan warung 

tersebut, sementara warung yang lain tidak akan pernah dipertimbangkan sama 

sekali.   

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis 

mengambil judul “ANALISIS PENGARUH PENAMPILAN FISIK 

PRODUK, HARGA, DAN CITRA WARUNG TERHADAP KEPUTUSAN 

PEMBELIAN BAKSO PASCA ISU FORMALIN” 

 
B. RUMUSAN MASALAH 

Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah pengaruh penampilan fisik produk terhadap keputusan   pembelian 

bakso  pasca isu formalin ? 

2. Apakah pengaruh harga terhadap keputusan pembelian bakso  pasca isu 

formalin ? 
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3. Apakah pengaruh citra warung terhadap keputusan pembelian bakso pasca isu 

formalin ? 

4. Apakah pengaruh penampilan fisik produk, harga dan citra warung terhadap 

keputusan pembelian bakso pasca isu formalin ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

penampilan fisik produk, harga, dan citra warung terhadap keputusan pembelian 

bakso pasca isu formalin di Kecamatan Sukoharjo. 

Tujuan penelitian ini dapat diperjelas sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh penampilan fisik produk terhadap keputusan 

pembelian bakso pasca isu formalin  

2. Untuk menguji pengaruh harga terhadap keputusan pembelian bakso pasca isu 

formalin 

3. Untuk menguji pengaruh citra warung terhadap keputusan pembelian bakso 

pasca isu formalin  

4. Untuk menguji pengaruh penampilan fisik, harga, dan citra warung terhadap 

keputusan pembelian bakso pasca isu formalin. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Diharapkan bahwa hasil penelitian dapat bermanfaat bagi : 

1.  Penulis 
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a.  Bisa mengenal lebih jauh realita ilmu pengetahuan teoritis yang telah 

didapatkan di bangku kuliah dengan fakta di lapangan yang sebenarnya 

b.   Dapat menguji kemampuan diri atas ilmu yang telah di peroleh 

c.   Memperdalam dan meningkatkan kreatifitas diri  

2.  Bagi para pedagang bakso 

a.   Sebagai bahan masukan untuk mengembangkan usahanya 

b.  Untuk memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa bakso telah 

aman dikonsumsi dan tidak mengandung bahan-bahan zat kimia.   

 
 
 

BAB II 

TELAAH PUSTAKA  

 

A.  Variabel-Variabel Penelitian  

1.   Penampilan fisik produk 

      Menurut Stanton (1994:222) penampilan fisik produk adalah sekumpulan 

atribut fisik nyata yang terakit dalam sebuah bentuk yang dapat 

diidentifikasikan. Penampilan fisik produk ini meliputi bentuk dan ukuran 

serta warna. 

a.   Bentuk dan Ukuran 

      Cara lainnya untuk memperjelas kekhasan produk ialah lewat 

bentuk dan ukuran. Sejumlah perusahaan memperoleh reputasi 

menonjol berkat kekhasan bentuk dan ukurannya. Namun bentuk dan 
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ukuran dapat menjadi salah satu senjata yang paling ampuh bagi 

sebuah perusahaan yang menghadapi persaingan disamping strategi 

pemasaran lainnya. Bentuk dan ukuran yang bagus berkontribusi 

kepada manfaat dan sekaligus menjadi daya tarik produk tersebut. 

Sesungguhnya, bentuk dan ukuran yang baik mempertimbangkan segi 

fungsi dan segi keindahan. Sayangnya, banyak orang yang 

mengacaukan bentuk dan ukuran dar produk itu sendiri, dan tidak 

memasukan investasi yang cukup besar dalam faktor-faktor tadi. 

Untuk mengukur dan keefektifan bentuk dan ukuran diperlukan 

sebuah instrumen pemeriksa bentuk dan ukuran agar manajemen 

dapat mengetahui apakah produknya mendapat nilai lebih dimata 

pembeli. (Philip Kotler, 1993: 77) 

b.   Warna 

      Menurut Stanton (1996:285) Warna menjadi faktor penentu dalam 

hal diterima atau tidaknya suatu produk oleh konsumen. Warna itu 

sendiri sebenarnya tidak mempunyai nilai kemanfaatan dalam 

penjualan karena hampir semua perusahaan pasti menawarkan warna 

sebagai citra produk. Para pemasar harus memperlakukan warna 

sebagai dua kekuatan yaitu sosiologis dan psikologis. Telah lama 

diakui bahwa pendayagunaan warna yang tepat dapat meningkatkan 

penjualan suatu produk.      

1)   Pengaruh Penampilan Fisik Produk Terhadap Keputusan Pembelian  
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      Konsumen menilai pertama kalinya tentang kualitas produk yang akan 

digunakannya melalui penampilan fisik produk tersebut (tangible). 

Penampilan fisik menjadi menjadi faktor yang pertama kali membentuk 

persepsi konsumen tentang produk yang bersangkutan. 

      Penampilan fisik produk meliputi berbagai aspek, seperti warna, bentuk, 

dan lain-lain. Penampilan fisik yang menarik membentuk sebuah persepsi 

bagi konsumen bahwa produk tersebut melampaui standar kualitas yang 

berada dibenak mereka. Seperti pada produk makanan, penampilan fisik yang 

menarik menimbulkan persepsi bahwa produk tersebut enak, sehingga 

mendorong mereka untuk melakukan pembelian. 

 

2. Harga 

a.   Pengertian 

      Harga merupakan sesuatu yang diserahkan dalam pertukaran untuk 

mendapatkan suatu barang maupun jasa (Lamb, Hair, McDaniel, 

2001:268). Harga juga bisa diartikan sebagai jumlah uang yang 

ditagihkan untuk suatu produk atau jasa, atau jumlah nilai yang 

ditukarkan konsumen untuk memanfaatkan, memiliki atau menggunakan 

produk atau jasa (Kotler, Armstrong, 1997:340). Jadi dalam melakukan 

pembelian konsumen sangat memperhatikan berapa pengorbanan yang 

harus mereka lakukan untuk mendapatkan suatu barang, karena besarnya 

apa yang telah di korbankan oleh konsumen harus sebanding dengan apa 

yang akan didapatkan oleh konsumen dari barang tersebut. 
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      Kotler (1998:107) menyatakan bahwa semua organisasi laba dan 

banyak organisasi nirlaba menetapkan harga atas produk dan jasa mereka. 

Sepanjang sejarah, umumnya harga ditetapkan oleh pembeli dan penjual 

yang saling bernegosiasi. Penjual akan meminta harga lebih tinggi 

daripada yang mereka harap akan mereka terima, dan pembeli akan 

menawar kurang daripada yang mereka harap akan mereka bayar. Melalui 

tawar-menawar, mereka akhirnya akan sampai pada harga yang dapat 

diterima. 

      Selain itu Kotler (1998:107) juga mengungkapkan bahwa secara 

tradisional, harga berperan sebagai penentu utama pilihan pembeli. 

Walaupun faktor-faktor non-harga telah menjadi semakin penting dalam 

perilaku pembeli namun harga masih tetap merupakan salah satu unsur 

terpenting yang menentukan pangsa pasar dan profitabilitas perusahaan. 

Harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang 

menghasilkan pendapatan: elemen-elemen lainnya menimbulkan biaya. 

Harga juga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran paling 

fleksibel karena harga dapat berubah dengan cepat, tidak seperti produk 

dan perjanjian distribusi. Harga terbentuk dari kompetisi produk untuk 

memenuhi tujuan dari kedua belah pihak, yaitu produsen dan konsumen. 

Produsen memandang harga sebagai nilai barang yang mampu 

memberikan manfaat pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan konsumen 

memandang harga sebagai nilai barang yang mampu memberikan manfaat 

atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan (Ciptono, 1997:147). 
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      Harga juga merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi 

pembentukan persepsi konsumen atas warung yang akan mempengaruhi 

perilaku belanja konsumen terhadap warung tersebut. Dengan demikian 

segala keputusan dalam penetapan harga harus mempertimbangkan 

sungguh-sungguh dan hati-hati karena penetapan harga dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

Secara sederhana Zeithaml (1988:482) menyebutkan definisi harga 

yaitu apa yang kita berikan atau korbankan untuk mendapatkan suatu 

produk. Dalam hal ini apa yang kita berikan atau korbankan untuk 

mendapatkan suatu produk tersebut dapat berupa sejumlah uang atau 

barang. Jadi harga adalah sejumlah uang atau barang yang kita berikan 

atau korbankan untuk mendapatkan suatu produk. 

b.   Sasaran Penetapan Harga 

      Dalam rangka bertahan di pasar yang pesaingnya sangat kompetitif 

perusahaan memerlukan sasaran penetapan harga secara khusus (Lamb, 

Hair, McDaniel, 2001:270). Sasaran khusus tersebut dibagi menjadi tiga 

kategori, yaitu :  

1)   Sasaran yang berorientasi keuntungan  

      Dalam sasaran ini tujuan yang ingin dicapai perusahaan adalah 

terhadap produk yang dikeluarkannya adalah bagaimana menentukan 

harga agar total pendapatan menjadi sebesar mungkin jika 

dibandingkan terhadap biaya total, juga bagaimana perusahaan 

mendapatkan keuntungan yang memuaskan khususnya bagi para 
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pemegang saham, tujuan lainnya adalah bagaimana tingkat 

pengembalian terhadap investasi yang telah dikeluarkan oleh 

perusahaan dalam memproduksi suatu produk.   

2)   Sasaran yang berorientasi penjualan 

      Ketika perusahaan menetapkan harga berorientasi penjualan, 

perusahaan harus bisa mempertahankan atau meningkatkan pangsa 

pasar mereka, karena banyak perusahaan memakai luasnya pangsa 

pasar sebagai indikator keberasilan bauran pemasaran mereka. Ada 

juga perusahaan yang berorientasi terhadap penjualan dengan cara 

memaksimalkan penjualan, dalam hal ini manajemen harus 

melakukan kalkulasi hubungan harga dan kuantitas produk mana yang 

mendatangkan pendapatan kas besar. 

3)   Sasaran yang berorientasi status quo 

      Dalam sasaran ini perusahaan hanya berusaha mempertahankan 

harga yang telah ada atau menyesuaikan diri dengan harga persaingan. 

Sasaran ini biasanya dipakai oleh perusahaan yang memiliki perang 

harga relatif sedikit.  

c.   Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga 

      Keputusan penetapan harga diberikan oleh sebuah perusahaan 

terhadap produk yang akan dipasarkannya dipengaruhi oleh internal 

perusahaan dan faktor eksternal perusahaan atau lingkungan. Faktor 

internal perusahaan antara lain adalah : 

1)   Sasaran Pemasaran. 
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      Sebelum menetapkan harga untuk produknya, perusahaan harus 

menetapkan terlebih dahulu sasaran mana yang diinginkan oleh 

perusahaan, karena sasaran akan sangat menentukan langkah 

perusahaan selanjutnya dalam memutuskan strategi apa yang akan 

dipakai  dan posisi apa yang akan nantinya diinginkan oleh pedagang 

terhadap produknya. 

2)   Strategi Bauran Pemasaran 

      Harga merupakan satu-satunya alat bauran pemasaran yang 

digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran pemasarnya (Kotler, 

Armstrong, 1997:342). Dalam hal ini keputusan harga harus 

dikoordinasikan dengan rancangan produk, distribusi dan promosi 

yang nantinya akan membentuk program pemasaran yang efektif. 

Tapi pedagang juga bisa menetapkan harga terlebih dahulu dan 

kemudian keputusan bauran pemasaran yang lain mengikuti, di sini 

harga merupakan faktor yang sangat penting dalam menetapkan pasar, 

pesaing, dan rancangan produk. 

3)   Biaya 

      Para pedagang biasanya dalam menetapkan harga sangat 

tergantung pada beberapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sebuah 

produk. Biaya tersebut tidak hanya biaya produksi tapi mungkin juga 

ditambah biaya distribusi, promosi, dan mungkin juga biaya terhadap 

resiko yang ditanggung para pedagang. 
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      Selain faktor internal yang mempengaruhi penetapan harga, faktor 

eksternal juga harus diperhitungkan oleh pedagang. Adapun faktor 

eksternal tersebut adalah :  

1)   Pasar Dan Permintaan   

      Pasar dan permintaan akan menjadi penentu batas atas terhadap 

harga sebuah produk, artinya bahwa konsumen dan pembeli industri 

akan menyeimbangkan harga suatu produk atau jasa dengan manfaat 

yang akan mereka dapat. Dengan demikian sebelum menetapkan 

harga produsen harus mengerti dan memahami seberapa besar 

permintaan pasar terhadap produknya. 

 

2)   Biaya, Harga, Tawaran Pesaing 

      Para pedagang harus mengetahui juga berapa biaya yang 

dikeluarkan oleh para pesaing untuk membuat produk yang sejenis, 

apakah ada keunggulan atau kelemahannya. Sementara itu jika produk 

yang dihasilkan perusahaan hampir sama dengan pesaing, harga yang 

ditetapkan jangan sampai terpaut jauh, karena ini akan berpengaruh 

terhadap tawaran pesaing pada konsumen. 

d.   Strategi Harga 

      Strategi harga merupakan suatu bentuk penetapan harga awal yang 

memberikan arah guna pergerakan harga pada daur hidup produk. Strategi 

harga sendiri dilakukan dengan menetapkan harga bersaing dalam segmen 
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pasar yang spesifik berdasarkan strategi yang dipilih. Pada dasarnya ada 

tiga bentuk strategi dasar dalam penetapan harga yaitu : 

1)   Skimming Harga  

      Merupakan kebijakan harga dimana sebuah perusahaan 

mengenakan suatu harga perkenalan yang tinggi yang sering diikuti 

dengan promosi besar-besaran  

2) Penetapan Harga Penetrasi 

      Merupakan kebijakan penetapan harga dimana sebuah toko  

membebankan harga yang relatif rendah atas suatu produk pada 

awalnya sebagai cara untuk mencapai pasar massal.    

 

 

3) Penetapan Harga Keadaan Tetap 

      Merupakan kebijakan penetapan harga yang identik atau sangat 

mendekati harga pesaing.  

e)   Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian  

      Tinggi rendahnya harga akan mempengaruhi keputusan pembelian karena 

konsumen harus menyesuaikan dengan tingkat pendapatannya, tinggi 

rendahnya harga juga akan mempengaruhi persepsi konsumen tentang 

kualitas (Gabor dan Granger dalam  Agarwal, 2000). Shapiro dalam  Agarwal 

(2000) meneliti bahwa konsumen dengan tingkat pendidikan yang rendah 

cenderung mengandalkan pada harga sebagai indikator kualitas. Scitovszky 

dalam Agarwal (2000) meneliti bahwa penggunaan harga mewakili 
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kepercayaan bahwa harga dalam pasaran ditentukan oleh kekuatan saling 

mempengaruhi dari persaingan penawaran dan permintaan. Harga yang tinggi 

akan menuntun pada perceived quality yang tinggi dan sebagai 

konsekuensinya akan memperbesar keinginan untuk membeli (Dodds, 

Monroe dan Grewal, 1991). Disamping itu juga, harga juga sudah digunakan 

oleh  para pemasar untuk mempengaruhi perilaku dalam pembelian  

f)    Hubungan Harga Dengan Citra   

      Citra mewakili karakteristik yang ingin ditonjolkan oleh perusahaan, 

khususnya untuk sebuah warung. Beberapa teori juga menyebutkan bahwa 

citra meliputi berbagai dimensi, salah satunya adalah harga. Jadi dapat 

dikatakan bahwa hubungan antara harga dengan citra sangat erat. Stigma 

yang cenderung melekat dalam pikiran masyarakat adalah bahwa produk 

dengan harga yang tinggi selalu diidentikkan dengan kualitas yang baik, 

sehingga secara otomatis kualitas yang baik mewakili salah satu karakteristik 

citra warung yang positif. 

      Sebuah warung atau semua bentuk usaha yang ingin membentuk citra 

positif di mata konsumen selalu mengedepankan kualitas produk yang tinggi 

dengan memperhatikan kualitas bahan-bahan yang digunakan untuk 

mengahasilkan produk tersebut. Bahan-bahan berkualitas selalu diikuti 

dengan harga yang relatif lebih tinggi daripada bahan-bahan dengan kualitas 

standar. Ini berakibat meningkatnya harga pokok produksi untuk barang yang 

bersangkutan. Pola pikir inilah yang dipegang oleh konsumen, sehingga 

mereka yakin bahwa harga yang tinggi merupakan akibat dari adanya kualitas 
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yang terjaga dengan baik. Warung yang menjaga kualitas produknya dengan 

baik menciptakan citra yang positif di mata konsumen. 

        

3. Citra Warung 

a.   Pengertian Citra Warung 

      Citra merupakan hal yang penting bagi perusahaan, khususnya untuk 

sebuah warung. Meskipun demikian, belum ada konsensus tentang 

definisi citra itu sendiri. Citra warung didefinisikan sebagai persepsi 

terhadap sebuah warung yang direfleksikan dalam asosiasi yang terdapat 

dalam memori konsumen (Keller, 1993, dalam Goo, 2004:533). 

     Citra warung merupakan salah satu alat yang terpenting  bagi warung 

untuk menarik dan memenuhi kepuasan konsumen. Konsumen menilai 

sebuah warung berdasarkan pengalaman mereka atas warung tersebut. 

Sebagai hasilnya, beberapa warung akan menetap dalam benak konsumen 

apabila ia merasa puas akan warung tersebut sementara warung yang lain 

tidak akan pernah dipertimbangkan sama sekali. 

      Walaupun begitu, menciptakan sebuah citra yang baik bagi konsumen 

adalah tugas yang tidak mudah. Citra adalah suatu bayangan atau 

gambaran yang ada di dalam benak seseorang yang timbul karena emosi 

dan reaksi terhadap lingkungan disekitarnya. Adapun citra konsumen 

terhadap sebuah warung terdiri dari kesan terhadap eksterior warung dan 

kesan terhadap interior warung. 
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      Secara internal citra sebuah warung dapat diciptakan menurut warna 

warung, bentuk warung, ukuran warung, penggunaan lampu serta 

pemilihan perlengkapan warung. Khusus untuk pemilihan citra warung 

secara internal ini, sebuah warung harus memperhatikan target pasar yang 

dituju. citra warung yang ditujukan oleh sebuah warung belum tentu 

cocok untuk semua orang. Oleh karena itu, citra warung harus diciptakan 

sesuai dengan kebutuhan psikologis dan kebutuhan fisik dari target pasar 

yang dituju. 

      Secara eksternal, penempatan lokasi warung, desain arsitek, tampak 

muka warung, penempatan logo, pintu masuk serta etalase muka 

merupakan bagian dari citra suatu warung. Atribut-atribut eksternal yang 

telah disebutkan diatas termasuk salah satu alat komunikasi non-verbal 

dalam menyampaikan citra warung yang diinginkan oleh warung kepada 

konsumennya. Pentingnya penyampaian citra warung yang benar 

didasarkan pada kepercayaan bahwa citra warung menolong penempatan 

posisi suatu warung dibandingkan dengan para pesaingnya. Dalam 

penyampaian pesan yang tepat, masalah yang dihadapi adalah bagaimana 

sebuah warung mampu menggunakan atribut-atribut eksternal tadi secara 

maksimal sehingga konsumen dapat menyerap apa yang warung ingin 

mereka lihat dan rasakan. Kesan yang masuk pertama kali di benak 

konsumen pada umumnya adalah semua atribut eksternal warung. Kesan 

yang pertama kali inilah yang penting karena hal ini dapat membedakan 

sebuah retailer dengan pesaingnya.  
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b.   Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Citra Warung  

1)   Harga 

      Citra warung dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. 

Perusahaan dapat menetapkan harga yang tinggi untuk membentuk 

atau mempertahankan citra prestisius. Sementara harga yang rendah 

dapat digunakan untuk membentuk citra tertentu. 

2)   Kualitas produk 

      Kualitas sering dianggap sebagai ukuran relatif suatu produk atau 

jasa yang terdiri atas kualitas desain yang merupakan fungsi 

spesifikasi produk, sedangkan kualitas kesesuaian adalah ukuran 

seberapa jauh suatu produk mampu memenuhi persyaratan atau 

spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan. 

 

3)   Lokasi 

      Tujuan dari penentuan lokasi yang tepat bagi warung adalah agar 

warung dapat beroperasi dengan lebih efisien dan dapat mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan 

4)   Pelayanan  

      Atribut pelayanan konsumen yang berperan dalam pembentukan 

citra warung dimata pelanggan adalah pelayanan yang langsung 

diberikan oleh pramuniaga dan langsung dapat dirasakan oleh para 

pelanggan  

5)   Desain warung 
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      Desain warung merupakan karakteristik-karakteristik fisik warung 

yang digunakan untuk membangun citra warung dan untuk 

memberikan gambaran kepada pelanggan tentang warung tempat 

mereka membeli 

6)   Fasilitas fisik 

      Fasilitas fisik sebagai penunjang bangunan pokok dan produk 

yang dijual, juga mempunyai pengaruh yang kuat bagi konsumen 

7)   Promosi 

      Tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan, 

mempengaruhi dan membujuk, serta mengingatkan pelanggan tentang 

warung  

 

 

c.   Pengaruh Citra Warung Terhadap Keputusan Pembelian 

Kualitas yang diberikan oleh warung akan dirasakan berbeda tergantung 

pada warung yang menawarkannya. Warung dengan citra yang baik akan 

lebih menarik perhatian dan kunjungan dari konsumen potensial. Pada 

beberapa warung menyediakan kepuasan yang lebih besar dan mendorong 

komunikasi word-of-mouth secara aktif dan positif diantara para konsumen 

(Rao dan Monroe,1989: Zeithaml, 1988). Konsumen merasa citra warung 

yang baik saat self-concept konsumen sama dengan citra warung (Sirgy dan 

Samli dalam Agarwal, 2000). Jika citra warung tidak cocok dengan citra yang 

dirasa tentang sebuah produk maka konsumen tidak tidak akan cukup 
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terkesan untuk memperlihatkan kesetian terhadap produk. Dengan kata lain, 

hanya pada saat terdapat konsistensi antara citra warung dan citra produk 

maka konsumen akan loyal terhadap produk yang tersedia di warung. Citra 

warung yang positif merupakan kunci bagi warung untuk meraih dan 

mendukung suksesnya persaingan dalam pasar yang semakin meningkat. 

Citra warung merupakan suatu input yang penting dalam proses pembuatan 

keputusan (Nevin dan Houston dalam Agarwal, 2000). Citra warung meliputi 

beberapa karakteristik seperti lingkungan fisik dari warung, tingkatan 

pelayanan dan kualitas produknya yang dijual. Warung sekarang mulai 

memberikan perhatian pada nama dari warung mereka, mempromosikan 

nama dan mengembangkan citra yang sesuai. Saat pasar menjadi lebih 

terfragmentasi, warung secara berkelanjutan menyesuaikan strategi 

positioning mereka.    

4. Pengambilan Keputusan Pembelian 

Dalam melakukan keputusan pembelian terhadap produk, konsumen 

memiliki penilaian terhadap atribut-atribut yang dimiliki oleh produk yang 

akan dibelinya. Atribut produk dapat diartikan sebagai unsur-unsur produk 

yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar keputusan 

pembelian 

Menurut Kotler dan Armstrong (2003:227) keputusan pembelian 

merupakan tahap proses keputusan dimana konsumen secara aktual 

melakukan pembelian suatu produk. 
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Ada banyak faktor yang ikut mempengaruhi dalam pembuatan keputusan 

konsumen. Menurut Engel, Blackwell dan Miniard (1995:143) pembuatan 

keputusan oleh konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor dibagi menjadi 3 

kategori yaitu perbedaan individu, pengaruh lingkungan dan proses psikologi. 

Pembuatan keputusan konsumen bukan merupakan proses tunggal, proses 

pembelian suatu barang mungkin berbeda dengan pembelian yang lain.  

Pemasar harus memandang konsumen sebagai problem solver yaitu unit 

pembuat keputusan (individu, keluarga, atau perusahaan) yang mengambil 

informasi kemudian memproses informasi tersebut dan mengambil tindakan 

untuk mendapatkan kepuasan dan memenuhi gaya hidup. 

Proses pembelian didasarkan pada dua dimensi yaitu tingkat pembuatan 

keputusan dan tingkat keterlibatan dalam pembelian. Dimensi pertama 

menunjukkan rangkaian pembuatan keputusan sampai dengan kebiasaan, 

dimana keputusan didasarkan pada proses kognitif produk. Namun disisi lain 

sedikit sekali atau tidak ada proses pembuatan keputusan saat konsumen 

merasa puas dengan produk tertentu dan akan melakukan pembelian secara 

konsisten. 

Dimensi kedua menunjukkan rangkaian dari pembelian yang memiliki 

tingkat keterlibatan pembelian tinggi sampai rendah. Pembelian dengan 

tingkat keterlibatan yang tinggi terjadi jika pembelian sangat berarti bagi 

konsumen. Hal ini berkaitan dengan ego dan kebiasaan pribadi. Konsumen 

harus berhati-hati dalam mempertimbangkan produk ini agar terhindar dari 

resiko. Sedangkan pembelian dengan tingkat keterlibatan pembelian yang 
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rendah adalah untuk produk-produk yang kurang begitu penting bagi 

konsumen dan resiko keuangan. Tidak begitu memerlukan waktu, usaha dan 

energi untuk mendapatkan informasi dan mempertimbangkan alternatif-

alternatif. 

a.   Peranan dalam pembelian  

      Setiap perusahaan perlu mengenal dan mengidentifikasi beberapa 

peranan yang mungkin dimainkan orang dalam sebuah keputusan 

pembelian, karena hal ini akan membantu para pemasar untuk 

menyelaraskan program pemasarannya yang tetap dengan para pembeli. 

      Beberapa peranan yang mungkin dimainkan orang dalam sebuah 

keputusan-keputusan pembelian adalah sebagai berikut (Kotler, 

2002:202) 

 

 

1)   Pengambil inisiatif 

      Pengambil inisiatif adalah orang yang pertama-tama 

menyarankan atau memikirkan gagasan membeli produk atau jasa 

tertentu 

2)   Orang yang mempengaruhi 

      Seseorang yang memberikan pengaruh adalah orang yang 

mempunyai pandangan atau nasehatnya diperhitungkan dalam 

membuat keputusan akhir 

   3)   Pembuat keputusan 
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         Pembuat keputusan adalah seseorang yang akhirnya 

menentukan sebagian besar atau keseluruhan keputusan membeli 

apakah jadi membeli?, apa yang dibeli?, bagaimana membeli?, 

atau dimana membeli?. 

                         4)   Pembeli 

      Pembeli adalah seseorang yang melakukan pembelian yang 

sebenarnya 

   5)   Pemakai 

      Pemakai adalah seseorang atau beberapa orang yang 

menikmati atau membeli produk atau jasa 

b.    Proses Keputusan Pembelian 

      Tahap dalam proses keputusan membeli menurut Kotler (1994:170) 

ada lima (5) tahap, yaitu: 

 

Gambar II.1. 
Model Pengambilan Keputusan Konsumen 

 
 

 

( Sumber; Kotler, 1994) 

1)   Pengenalan masalah 

      Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali sebuah masalah 

atau   kebutuhan, merasakan perbedaaan antara keadaan (realitas) dengan 

keinginan. Bagi pemasar bisa mengembangkan strategi pemasaran yang 

Pengenalan 
Maslah 

Pencarian 
Informasi 

Evaluasi  
Alternatif 

Keputusan 
Pembelian 

Perilaku 
Pasca 

Pembelian 
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memicu minat konsumen.Seringkali konsumen tidak mengetahui atau 

tidak menyadari adanya kebutuhan yang belum terpenuhi. Jika kebutuhan 

tersebut diketahui, maka konsumen segera menganalisis apakah 

kebutuhan tersebut perlu segera dipenuhi, atau masih bisa ditunda 

pemenuhannya. Dari tahap ini kadang-kadang juga muncul karena 

rangsangan yang berasal dari luar.     

2)   Pencarian Informasi  

      Pada tahap ini konsumen mulai berminat untuk memenuhi kebutuhan 

yang belum terpuaskan. Pencarian informasi oleh konsumen bertujuan 

untuk mendapatkan produk bagi pemenuhannya. Seberapa jauh dia 

mencari informasi itu tergantung pada kuat lemahnya dorongan 

kebutuhannya, disamping itu juga berkaitan erat dengan lamanya waktu 

dan jumlah uang yang tersedia untuk membeli jika kebutuhannya banyak, 

sedangkan jumlah uangnya terbatas, maka dia akan mencari informasi 

tentang produk yang dapat memberikan alternative pembayaran yang 

lebih ringan. Sementara itu produk yang diinginkannya mahal, biasanya 

memerlukan waktu yang lama untuk mempertimbangkan pembelian. Bagi 

pemasar, informasi dari konsumen bisa mengidentifikasi rangsangan yang 

paling sering yang membangkitkan minat akan suatu jenis produk. 

3)   Evaluasi alternatif 

      Sebagai hasil dari pengumpulan informasi, konsumen mengenal 

berbagai alternatif produk yang masuk dalam ingatannya, dia akan 

menemukan beberapa diantaranya yang mungkin bisa mempertimbangkan 
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untuk dibeli, kemudian dia akan menyelesaikan lagi sehingga tinggal 

sedikit pilihan produk saja. Akhirnya melalui proses evaluasi dia 

memutuskan membeli produk yang dianggapnya sesuai. Evaluasi 

konsumen dikatakan sebagai orientasi kognitif, yaitu konsumen 

membentuk penilaian atas produk terutama berdasarkan kesadaran dan 

rasio 

4)   Keputusan pembelian  

      Keputusan pembelian merupakan situasi dimana konsumen 

melakukan aktivitas dan usaha yang dimulai dari timbulnya kebutuhan, 

merencanakan, pencarian informasi, pencarian alternatif untuk 

memperoleh produk, baik barang maupun jasa (Kotler, 1994:269). 

Terdapat tiga (3) jenis utama keputusan pembelian, yaitu : Pembelian 

Baru (First Buying), Pembelian Ulang (Straight Rebuying), dan 

Pembelian Penyesuaian (Modification Buying). 

a) Pembelian Baru (First Buying) merupakan situasi yang   

menggambarkan pembeli yang membeli suatu jenis produk untuk 

pertama kalinya. Konsumen akan melakukan pembelian baru 

dengan mencari informasi tentang warung dari lingkungannya. 

Situasi pembelian baru ini benar-benar merupakan peluang dan 

tantangan terbesar bagi pemasar. Pihak manajemen akan berusaha 

mendekati sebanyak mungkin calon konsumen dengan cara 

memberikan berbagai informasi dan bantuan. 
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b)  Pembelian Ulang (Staight Rebuying) merupakan situasi dimana 

konsumen melakukan pembelian untuk yang ke dua atau lebih 

produk-produk yang dibutuhkannya, dan ini dilakukan secara 

rutin. Pembeli memilih hal ini berdasarkan pengalaman dan 

kepuasan yang didapat dari pembelian yang lalu. Produsen (dalam 

hal ini pedagang bakso) akan terus berusaha mempertahankan 

kualitas produk, pelayan beserta atribut lainya 

c)  Pembelian Penyesuaian (Modification Buying) menggambarkan 

situasi dimana pembeli ingin mengubah spesifikasi produk, harga 

dan persyaratan lain yang dulu pernah dilakukan atau terdapat 

situasi dimana ada kesempatan-kesempatan tertentu seperti 

membeli produk yang pernah dibeli tetapi dengan spesifikasi 

khusus. Pihak manajemen akan berusaha sebaik mungkin agar 

pembeli jangan lari ke warung atau pemasok lain, sementara itu 

fenomena seperti ini akan dilihat sebagai peluang bertambahnya 

pelanggan. 

5)   Perilaku pasca pembelian 

          Konsumen akan mengalami salah satu dari dua hal, yitu puas dan 

tidak puas. Bagi pemasar akan menentukan strategi selanjutnya untuk 

membuat konsumen punya loyalitas terhadap produk yang ditawarkannya. 

Ukuran loyalitas bagi konsumen adalah melakukan pembelian ulang dan 

merekomendasikan (menceritakan) ke orang lain tentang produk yang 
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dibelinya, agar orang tersebut melakukan pembelian terhadap produk 

yang sama dan tempat yang sama ( Riana dan Tanding, 2003;82). 

 

5. Formalin 

Formalin adalah suatu larutan cairan yang terdiri dari bahan utamanya 

adalah formaldehida (40% volume), methanol (6=13%) dan sisanya adalah 

bahan pelarut berupa air. (www.infomed.or.id:2004). Menurut badan pom, 

formalin merupakan larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk, 

pada formalin biasanya ditambahkan methanol hingga 15% sebagai 

pengawet. Penggunaan formalin adalah sebagai antiseptik untuk membunuh 

bakteri dan kapang, dalam kosentrasi rendah 2%-8%, terutama digunakan 

untuk mensterilkan peralatan kedokteran, atau untuk mengawetkan mayat dan 

specimen biologi lainnya. Dari definisi tersebut sangat jelas bahwa formalin 

tidak diperuntukkan sebagai bahan tambahan makanan (www.pom.co.id).  

Penggunaan formalin pada produk pangan sangat membahayakan 

kesehatan, karena dapat menyebabkan efek jangka pendek dan jangka 

panjang tergantung dari besarnya paparan pada tubuh. Dampak formalin bagi 

kesehatan manusia dapat besifat (www.solusipintar.com) :  

a.   Akut 

      Efek pada kesehatan manusia langsung terlihat, seperti iritasi, alergi, 

kemerahan, mata berair, mual, mutah, rasa terbakar, sakit perut, dan 

pusing.    

b. Kronik 
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Efek pada kesehatan manusia terlihat setelah terkena dalam jangka 

waktu yang lama dan berulang, seperti iritasi yang sangat parah, 

gangguan pada pencernaan, hati, ginjal, system saraf pusat akan 

terganggu, dan menyebabkan kanker. Mengkonsumsi bahan makanan 

yang mengandung formalin, efek sampingnya terlihat setelah jangka 

panjang, karena terjadi akumulasi formalin pada tubuh. 

 

      Adapun gangguan terhadap kesehatan apabila formalin digunakan dengan 

dosis yang cukup besar. Formalin menyebabkan rasa terbakar pada hidung 

atau tenggorokan (bila terhirup), dan akan menimbulkan sesak napas, napas 

pendek, sakit kepala, pandangan kabur, bisa juga sampai kebutaan. Pada 

tahap masuknya formalin kedalam saluran pencernakan, dalam dosis tertentu, 

akan menimbulkan iritasi lambung, muntah, dan diare bercampur darah. Pada 

dosis yang lebih tinggi dapat menimbulkan kematian karena kegagalan 

jantung atau peredaran darah. Pada dosis yang sangat ringan tidak 

menimbulkan gejala yang mendadak, tetapi dengan adanya akumulasi dalam 

tubuh akan terjadi proses seperti reaksi yang diuraikan diatas, dimana sel-sel 

tubuh akan rusak, disamping pula dapat menimbulkan reaksi karsinogenik 

yaitu reaksi merangsang tumbuhnya sel-sel kanker, antaranya kanker paru-

paru (www.kompas.com). 

 Agar konsumen tahu akan makanan yang mengandung formalin sebagai 

bahan pengawet, Ada ciri-ciri khusus walaupun tidak terlampau khas untuk 

mengenali makanan yang berformalin. Namun dapat membantu 
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membedakannya dari makanan yang tidak mengandung formalin. Ciri-ciri 

yang mengandung formalin (www.pom.co.id), yaitu: 

a.   Mie basah 

1) Tidak rusak sampai dua hari pada suhu kamar (25 derajat celcius) 

dan bertahan lebih dari 15 hari pada suhu lemari es (10 derajat 

celcius) 

2) Bau agak menyengat, bau formalin 

3) Tidak lengket dan mie lebih mengkilap dibandingkan mie normal 

b.   Tahu 

1) Tidak rusak sampai tiga hari pada suhu kamar (25 derajat celcius) 

dan bertahan lebih dari 15 hari pada suhu lemari es (10 derajat 

celcius) 

2) Tahu terlampau keras, namun tidak padat 

3) Bau agak menyengat, bau formalin 

c.   Bakso 

1) Tidak rusak sampai lima hari pada suhu kamar (25 derajat celcius) 

2) Teksturnya sangat kenyal 

 d.   Ikan segar 

1) Tidak rusak sampai tiga hari pada suhu kamar (25 derajat celcius) 

2) Warna insang merah tua dan tidak cemerlang, bukan merah segar 

dan warna daging ikan putih bersih 

3) Baunya menyengat 

e.   Ikan asin 
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1) Tidak rusak sampai lebih dari satu bulan pada suhu kamar (25 

derajat celcius)  

2) Bersih cerah dan tidak berbau khas ikan asin  

 

C.  PENELITIAN TERDAHULU 

1.   Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Grewal, Druv, and Krishnan R. 

(1998) tentang “Pengaruh Nama Toko, Nama Merek, dan Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian”. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 335 responden, penelitian dilakukan dengan survei di beberapa 

universitas, yang ingin diteliti adalah pembelian pada toko sepeda Ken’s. Alat 

uji yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis regresi 

linier, uji t, uji F dari uji validitas diperoleh hasil bahwa semua item 

pertanyaan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan (p<.001). untuk 

uji reliabilitas juga mempunyai pengaruh kuat dan reliable. Untuk uji analisis 

regresi diperoleh persamaan Y= 0,418 + 0,301X1 + 0,846X2 + 0,409 X3, 

serta untuk uji t diperoleh hasil bahwa nama toko mempunyai pengaruh 

positif terhadap pembelian (t=22,19, H1 didukung), nama merek mempunyai 

dampak positif terhadap keputusan pembelian (t=11,46, H2 didukung), dan 

harga mempunyai efek positif terhadap pembelian (t=34,55, H3 didukung). 

Serta untuk uji F untuk semua variabel independen mempunyai pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap pembelian. Penelitian ini menggunakan 

variabel nama toko, nama merek dan harga untuk memberikan cara untuk 

menilai dampaknya terhadap keputusan pembelian. Hasilnya menunjukkan 
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bahwa model ini efektif dalam menjelaskan respon konsumen terhadap 

motivasi eksternal dan mempunyai implikasi yang penting untuk 

meningkatkan citra took dan pemilihan produk serta merek oleh konsumen. 

2.   Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahid Ardhiarto (2005) tentang 

“Analisis Pengaruh Produk, Harga dan Iklan Terhadap Keputusan Pembelian 

Sepeda Motor Honda Bebek”. Sampel yang diambil dalam penelitian ini 

adalah 100 responden. Dari hasil penelitian diperoleh persamaan regresi linier 

berganda: Y= 6,654 + 0,213X1 + -0,233X2 + 0,433X3. Berdasarkan analisis  

uji t yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa untuk variabel produk diperoleh 

thitung 2,903 > ttabel (1,9850). Untuk variabel harga diperoleh thitung -2,693 > 

ttabel (1,9850), dan untuk variabel iklan diperoleh hasil yaitu thitung 4,495 > ttabel 

(1,9850). Dari analisis uji F diperoleh Fhitung 12,921 > ttabel. Sehingga dalam 

penelitian ini variabel iklan merupakan variabel yang paling dominan dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian.   

D. KERANGKA PEMIKIRAN 

Kerangka Pemikiran ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Grewal and Krishnan R. (1998), yang disederhanakan sebagai penyesuaian 

terhadap penelitian yang dilakukan.  
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GAMBAR.II.2 
KERANGKA PEMIKIRAN 

(Sumber : Grewal,Dhruv, and Krishnan R., 1998 :3) 
 
 

Keterangan : 

Pada gambar dapat dijelaskan bahwa dalam keputusan pembelian 

dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu: penampilan fisik produk, harga dan 

citra warung. Pada variabel pertama, yaitu penampilan fisik produk 

memiliki beberapa atribut yaitu warna, bentuk, ukuran. Baik buruknya 

penampilan fisik akan mempengaruhi keputusan dalam pembelian Variabel 

kedua yaitu variabel harga. Variabel harga merupakan sebagai petunjuk 

untuk mengetahui kualitas produk, karena konsumen percaya bahwa harga 

pasar ditentukan oleh kekuatan persaingan dari permintaan. Kekuatan ini 

akan mengakibatkan sebuah pemesanan produk dan jika konsumen percaya 

(Monroe dalam Grewal, 1998). Serta harga merupakan salah satu faktor 

yang sangat mempengaruhi pembentukan persepsi konsumen, yang akan 

mempengaruhi terhadap keputusan pembelian (Gabor dan Granger dalam 

Agarwal, 2000). Variabel ketiga citra warung, Citra warung merupakan 

suatu input yang penting dalam proses pembuatan keputusan (Nevin dan 

Houston dalam Agarwal, 2000). Citra warung meliputi beberapa 

karakteristik seperti lokasi, kualitas produk, desain warung fasilitas fisik, 

dan promosi. Citra warung yang positif juga akan berhubungan dengan 

nama toko, nama merek, dan umumnya menggunakan petunjuk ekstrinsik 
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untuk menyimpulkan atau memelihara persepsi akan kualitas dan bisa 

mewakili kumpulan informasi tentang sebuah produk (Richardson dalam 

Agarwal, 2000). Selain itu juga, citra warung merupakan salah satu alat 

yang terpenting bagi warung untuk menarik dan memenuhi kepuasan 

konsumen, dan sebagai salah satu penentu di dalam keputusan pembelian.  

 

E.  PERUMUSAN HIPOTESIS 

H1 : Penampilan fisik produk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap  

keputusan pembelian  

H2 :   Harga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian  

H3 : Citra warung mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian 

H4 :  Penampilan fisik produk, Harga, dan Citra warung mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap keputusan pembelian 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Desain Penelitian 

      Penelitian merupakan kegiatan yang teratur, terencana, dan sistematis dalam 

mencari jawaban atas suatu masalah, jadi pada dasarnya suatu penelitian berisi 

dua bagian pokok yaitu pertanyaan yang diajukan dan jawaban atas pertanyaan 

yang diajukan (Djarwanto, 1990:5). 
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      Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah survai, yaitu dalam 

pengambilan atau pencarian data primer dilakukan dengan menyelidiki sebagian 

saja anggota populasi yang bersangkutan, dan hasilnya atau kesimpulan yang 

didapat bisa digeneralisasikan untuk populasinya (Djarwanto, 1994:108). 

 

B.   Populasi, Sampel dan Teknik Sampling   

1.   Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya 

akan diduga ( Singarimbun 1995:152). Adapun populasi dalam penelitian ini 

adalah individu-individu yang membeli bakso di Kecamatan Sukoharjo 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakternya hendak diselidiki 

dan dianggap dapat mewakili populasinya (Djarwanto, 1994:108). Sampel 

dalam penelitian ini diambil dari konsumen yang membeli bakso di 

Kecamatan Sukoharjo. Besarnya sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 

100 responden. 

Dalam penelitian ini jumlah populasi tidak diketahui, sehingga jumlah 

sampel dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut (Djarwanto, Ps, 

dan Subagjo, 1996:158) 

 

E = 1,96 )1( PP −  

                 N 
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Keterangan : 

E = error 

P = Proporsi Populasi 

N = Jumlah Sampel 

Karena besarnya populasi tidak diketahui, maka P (1-P) juga tidak 

diketahui, tetapi karena P selalu berada diantara 0 dan 1, maka besarnya 

populasi maksimum dapat dicari :  

F (P) = P-P2 

 

 =       = 1-2P 

 

Nilai maksimum diperoleh apabila        = 0  

0 = 1-2P 

P = 1/2 

Harga maksimum dari f(P) adalah P(1-P) = 1/2 x 1/2 = 1/4  

Jadi, besarnya sampel jika digunakan konfiden level 95% dan kesalahan 

yang mungkin terjadi adalah 0,1. Sehingga rumusnya menjadi seperti berikut: 

 

n = =          

           

Keterangan :  

n  =   Jumlah sampel 

df (P) 
   df 

df (P) 
  dP
 

  1 
  4
 

2

2/










E

Z a  
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Z = Angka yang menunjukkan penyimpangan suatu nilai variabel dari  

mean dihitung dalam satuan deviasi standar tertentu. 

E  =  Error  (kesalahan)  

Dari nilai level of signifikan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

yaitu 0,05 diharapkan bahwa besarnya kesalahan dalam penggunaan sampel 

(kesalahan sampling) tidak lebih dari 10%. Dengan rumus diatas jumlah 

sampel dapat ditentukan sebagai berikut: 

  

 n =              
2

2/










E

Z a                                                

                       =  
2

10,0
96,1








  

            =  96,04 

Sehingga jumlah sampel yang digunakan adalah 96,04 orang dan 

dibulatkan menjadi 100 orang. Untuk mempermudah perhitungan statistik 

maupun penganalisaannya maka peneliti menggunakan 100 responden. 

Pengambilan sampel dilakukan selama kurang lebih 1 bulan yaitu dengan cara 

menyebar kuesioner kepada 100 responden yang membeli bakso di Wilayah 

Kecamatan Sukoharjo.  

3.  Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

nonprobability sampling yaitu anggota populasi tidak memiliki kesempatan 

sama untuk menjadi anggota sampel. Dengan menggunakan metode 

  1 
  4
 

  1 
  4
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convenience, yaitu pengambilan sampel dilakukan berdasarkan pada 

ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya.  

 

C.  Pengukuran Variabel 

1.   Penampilan Fisik Produk 

Penampilan fisik produk adalah sekumpulan atribut fisik nyata yang 

terakit dalam sebuah bentuk yang dapat diidentifikasikan. Penampilan fisik 

produk ini meliputi bentuk dan ukuran serta warna (Stanton, 1994:222) 

Dalam penelitian ini variabel penampilan fisik produk dilakukan dengan 

kuesioner. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 5 poin. 

Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel 

penampilan fisik produk adalah: 

a. Warna bakso menunjukan tingkat kematangan yang sempurna  

b. Dari segi ukuran dan bentuk lebih bervariasi 

 

2. Harga 

Harga didefinisikan sebagai apa yang diberikan atau dikorbankan untuk 

memperoleh produk atau jasa dari konsumen (Zeithaml, 1998, dalam Goo, 

2004:533). Dalam penelitian ini pengukuran terhadap harga menggunakan 

kuesioner dalam Ferdiansah, 2005. Dimana skala pengukuran yang digunakan 

adalah skala Likert 5 poin. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk 

mengukur variabel harga adalah: 

a. Harganya Terjangkau 
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b. Harganya dipertimbangkan dengan daya beli masyarakat 

c. Harga mempengaruhi minat konsumen dalam melakukan pembelian  

d. Harga jual sesuai dengan produk yang ditawarkan 

3. Citra Warung  

Citra warung didefinisikan sebagai persepsi terhadap sebuah warung yang 

direfleksikan dalam asosiasi yang terdapat dalam memori konsumen (Keller, 

1993, dalam Goo, 2004:533) 

Dalam penelitian ini variabel citra warung menggunakan kuesioner dalam 

Y. J. James Goo, 2003. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 

5 poin. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel 

citra warung  adalah: 

a.    Mempunyai kesan yang baik dimata pelanggan 

b.   Pedagang bakso di Kecamatan Sukoharjo mempunyai kesan yang baik 

dibandingkan dengan Kecamatan  lainnya. 

c.    Pelayanan warung menciptakan kesan yang baik dimata konsumen 

d. Kebersihan dan kenyamanan warung menciptakan kesan dimata 

konsumen 

e.   Lokasi yang baik menciptakan citra yang baik dimata konsumen 

4. Keputusan Pembelian 

keputusan pembelian merupakan tahap proses keputusan dimana 

konsumen secara aktual melakukan pembelian suatu produk. (Kotler, 

Armstrong, 2003:227) 
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Dalam penelitian ini variabel keputusan pembelian dilakukan dengan 

kuesioner. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur 

variabel pengambilan keputusan adalah: 

a.  Pembelian ulang sebelum isu formalin dalam 1 bulan 

b.  Pembelian ulang sesudah isu formalin dalam 1 bulan 

 

D.  Sumber Data 

1.   Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden 

berdasarkan atas jawaban yang diberikan melalui kuesioner 

2.   Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan dalam 

penelitian oleh suatu badan atau individu. Data sekunder dalam penelitian ini 

adalah data-data yang diperoleh dari sumber-sumber lain seperti: majalah dan 

surat kabar 

 

E .  Metode Pengumpulan Data 

1.   Interview 

Interview merupakan pembicaraan dua arah yang dilakukan pewawancara 

terhadap responden atau informan untuk menggali informasi yang relevan 

2.   Observasi 

Observasi adalah suatu prosedur sistematis dan standar dalam 

pengumpulan data dengan cara terjun langsung sehingga peneliti dapat 
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memperoleh data kegiatan sehari-hari, gambaran dan fakta-fakta yang 

berhubungan dengan topik yang dibahas. 

3.   Kuesioner 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar 

pertanyaan mengenai obyek yang akan diteliti dengan cara menyebarkan 

secara langsung kepada responden dengan harapan mereka akan memberikan 

respon atas daftar pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang diajukan berupa 

pertanyaan tertutup, yaitu pertanyaan yang diajukan telah disertai dengan 

pilihan jawaban. Pertanyaan tersebut nantinya akan berkaitan dengan faktor 

penampilan fisik peoduk, harga, dan citra warung, dan keputusan pembelian. 

Alternatif jawaban akan dinilai menggunakan skala likert 5 poin, setiap 

alternatif  jawaban akan diberikan skor sebagai berikut: 

 Sangat Setuju  = nilai 5 

 Setuju   = nilai 4 

 Netral   = nilai 3 

 Tidak Setuju  = nilai 2 

 Sangat Tidak Setuju = nilai 1 

5. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah memperoleh informasi dari berbagai buku, majalah 

dan bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 

 

F.   Metode Analisa Data 

1. Uji Validitas 
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Validitas yaitu sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur 

dalam melaksanakan fungsi ukurnya. Pengertian valid tidaknya suatu alat 

ukur tergantung pada mampu tidaknya alat ukur tersebut mencapai tujuan 

pengukuran yang dikehendaki dengan tepat. Suatu alat ukur yang valid, tidak 

sekedar mampu mengungkapkan data dengan tepat, namun juga harus mampu 

memberikan gambaran yang cermat mengenai data tersebut (mampu 

memberikan gambaran mengenai perbedaan yang sekecil-kecilnya di antara 

subyek yang satu dengan yang lain). 

Kriteria Pengujian tes validitas agar keputusan pada sebuah butir 

pertanyaan dapat dianggap valid dapat dilakukan melalui beberapa cara: 

a.  Jika koefisien korelasi Product Moment melebihi 0.3 (Sugiyono, 

1999:110) 

b.  Jika koefisien korelasi Product Moment > r-tabel (α ; n = 2); n = 

jumlah sampel (Santoso, 2000:551) 

c.    Nilai p < α (Santoso, 2000:551)         

 

Adapun rumus teknik korelasi product moment adalah sebagai berikut : 

       n∑ x  y - ∑ x ∑ y          

        √[n∑x2 – (∑ x)2(n∑y – (∑y)2]  

(Umar, 2002:190) 

 

Dimana r    : Korelasi antara skor item pertanyaan dan skor tiap responden 

        N   :  Jumlah sampel 

 r = 
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          X   :  Jumlah skor item 

          Y   : Jumlah skor tiap item pertanyaan 

Taraf signifikan ditentukan 5 % jika diperoleh hasil korelasi yang lebih 

besar dari r tabel, berarti butir pertanyaan tersebut valid  

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas yaitu sejauh mana hasil tes suatu pengukuran dapat dipercaya. 

Konsep reliabilitas dalam arti reliabilitas alat ukur berkaitan dengan 

kesalahan pengukuran (error of measurement) yang menunjuk pada sejauh-

mana inkonsistensi hasil pengukuran terjadi apabila pengukuran dilakukan 

ulang pada kelompok subyek yang sama. Konsep reliabilitas dalam arti hasil 

ukur berkaitan dengan kesalahan sampel (sampling error) yang menunjuk 

pada sejauh mana inkonsistensi hasil pengukuran terhadap kelompok subyek 

yang sama diperoleh hasil yang relatif sama (aspek yang diukur belum 

berubah) meskipun tetap ada toleransi bila terjadi perbedaan. Jika perbedaan 

tersebut sangat besar dari waktu ke waktu, maka hasil pengukuran tidak dapat 

dipercaya (dikatakan tidak reliabel). 

Kriteria pengujian tes reliabilitas agar keputusan pada subuah butir 

pertanyaan dapat dianggap reliabel, dapat dilakukan beberapa cara: 

a.   Jika r-alpha positif dan r-alpha > r-tabel (α ; n=2) ; n = jumlah sampel 

(Santoso,2000:552) 

b.   Menggunakan tabel kriteria indeks koefisien reliabilitas 

TABEL III.1. 
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KRITERIA INDEKS KOEFISIEN RELIABILITAS 
 

No Interval Kriteria 
1 < 0. 200 Sangat rendah 
2 0.200 – 0.399 Rendah 
3 0.400 – 0.599 Cukup 
4 0.600 – 0. 799 Tinggi 
5 0.800 – 1.000 Sangat tinggi 

Sumber: Arikunto, 1997:221 

Untuk mengukur reliabilitas alat pengukur yang digunakan adalah teknik 

Alpha Cronbach dengan rumus sebagai berikut: 

 

                         

(Umar, 2002:207) 

Keterangan : 

Ru = Realibilas instrumen 

Σt
2 = Varians total 

∑σb
2 = Jumlah varians butir-butir 

K = Banyaknya butir pertanyaan atau ∑ soal 

Nilai r hasil perhitungan tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai     

rtabel product moment. Tarif signifikan ditetapkan 5%, jika dihitung nilai           

rhitung lebih besar dari r tabel maka kuesioner dinyatakan reliabel.  

 

3. Analisis Regresi Linear Berganda 

     Analisis ini digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara beberapa 

variabel independen (Y) dan untuk meramalkan sebuah perubahan 

                     k                     ∑σb
2 

              k-1                    σt
2 

ru  = [ ] [ 1 - ( ) ] 
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berdasarkan perubahan yang lain (Djarwanto PS, 1994:309). Adapun 

rumusnya sebagai berikut :  

 

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3x3   

Dimana: 

Y         = Keputusan Pembelian 

X1       = Penampilan fisik produk 

X2       = Harga 

X3       = Citra Warung 

b1        = Koefisien regresi X1 

b2        = Koefisien regresi X2 

b3        = Koefisien regresi X3 

a          = Konstanta 

 

 

 

4.  Metode Pengujian Hipotesis 

a.   Uji t (parsial) 

Digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

barpengaruh secara positif terhadap variabel dependen. Rumus uji t yang 

digunakan: 

    Βi 
 Sβi 

   t = 
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             (Djarwanto, 1994:306) 

Dimana:    βi     =  Koefisien regresi masing-masing variabel 

Sβi  = Standar error koefisien regresi masing-masing   

variabel 

Langkah-langkah pengujian sebagai berikut: 

(i)   Menentukan formula hipotesis 

Ho :  βi = 0 (tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap 

variabel dependen) 

Ha : βi ≠ 0 (ada pengaruh dari variabel independen terhadap 

variabel dependen) 

(ii)     Level of signifikan 5 % 

t tabel : t α/2,n-k-1 

  (iii)    Kriteria pengujian 

Ho diterima apabila –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel 

Ho ditolak apabila t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel. 

b.   Uji F (Bersama-sama)  
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      Dilakukan untuk membuktikan apakah secara statistik keseluruhan 

koefisien regresi berpengaruh secara signifikan atau tidak. Hipotesa yang 

akan diuji. 

Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut: 

(i)  Membuat formulasi hipotesis 

Ho :  β1 = β2 = β3 = 0 

Berarti variabel independen secara bersama-sama tidak 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel dependen. 

(ii)  Level signifikan 5 % 

  F tabel = F α ; k; n-k-1 

(iii) Mencari F hitung dengan rumus :  

        F hitung =      

   

 

Dimana:  R2 = Koefisien determinasi 

                k  =  Jumlah variabel independen pengujian hipotesis  

                   n  =  Jumlah sampel  

(iv)  Kesimpulan 

     Ho diterima apabila F hitung ≤ F tabel 

     Ho ditolak apabila F hitung > F tabel 

     R2  (k – 1) 
 
(1- R2)  (n – k) 
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c. Koefisiensi determinasi ganda (R2)  

      Digunakan untuk mengetahui seberapa jauh penampilan fisik produk, 

harga, dan citra warung mempengaruhi keputusan pembelian 

  

          

 

 

Dimana: R2  = Koefisien determinasi 

               k   = Jumlah variabel independen pengujian hipotesis 

               n   = Jumlah sampel 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM WILAYAH 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Aspek Geografis dan Demografis Kecamatan Sukoharjo 

1.   Aspek Geografis 

 
          1- ( 1- R2)(n-1)  
 R2 =                             
                n-1 - k 
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a.   Letak Daerah 

            Kecamatan Sukoharjo merupakan salah satu Kecamatan di Wilayah 

Kabupaten Sukoharjo. Kecamatan Sukoharjo terletak di tengah-tengah 

Wilayah Kabupaten Sukoharjo dengan batas wilayah sebagai berikut: 

      Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Grogol  

      Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Nguter 

      Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Bendosari 

      Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Klaten 

b.   Pembagian Wilayah Administratif 

            Pembagian Wilayah administratif di Kecamatan Sukoharjo 

mempunyai 14 kelurahan, yaitu: 

1) Kelurahan Sukoharjo 

2) Kelurahan Gayam 

3) Kelurahan Jetis 

4) Kelurahan Joho 

5) Kelurahan Mandan 

6) Kelurahan Begajah 

7) Kelurahan Banmati 

8) Kelurahan Kenep 

9) Kelurahan Combongan 

  10)  Kelurahan Dukuh 

11)  Kelurahan Kriwen 

12)  Kelurahan Bulakan 
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13)  Kelurahan Sonorejo 

14)  Kelurahan Bulakrejo 

  

2.   Aspek Demografi 

a.   Jumlah Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin 

      Jumlah penduduk menurut usia dan jenis kelamin di Kecamatan 

Sukoharjo tahun 2006 dapat dilihat pada tabel berikut: 

TABEL.IV.1  
JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN SUKOHARJO  

BERDASARKAN USIA DAN JENIS KELAMIN 
TAHUN 2006 

 
Banyaknya Penduduk Kelompok umur 

Laki-laki Perempuan 
Jumlah 

0-4 4.814 4.449 9.263 
5-9 4.124 3.960 8.084 

10-14 3.909 3.945 7.854 

15-19 3.796 3.946 7.742 
20-24 4.120 4.261 8.381 
25-29 4.184 4.414 8.598 
30-39 4.750 4.903 9.653 
40-49 4.531 4.575 9.106 
50-59 3.937 4.060 7.997 

60 keatas 2.899 3.132 6.031 
Jumlah          41.064      41.645       82.709 

Sumber : Kantor Kecamatan Sukoharjo 

Dari tabel IV.1 diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan 

Sukoharjo menurut usia dan jenis kelamin pada tahun 2006, komposisi 

penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Dari jumlah laki-

laki sebesar 41.064 orang dan untuk jumlah perempuan sendiri sebesar 

41.645 orang.    

b.   Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 
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            Banyaknya penduduk berusia 10 tahun keatas menurut mata 

pencaharian di Kecamatan Sukoharjo tahun 2006. Untuk lebih jelasnya 

bisa dilihat pada tabel berikut ini :  

 

TABEL.IV.2  
BANYAKNYA PENDUDUK 10 TAHUN KEATAS BERDASARKAN 

MATA PENCAHARIAN DI KECAMATAN SUKOHARJO 
TAHUN 2006 

 
No Mata Pencaharian Jumlah Prosentase (%) 
1 Petani Sendiri   6.973 15,47% 
2 Buruh Tani   7.625 16,91% 
3 Pengusaha      889   1,97% 
4 Buruh Industri   7.173 15,91% 
5 Buruh Bangunan   3.981   8,83% 
6 Pedagang   2.663   5,91% 
7 Pengangkutan      775   1,72% 
8 PNS    2.384   5,29% 
9 Pensiunan      416   0,92% 
10 Lain-lain 12.200 27,06% 

Jumlah 45.079 100% 
Sumber : Kantor Kecamatan Sukoharjo 

Dari tabel IV.2 diketahui bahwa jumlah penduduk berusia 10 tahun 

keatas menurut mata pencahariaan di Kecamatan Sukoharjo tahun 2006 

yang paling besar adalah lain-lain yaitu sebesar 12.200 orang (27,06%) 

dari jumlah penduduk, sedangkan untuk buruh tani sebesar 7.625 

(16,91%), dan yang lainnya (buruh tani, petani sendiri, pengusaha, buruh 

industri, buruh bangunan, pedagang, pengangkutan PNS, dan pesiunan) 

kurang dari 16 % dari jumlah penduduk.       

 

c.   Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan  
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      Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan, yaitu banyaknya 

penduduk usia 5 tahun keatas yang telah menamatkan pendidikan 

tertingginya di Kecamatan Sukoharjo. Untuk lebih jelas bisa dilihat dalam 

tabel dibawah ini : 

 

TABEL.IV.3  
BANYAKNYA PENDUDUK 5 TAHUN KEATAS BERDASARKAN 

PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN 
DI KECAMATAN SUKOHARJO TAHUN 2006 

 
No Tingkat 

Pendidikan 
Jumlah Prosentase (%) 

1 Akademi/Universitas   3.833   5,52% 
2 SLTA 13.537 19,50% 
3 SLTP 12.984 18,70% 
4 SD 19.065 27,46% 
5 Tidak Tamat SD   6.821   9,82% 
6 Belum  Tamat SD   6.654   9,58% 
7 Tidak Sekolah   6.531   9,41% 

Jumlah 69.425 100% 
Sumber: Kantor Kecamatan Sukoharjo  

Dari tabel IV.3 diketahui bahwa mayoritas jumlah penduduk 

bedasarkan pendidikan tertinggi di Kecamatan Sukoharjo tahun 2006 

adalah tamat SD sebesar 19.065 orang (27,46%) dari jumlah penduduk. 

Sedangkan untuk tamat SLTA sebesar 13.537 orang (19,05%), dan yang 

lainnya (tamat akademik/universitas, SLTP, tidak tamat SD, belum tamat 

SD, dan tidak sekolah) kurang dari 19% jumlah penduduk.      

 

B.  Gambaran Umum Responden 
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      Setelah menyebar kuesioner pada 100 responden yang merupakan konsumen 

bakso yang berada di Wilayah Kecamatan Sukoharjo, didapat data-data tentang 

jenis kelamin responden, usia responden, pekerjaan responden, tingkat 

pendidikan responden, yang selanjutnya akan disajikan dalam bentuk tabel dan 

penjelasan singkatnya. 

a.   Jenis Kelamin 

      Jenis kelamin dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu laki-

laki dan perempuan, dan berdasarkan kuesioner yang telah disebar didapatkan 

data sebagai berikut:  

 
TABEL.IV.4  

JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN  
 
JUMLAH RESPONDEN JENIS KELAMIN 

Dalam Angka Dalam Persen 
Laki-laki 68 68% 
Perempuan 32 32% 

Jumlah 100 100% 
Sumber: Data primer yang diolah 

Dari tabel IV.4 diketahui bahwa mayoritas jumlah responden adalah laki-

laki sebesar 68 orang (68%), sedangkan untuk jenis kelamin perempuan 

sebesar 32 orang (32%) dari jumlah respondennya.  

b.   Usia  

      Usia dalam penelitian ini adalah usia dari responden pada saat mengisi 

kuesioner dalam hitungan tahun, pengelompokannya dibagi menjadi: 

1) Kurang dari 25 tahun 

2) 26-35 tahun 
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3) 36-45 tahun 

4) 45 tahun keatas 

      Sehingga berdasarkan kuesioner yang telah disebar didapatkan data 

mengenai jumlah responden berdasarkan usia adalah sebagai berikut: 

 

TABEL.IV.5  
JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN USIA 

  

JUMLAH RESPONDEN USIA 
Dalam Angka Dalam Persen 

Kurang dari 25 tahun 32 32% 
26-35 tahun  38 38% 
36-45 tahun 19 19% 
45 tahun keatas 11 11% 

Jumlah 100 100% 
Sumber: Data primer yang diolah 

Dari tabel IV.5 diketahui bahwa mayoritas responden berusia 26-35 tahun 

sebesar 38 orang (38%) dari jumlah responden, sedangkan untuk usia kurang 

dari 25 tahun sebesar 32 orang (32%), dan yang berusia 36-45 tahun, serta 45 

tahun keatas, kurang dari 20 orang(20%) dari jumlah responden  

 

 

c.   Tingkat Pendidikan 

      Tingkat pendidikan formal terakhir responden pada saat pengisian 

kuesioner dilakukan, tingkat pendidikan dikelompokkan menjadi:. 

1) SD 

2) SLTP 
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3) SLTA 

4) D1/D3 

5) S1 

6) S2 

 

TABEL.IV.6 
JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN 

 
JUMLAH RESPONDEN TINGKAT 

PENDIDIKAN Dalam Angka Dalam Persen 
SD 5 5% 
SLTP 25 25% 
SLTA 38 38% 
D1/D3 20 20% 
S1 10 10% 
S2 2 2% 

Jumlah 100 100% 
Sumber: Data primer yang diolah 

Dari tabel IV.6 diketahui bahwa jumlah responden berdasarkan tingkat 

pendidikan, 38 orang (38%) respondennya adalah tamat SLTA, sedangkan 

untuk tamat SLTP sebesar 25 orang (25%), dan yang lainnya kurang dari 

25%.       

 

 

d.   Pekerjaan  

      Kelompok pekerjaan pokok atau utama yang dijalani oleh responden pada 

saat melakukan pengisian kuesioner, pekerjaan responden dikelompokkan 

menjadi: 

1) Pelajar/Mahasiswa 
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2) Buruh/Petani 

3) Pegawai Swasta 

4) Wiraswasta 

5) Pegawai Negeri 

6) Lainnya 

 

TABEL.IV.7  
JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN 

 
JUMLAH RESPONDEN JENIS PEKERJAAN 

Dalam Angka Dalam Persen 
Pelajar/Mahasiswa 18 18% 
Buruh/Petani 21 21% 
Pegawai Swasta 14 14% 
Wiraswasta 19 19% 
Pegawai Negeri 20 20% 
Lainnya 8 8% 

Jumlah 100 100% 
Sumber: Data primer yang diolah 

Dari tabel IV.7 diketahui bahwa jumlah responden berdasarkan pekerjaan 

buruh/tani sebesar 21 orang (21%) dari jumlah responden, pegawai negeri 

sebesar 20 orang (20%), sedangkan yang lainnya kurang dari 20 orang (20%) 

dari jumlah respondennya. 

 

e.   Pendapatan 

      Upah yang didapatkan dari suatu pekerjaan yang dihasilkan oleh 

responden pada saat melakukan pengisian kuesioner, pendapatan responden 

dikelompokkan menjadi: 

      1) Belum punya pendapatan 
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2) < Rp 500.000,00 

3) Rp 500.000,00 – Rp 1.000.000,00 

4) > Rp 1.000.000,00 

 
TABEL.IV.8 

JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN JUMLAH PENDAPATAN 
 

JUMLAH RESPONDEN JUMLAH PENDAPATAN 
Dalam Angka Dalam Persen 

Belum Punya Pendapatan 3 3% 
< Rp 500.000,00 20 20% 

Rp 500.000,00 - Rp 1.000.000,00 49 49% 
> Rp 1.000.000,00  28 28% 

JUMLAH 100 100% 
Sumber: Data primer yang diolah 

Dari tabel IV.8 diketahui bahwa jumlah responden berdasarkan jumlah 

pendapatan hampir 50% mempunyai pendapatan Rp 500.000,00 – Rp 

1.000.000,00 dari jumlah responden, sedangkan yang lainnya kurang dari 

50% dari jumlah respondennya. 

 

 

 

 

C.  DESKRIPSI KUESIONER 

TABEL.IV.9 
JAWABAN RESPONDEN TERHADAP 

PENAMPILAN FISIK PRODUK  
BERDASARKAN WARNA  
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F1

6 6,0 6,0 6,0

32 32,0 32,0 38,0

62 62,0 62,0 100,0

100 100,0 100,0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 Sumber: Data primer yang diolah 

 
Dari tabel IV.9 diketahui bahwa jawaban responden yang sangat setuju 

sebanyak 65 orang (62%), sedangkan yang setuju sebanyak 32 orang (32%), 

dan untuk jawaban yang netral sebanyak 6 orang (6%).    

 

TABEL.IV.10 
JAWABAN RESPONDEN TERHADAP  

PENAMPILAN FISIK PRODUK  
BERDASARKAN BENTUK DAN UKURAN 

F2

16 16,0 16,0 16,0

44 44,0 44,0 60,0

40 40,0 40,0 100,0

100 100,0 100,0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
  Sumber: Data primer yang diolah 
 

Dari tabel IV.10 diketahui bahwa jawaban responden diperoleh hasil 

bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 50 orang (50%), 

sedangkan yang menjawab setuju sebanyak 44 orang (44%), dan untuk 

jawaban yang netral sebanyak 16 orang (16%) dari jumlah respondennya. 

TABEL.IV.11 
JAWABAN RESPONDEN TERHADAP HARGA 
BERDASARKAN TERJANGKAUNYA HARGA 
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H1

2 2,0 2,0 2,0

29 29,0 29,0 31,0

41 41,0 41,0 72,0

28 28,0 28,0 100,0

100 100,0 100,0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Sumber: Data primer yang diolah 

Dari tabel IV.11 diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab 

sangat setuju sebanyak 28 orang (28%), untuk responden yang menjawab 

setuju sebanyak 41 orang (41%), dan yang menjawab netral sebanyak 29 

orang (29%), sedangkan untuk yang menjawab tidak setuju sebanyak 2 orang 

(2%) dari jumlah respondennya.   

 

TABEL.IV.12 
JAWABAN RESPONDEN TERHADAP HARGA 

BERDASARKAN PERTIMBANGAN DAYA BELI MASYARAKAT 

H2

4 4,0 4,0 4,0

22 22,0 22,0 26,0

48 48,0 48,0 74,0

26 26,0 26,0 100,0

100 100,0 100,0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
              Sumber: Data primer yang diolah 

Dari tabel IV.12 diketahui bahwa responden yang menjawab sangat setuju 

sebanyak 26 orang (26%), untuk responden yang menjawab setuju sebanyak 

48 orang (48%), dan responden yang menjawab netral sebanyak 22 orang 
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(22%), sedangkan untuk responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 4 

orang (4%) dari jumlah responden. 

 

TABEL IV.13 
JAWABAN RESPONDEN TERHADAP HARGA 

BERDASARKAN MINAT MEMBELI 

H3

2 2,0 2,0 2,0

28 28,0 28,0 30,0

43 43,0 43,0 73,0

27 27,0 27,0 100,0

100 100,0 100,0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
      Sumber: Data primer yang diolah 
 

Dari tabel IV.13 diketahui bahwa jawaban responden yang sangat setuju 

sebanyak 27 orang (27%), untuk responden yang menjawab setuju sebanyak 

43 orang (43%), dan untuk responden yang menjawab netral sebanyak 28 

orang (28%), sedangkan responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 2 

orang (2%) dari jumlah respondennya.  

 
TABEL.IV.14 

JAWABAN RESPONDEN TERHADAP HARGA 
BERDASARKAN KESESUAIAN HARGA JUAL  

H4

2 2,0 2,0 2,0

20 20,0 20,0 22,0

54 54,0 54,0 76,0

24 24,0 24,0 100,0

100 100,0 100,0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
      Sumber: Data primer yang diolah 
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Dari tabel IV.15 diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab 

sangat setuju sebanyak 24 orang (24%), untuk responden yang menjawab 

setuju sebanyak 54 orang (54%), sedangkan untuk responden yang menjawab 

netral sebanyak 20 orang (20%), dan untuk responden yang menjawab tidak 

setuju sebanyak 2 orang (2%) dari jumlah respondennya.  

 
TABEL.IV.15 

JAWABAN RESPONDEN TERHADAP CITRA WARUNG   
BERDASARKAN KESAN YANG BAIK DIMATA KONSUMEN 

C1

17 17,0 17,0 17,0

54 54,0 54,0 71,0

29 29,0 29,0 100,0

100 100,0 100,0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
  Sumber: Data primer yang diolah 
 

Dari tabel IV.16 diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab 

sangat setuhu sebanyak 29 orang (29%), untuk responden yang menjawab 

setuju sebanyak 54 orang (54%), sedangkan untuk responden yang menjawab 

netral sebanyak 17 orang (17%) dari jumlah respondennya.   

 

TABEL.IV.16 
JAWABAN RESPONDEN TERHADAP CITRA WARUNG 

BERDASARKAN PERBANDINGAN DENGAN KECAMATAN LAIN 

C2

26 26,0 26,0 26,0

54 54,0 54,0 80,0

20 20,0 20,0 100,0

100 100,0 100,0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Sumber:  Data primer yang diolah 
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Dari tabel IV.17 diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab 

sangat setuju sebanyak 20 orang (20%), untuk responden yang menjawab 

setuju sebanyak 54 orang (54%), dan untuk responden yang menjawab netral 

sebanyak 26 orang (26%) dari jumlah respondennya.  

   

TABEL.IV.17 
JAWABAN RESPONDEN TERHADAP CITRA WARUNG 

BERDASARKAN PELAYANAN  

C3

14 14,0 14,0 14,0

64 64,0 64,0 78,0

22 22,0 22,0 100,0

100 100,0 100,0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
  Sumber: Data primer yang diolah 

Dari tabel IV.18 diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab 

sangat setuju sebanyak 22 orang (22%), sedangkan responden yang menjawab 

setuju sebanyak 64 orang (64%), dan untuk responden yang menjawab netral 

sebanyak 14 orang (14%) dari jumlah respondennya. 

 

TABEL.IV.18 
JAWABAN RESPONDEN TERHADAP CITRA WARUNG 
BERDASARKAN KEBERSIHAN DAN KENYAMANAN  

C4

19 19,0 19,0 19,0

51 51,0 51,0 70,0

30 30,0 30,0 100,0

100 100,0 100,0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
  Sumber: Data primer yang diolah 
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Dari tabel IV.19 diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab 

sangat setuju sebanyak 30 orang (30%), dan untuk responden yang menjawab 

setuju sebanyak 51 orang (51%), sedangkan responden yang menjawab netral 

sebanyak 19 orang (19%) dari jumlah respondennya. 

 

TABEL.IV.19 
JAWABAN RESPONDEN TERHADAP CITRA WARUNG 

BERDASARKAN LOKASI 

  

C5

19 19,0 19,0 19,0

54 54,0 54,0 73,0

27 27,0 27,0 100,0

100 100,0 100,0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 Sumber: Data primer yang diolah 

Dari tabel IV.20 diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab 

sangat setuju sebanyak 27 orang (27%), sedangkan responden yang menjawab 

setuju sebanyak 54 orang (54%), dan responden yang menjawab netral 

sebanyak 19 orang (19%) dari jumlah respondennya. 

 

TABEL.IV.20 
JAWABAN RESPONDEN TERHADAP PEMBELIAN ULANG 

SEBELUM ISU FORMALIN DALAM 1 BULAN 

KP1

2 2,0 2,0 2,0

24 24,0 24,0 26,0

39 39,0 39,0 65,0

35 35,0 35,0 100,0

100 100,0 100,0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
   Sumber: Data primer yang diolah 
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Dari tabel IV.21 diketahui bahwa responden yang melakukan pembelian 

ulang sebanyak 5 kali yaitu 35 orang, (35%), untuk responden yang 

melakukan pembelian ulang sebanyak 4 kali yaitu 39 orang (39%) , dan untuk 

responden yang melakukan pembelian ulang sebanyak 3 kali yaitu 24 orang 

(24%), sedangkan responden yang melakukan pembelian ulang sebanyak 2 

kali yaitu 2 orang (2%) dari jumlah respondennya. 

 

TABEL.IV.21 
JAWABAN RESPONDEN TERHADAP PEMBELIAN ULANG  

SESUDAH ISU FORMALIN DALAM 1 BULAN  

KP2

41 41,0 41,0 41,0

24 24,0 24,0 65,0

17 17,0 17,0 82,0

11 11,0 11,0 93,0

7 7,0 7,0 100,0

100 100,0 100,0

1

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
  Sumber: Data primer yang diolah 

Dari tabel IV.22 diketahui bahwa jumlah responden yang melakukan 

pembelian ulang sebanyak 5 kali yaitu 7 orang (7%), untuk responden yang 

melakukan pembelian ulang sebanyak 4 kali yaitu 11 orang (11%), dan 

responden yang melakukan pembelian ulang sebanyak 3 kali yaitu 17 orang 

(17%) dari jumlah responden, sedangkan responden yang melakukan 

pembelian ulang sebanyak 2 kali yaitu 24 orang (24%) dari jumlah responden, 

dan untuk responden yang melakukan pembelian ulang sebanyak 1 kali yaitu 

41 orang (41%) dari jumlah respondennya. 
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D.  Analisis Statistik 

1.   Uji Validitas 

Uji validitas menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu 

alat ukur dalam melaksanakan fungsi ukurnya. Validitas diukur dengan 

menghitung korelasi antar masing-masing pertanyaan dengan skor tabel, 

rumus yang digunakan adalah rumus korelasi product moment. Kriteria 

Pengujian tes validitas agar keputusan pada sebuah butir pertanyaan dapat 

dianggap valid, jika koefisien korelasi Product Moment melebihi 0.3 

(Sugiyono, 1999:110). Menurut Santoso (2000:551) koefisien korelasi 

Product Moment > r-tabel (α ; n = 2); n = jumlah sampel dan nilai p < α . 

Dengan bantuan program SPSS diperoleh hasil seperti tabel dibawah ini.    

 

TABEL.IV.22 
VALIDITAS ITEM VARIABEL PENAMPILAN FISIK PRODUK 

 
Item 

Pertanyaan 
rhitung r tabel Keterangan 

1 0,804 0,195 Valid 
2 0,773 0,195 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah  
 
 

TABEL.IV.23 
VALIDITAS ITEM VARIABEL HARGA 

 
Item 

Pertanyaan 
rhitung r tabel Keterangan 

3 0,843 0,195 Valid 
4 0,816 0,195 Valid 
5 0,866 0,195 Valid 
6 0,789 0,195 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah 
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TABEL.IV.24 
VALIDITAS ITEM VARIABEL CITRA WARUNG 

 
Item 

Pertanyaan 
rhitung r tabel Keterangan 

7 0,747 0,195 Valid 
8 0,754 0,195 Valid 
9 0,666 0,195 Valid 
10 0,765 0,195 Valid 
11 0,768 0,195 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah 
 
 

TABEL.IV.25 
VALIDITAS ITEM VARIABEL KEPUTUSAN PEMBELIAN 

 
Item 

Pertanyaan 
rhitung r tabel Keterangan 

12 0,579 0,195 Valid 
13 0,603 0,195 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah 

 

2.   Uji Reliabilitas 

      Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil tes suatu pengukuran 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan dan sejauh mana hasil pengukuran 

tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap suatu 

gejala yang sama. Menurut Arikunto (1997:221) kriteria  indeks koefisien 

realibilitas dengan nilai alpha kurang dari 0,2 berarti butir-butir 

pertanyaannya sangat rendah. Nilai alpha 0,2 – 0,39 dikategorikan 

reliabilitasnya rendah. Nilai alpha 0,4 – 0,59 dikatakan realibilitasnya cukup. 

Nilai alpha 0,6 – 0,79 dikatakan realibilitasnya tinggi. Nilai alpha 0,8 – 1 

dikatakan realibilitasnya sangat tinggi.  

Berikut ini nilai alpha yang diperoleh dengan bantuan program SPSS: 
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TABEL.IV.26 
RELIABILITAS INSTRUMEN 

 
Variabel Alpha Keterangan 

Penampilan Fisik Produk 0,6334 Reliabel 
Harga 0,8477 Reliabel 

Citra Warung 0,8063 Reliabel 
Keputusan Pembelian 0,8477 Reliabel 

Sumber: Data Primer yang diolah 

 

3.   Analisis Regresi Linear Berganda 

      Analisis ini digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara 

beberapa variabel independen (Y) dan untuk meramalkan sebuah perubahan 

berdasarkan perubahan yang lain (Djarwanto PS, 1994:309). Dalam penelitian 

ini adalah pengaruh variabel penampilan fisik produk (X1), harga (X2), dan 

citra warung (X3) sebagai variabel independen terhadap variabel dependen 

yaitu keputusan pembelian (Y). Berdasarkan data yang diolah dengan 

program SPSS di dapatkan hasil sebagai berikut: 
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TABEL.IV.27  
HASIL ANALISIS REGRESI  

 
No Variabel Independen Koefisien Regresi thitung Sig. 
1 Penampilan Fisik Produk ,543 4,424 ,000 
2 Harga ,205 3,930 ,000 
3 Citra Warung ,202 3,861 ,000 

Variabel Dependen: Keputusan pembelian 
Costanta                                : -5,893 
Standard Error of Estimate   :  1,268 
Adjusted R square                :  0,616 
Multiple R                            :  0,635 
R Square                               : 0,403 
F Hitung                               : 21,614 

Sumber: Hasil pengolahan data computer program SPSS 

 

      Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel IV.14, maka 

dapat disusun model regresi sebagai berikut: 

 

Y= -5,893 + 0,543X1 + 0,205X2 + 0,202X3 

Hasil analisis regresi linier berganda yang diperoleh dapat diperjelas 

sebagai berikut: 

a = -5,893 konstanta 

B1 = 0,543 koefisien regresi X1 

B2 = 0,205 koefisien regresi X2 

B3 = 0,202 koefisien regresi X3 
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Berdasarkan model regresi tersebut dapat kita tafsirkan sebagai berikut: 

a.  Berdasarkan nilai kostanta yang bernilai negatif, menunjukkan bahwa 

jika tidak ada variabel X1, X2, X3 maka konsumen tidak melakukan 

proses pembelian bakso. Sehingga pada akhirnya konsumen tidak 

akan melakukan pembelian berulang. Hal ini artinya apabila ketiga 

faktor (penampilan fisik produk, harga, dan citra warung) yang 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan proses keputusan 

pembelian bakso adalah nol, maka konsumen tidak melakukan 

keputusan pembelian bakso.  

b.   Koefisien regresi untuk penampilan fisik produk (X1) bernilai positif,   

hal ini berarti apabila penampilan fisik produk bagus maka akan 

semakin meningkatkan keputusan pembelian. Begitu pula sebaliknnya 

jika penampilan fisik produk jelek maka keputusan pembelian juga 

akan menurun.  

c.  Koefisien regresi untuk harga (X2) bernilai positif, hal ini berarti 

apabila harga meningkat maka keputusan pembelian juga akan 

meningkat. Begitu pula sebaliknya jika harga mengalami penurunan 

maka keputusan pembelian akan menurun.  

d.  Koefisien regresi untuk citra warung (X3) bernilai positif, hal ini 

berarti peningkatan citra warung juga akan diikuti oleh peningkatan 

keputusan pembelian. Begitu pula sebaliknya jika terjadi penurunan 

citra warung maka keputusan pembelian juga akan menurun.  
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4.  Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)  

            Digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen ( penampilan 

fisik produk, harga, dan citra warung) secara parsial berpengaruh positif 

terhadap variabel dependen (keputusan pembelian). Adapun langkah-langkah 

pengujiannya adalah sebagai berikut: 

      (i)    Menentukan formula hipotesis 

                   Ho : βi = 0 (tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap 

variabel dependen)       

                   Ha : βi ≠ 0 ( ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel 

dependen)  

            (ii)   Level of signifikan 5 % 

       ttabel   : tα/2;n-k-1 

                  : t0,025;96 

                  : 1,9850 

(iii)  Kriteria Pengujian: 

 Ho diterima apabila –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel 

Ho ditolak apabila t hitung <-t tabel atau t hitung > t tabel  

Dari tabel IV.14 diketahui bahwa untuk variabel penampilan fisik 

produk mempunyai t hitung = 4,424 lebih besar dari t tabel =1,9850, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, artinya bahwa variabel penampilan fisik produk 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian dengan probabilitas 

0,000 pada tingkat signifikansi yang sudah ditentukan yaitu 5 %. 

Sehingga hipotesis pertama yang diajukan daam penelitian ini, yaitu 
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penampilan fissik produk mempengaruhi secara positif dan signifikan 

terbukti . Hal ini disebabkan dalam membuat keputusan pembelian 

konsumen benar-benar memperhatikan kesempurnaan dari penampilan 

fisik produk tersebut karena konsumen mengharapkan kualitas yang baik 

dari penampilan fisik produk tersebut   

Dari tabel.IV.14 diketahui bahwa variabel harga mempunyai thitung = 

3,930 lebih besar dari ttabel = 1,9850, maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

artinya bahwa variabel harga berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian dengan probabilitas 0,000 pada tingkat signifikansi yang sudah 

ditentukan yaitu 5%. Ini berarti hipotesis kedua yang diajukan dalam 

penelitian ini bahwa harga mempengaruhi secara positif dan signifikan 

terbukti . Hal ini disebabkan dalam membuat keputusan pembelian, 

konsumen cenderung memperhatikan harga sebagai salah satu faktor yang 

menentukan dalam pengambilan keputusan pembelian bakso, karena 

konsumen menganggap bahwa dengan harga yang tinggi menunjukkan 

kualitas dan kepercayaan kepada konsumen bahwa warung bakso tersebut 

tidak mengandung formalin. 

Dari tabel IV.14 diketahui bahwa untuk variabel citra warung 

mempunyai thitung = 3,861 lebih besar dari ttabel = 1,9850, maka Ho ditolak 

dan Ha diterima, artinya bahwa variabel citra warung berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian dengan probabilitas 0,000 pada tingkat 

signifikansi 5%. Sehingga dapat disimpulka bahwa hipotesis ketiga yang 

diajukan dalam penelitian ini , yaitu citra warung mempengaruhi secara 
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positif dan signifikan terbukti . Hal ini disebabkan karena konsumen 

memperhatikan citra dari warung bakso dalam menentukan keputusan 

pembelian. 

 

5    Pengujian Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)  

      Dilakukan untuk membuktikan apakah secara statistik variabel 

independen (penampilan fisik produk, harga, dan citra warung) secara 

bersama-sama berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian (Y). Uji-F 

atau F-test dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

(i)   Membuat formulasi hipotesis 

            Ho : β1 = β2 = β3 = 0 (variabel independen secara bersama-sama tidak 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel dependen)     

      Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0 (variabel independen secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel dependen) 

(ii)  Level of signifikan 5%  

             Ftabel = Fα;k;n-k-1 

               = F0,05; 3; 96 

               = 2,68  

(iii)  Keputusan :  

      Ho diterima apabila F hitung ≤ F tabel 

      Ho ditolak apabila F hitung > F tabel 

Dari hasil uji F diketahui bahwa Fhitung = 21,614 dengan probabilitas 

0,000 lebih besar dari Ftabel = 2,68. Hal ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima, 
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artinya bahwa variabel penampilan fisik produk, harga, dan citra warung 

secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang diajukan dalam 

penelitian ini, yaitu penampilan fisik produk, harga, dan citra warung 

mempengaruhi secara positif dan signifikan terbukti . 

 

6.   Koefisien Determinasi Ganda (R2)   

      Digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variabel penampilan fisik 

produk, harga, dan citra warung mempengaruhi keputusan pembelian. Nilai 

yang ditunjukkan sebesar 0,616 yang menunjukkan bahwa keputusan 

pembelian dipengaruhi oleh penampilan fisik produk, harga, dan citra warung 

sebesar 61,6% sedangkan sisanya 38,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak masuk dalam penelitian ini.   

 

E.  INTERPRESTASI HASIL ANALISIS DATA 

Pada penelitian ini diperoleh hasil analisis regresi linier berganda dengan 

persamaan Y= -5,893 + 0,543X1 + 0,205X2 + 0,202X3. Hal ini menunjukkan 

bahwa jika tidak ada variabel X1, X2, X3 maka konsumen tidak melakukan 

proses pembelian bakso. Sehingga pada akhirnya konsumen tidak akan 

melakukan pembelian berulang. Hal ini artinya apabila ketiga faktor (penampilan 

fisik produk, harga, dan citra warung) yang mempengaruhi konsumen dalam 

melakukan proses keputusan pembelian bakso adalah nol, maka konsumen tidak 

melakukan keputusan pembelian bakso. Sedangkan pada penelitian terdahulu 
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yang dilakukan Grewal dan Krishnan (1998), diperoleh hasil analisis regresi linier 

berganda dengan persamaan Y= 0,418 + 0,301X1 + 0,846X2 + 0,409 X3. Sama 

halnya penelitian yang dilakukan oleh Wahid Ardhiarto (2005) dengan persamaan 

Y= 6,654 + 0,213X1 + -0,233X2 + 0,433X3, hal ini menunjukkan bahwa dari 

kedua persamaan tersebut terjadi keputusan berulang atau konsumen melakukan 

keputusan pembelian walaupun tidak ada variabel independennya. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan dengan penelitian 

terdahulu dari analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan dengan nilai 

konstanta yang berbeda. Karena dari penelitian yang dilakukan konsumen lebih 

memperhatikan variabel independennya dalam melakukan keputusan pembelian, 

ini dikarenakan konsumen khawatir dengan produk yang dibelinya dan lebih 

mengutamakan segi kualitas maupun manfaatnya. 

Dari analisis uji t dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa untuk variabel 

harga mempunyai thitung (3,930) > ttabel (1,9850), sehingga variabel harga 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Sedangkan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Grewal dan Krishnan 

diperoleh hasil untuk variabel harga (t=34,55), ini berarti ada pengaruh yang 

poitif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa untuk analisis uji t pada variabel harga dari penelitian yang dilakukan 

dengan penelitian terdahulu memiliki hasil analisis yang sama, yaitu sama-sama 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

serta konsumen cenderung memperhatikan harga sebagai salah satu faktor yang 

menentukan dalam pengambilan keputusan pembelian, karena konsumen 
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menganggap bahwa dengan harga yang tinggi menunjukkan kualitas yang tinggi 

akan produknya. Tetapi dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahid 

Ardhiarto (2005), menunjukkan nilai variabel harga thitung -2,693 > ttabel 1,9850, 

hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan maupun penelitian yang 

dilakukan Grewal dan Krishnan (1998), ini disebabkan karena penelitian yang 

dilakukan oleh Wahid Ardhiarto memiliki harga yang rendah, tetapi dalam 

keputusan pembelian produk juaga mengalami peningkatan. Karena konsumen 

lebih memilih harga yang rendah dan menyesuaikan dengan pendapatan yang 

diperolehnya, 

Untuk analisis uji F diperoleh hasil sebesar Fhitung 21,614. Sedangkan 

penelitian terdahulu yang dilakukan Wahid Ardiarto (2005) diperoleh Fhitung 

12,921. Ini berarti, hasil yang diperoleh dari penilitian yang dilakukan dengan 

penelitian terdahulu lebih besar dari penelitian yang dilakukan. Hal ini 

dikarenakan dari semua variabel independennya lebih besar pengaruhnya 

terhadap keputusan pembelian dan konsumen merasa variabel penampilan fisik 

produk, harga, dan citra warung mempunyai peran yang sangat penting didalam 

pengambilan keputusan pembelian.     
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 Pada akhir penulisan skripsi ini, akan disajikan kesimpulan-kesimpulan dari 

hasil analisis yang disajikan di BAB IV, dan selanjutnya penulis akan mencoba 

memberikan saran yang sekirannya dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi 

pihak pedagang bakso. 

A.  Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan 

beberapa hal berikut: 

1.   Persamaan regresi diperoleh  Y= -5,893 + 0,543X1 + 0,205X2 + 0,202X3 

            diketahui kostanta bernilai negatif menunjukkan bahwa apabila tidak ada 

variabel X1, X2, X3 maka konsumen tidak melakukan proses pembelian 

berulang, atau dengan kata lain jika tidak ada pengaruh dari penampilan 

fisik produk, harga, dan citra warung maka konsumen tidak melakukan 

keputusan pembelian. Koefisien regresi untuk penampilan fisik produk 

(X1) bernilai positif, ini berarti peningkatan dalam penampilan fisik 

produk akan diikuti pula oleh peningkatan keputusan pembelian. 

Koefisien regresi untuk harga (X2) bernilai positif, ini berarti peningkatan 

harga akan diikuti oleh peningkatan keputusan pembelian, begitupun 

sebaliknya. Koefisien regresi untuk citra warung (X3) bernilai positif, ini 

berarti peningkatan citra warung akan diikuti pula dengan peningkatan 

keputusan pembelian. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

2. Secara parsial diketahui bahwa penampilan fisik produk berpengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian dengan nilai thitung = 4,424 > ttabel = 

1,9850 dengan probabilitas 0,000 pada tingkat signifikansi 5%, ini berarti 

hipotesis yang diajukan terbukti . Kemudian harga berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian dengan nilai thitung = 3,930 > ttabel 1,9850 

dengan probabilitas 0,000 pada tingkat signifikansi 5%, ini berarti 

hipotesis yang diajukan terbukti . Faktor citra warung yang diketahui 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian dengan nilai thitung = 

3,861 > ttabel = 1,9850 dengan probabilitas 0,000 pada tingkat signifiknsi 

5%, ini berarti hipotesis yang diajukan terbukti . 

3.  Secara bersama-sama penampilan fisik produk, harga, dan citra warung 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian yang ditujukan dengan 

nilai Fhitung = 21,641 > Ftabel 2,68 pada taraf signifikansi 5%. Ini berarti 

hipotesis yang diajukan terbukti . 

4. Dari hasil koefisien determinasi ganda (R2) menunjukkan bahwa 

keputusan pembelian dipengaruhi oleh penampilan fisik produk, harga, 

dan citra warung sebesar 61,6% sedangkan sisanya 38,4% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

         Dari sini diketahui bahwa ternyata variabel penampilan fisik, harga, 

dan citra warung sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian, ini 

berarti hipotesis yang diajukan oleh peneliti terbukti karena di benak 

konsumen, dengan penampilan fisik yang baik, harga yang tinggi, dan 
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citra warung yang positif menunjukkan bahwa warung bakso di Wilayah 

Kecamatan Sukoharjo tidak mengandung formalin.        

  

B.   Saran-saran 

      Berdasarkan kesimpulan diatas maka yang dapat penulis sarankan untuk 

pedagang bakso adalah sebagai berikut:  

1. Untuk meningkatkan ketertarikan konsumen terhadap bentuk dan ukuran 

bakso yang dinilai kurang bervariasi, alangkah baiknya jika pedagang bakso 

di Wilayah Kecamatan Sukoharjo memberikan penampilan yang lebih 

menarik pada produk baksonya dengan melakukan variasi pada bentuk dan 

ukuran. Misalnya, dengan bentuk yang bermacam-macam dan ukuran yang 

lebih besar, sehingga konsumen menjadi tertarik untuk melakukan keputusan 

pembelian.   

2. Dari analisis deskripsi kuesioner berdasarkan harga yang dilakukan diperoleh 

hasil bahwa konsumen merasa harga jual bakso tidak sesuai dengan yang 

ditawarkan. Seharusnya pedagang bakso memperhatikan penetapan harga 

secara seksama, sehingga keputusan pembelian akan meningkat.  

3. Rata-rata responden yang sangat setuju terhadap citra baik di Wilayah 

Kecamatan Sukoharjo sangat rendah, hanya sebesar 20 % saja, sehingga 

keputusan pembelian konsumen berkurang. Untuk mengatasi hal ini, 

pedagang bakso perlu meningkatkan citra warung baksonya dengan lebih 

memperhatikan kualitas produknya. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

4. Untuk mengatasi keputusan pembelian ulang bakso yang rendah setelah 

adanya isu formalin, diperlukan kerjasama dari para pedagang bakso di 

Wilayah Kecamatan Sukoharjo dan Pemda setempat. Dari pihak para 

pedagang bakso, dianjurkan untuk memberikan informasi bahwa produk 

baksonya benar-benar bebas formalin dan juga menempelkan surat keterangan 

bebas formalin dari Departemen kesehatan. Sedangkan dari pihak Pemda 

dapat mengadakan sosialisasi, seperti melakukan makan bakso bersama 

sehingga masyarakat menjadi yakin untuk tetap melakukan pembelian bakso.  
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Kepada: 

Yth. Bapak/ Ibu/ Sdr/ Sdri Responden 

Di Tempat 

 

 

 

 Dengan hormat, 

 Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan dengan judul “ ANALISIS 

PENGARUH PENAMPILAN FISIK PRODUK, HARGA, DAN CITRA 

WARUNG TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN BAKSO PASCA ISU  

FORMALIN” , maka saya mohon kerjasama dan bantuan Bapak/ Ibu/ Sdr/ Sdri 

untuk mengisi daftar pertanyaan berikut ini. Daftar pertanyaan ini diajukan untuk 

melengkapi data penelitian dalam rangka penulisan skripsi. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penampilan fisik 

produk, harga dan citra warung terhadap keputusan pembelian bakso pasca isu 

formalin. 

 Mengingat pentingnya kegunaan data tersebut, saya sangat mengharapkan 

kerja sama anda dalam memberikan jawaban yang benar dan sejujur-jujurnya. 

Adapun jawaban yang anda berikan kepada kami tidak akan berpengaruh kepada diri 

anda, karena jawaban dan data diri anda akan kami rahasiakan. 

 Atas perhatian, kerja sama dan bantuan yang anda berikan, saya ucapkan 

terima kasih. 

 

 

 

         Hormat Saya, 

 

         Joko Triyanto  

           F 1204257 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

 

Catatan: 

    BERILAH TANDA CEK (V) PADA PILIHAN JAWABAN YANG TERSEDIA SESUAI DENGAN PILIHAN ANDA.  

I.  KARAKTERISTIK RESPONDEN 

1. Nama   : 

2. Usia    : 

3. Jenis kelamin  :      Laki-laki                   Perempuan   

4. Pendidikan terakhir  :      SD                 SLTA         S1 

                                                       SLTP             D1/D3        S2  

 

5. Pekerjaan Responden :      Pegawai Negeri           Wiraswasta                       Petani/ Buruh 

                                                                                  Pegawai Swasta           Pelajar/ Mahasiswa          Lainnya 

 

6. Pendapatan Responden :      Belum punya pendapatan 

                                                        < Rp 500.000,00 

                                                         Rp 500.000,00 – Rp 1.000.000,00     

                                                       > Rp 1.000.000,00 

  

7. Keputusan pembelian ulang sebelum isu formalin dalam 1 bulan: 

                    1X                                     3X                                < 4X    

     
                              2X                                     4X                     

             

8. Keputusan pembelian ulang sesudah isu formalin dalam 1 bulan: 

                    1X                                     3X                                < 4X                                                                                                              

                   

                    2X                                     4X                  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

II.  VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN      

PEMBELIAN BAKSO.  

Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai menurut anda, 

mengenai penampilan fisik produk, harga dan citra warung dengan memberikan 

tanda lingkaran (O) dikolom yang sesuai. 

Keterangan: 

1. STS : Sangat Tidak Setuju      3. N : Netral           5. SS : Sangat Setuju  

2. TS   : Tidak Setuju           4. S  : Setuju 

 

 

No PENAMPILAN FISIK PRODUK SS S N TS STS 
1 Warna bakso menunjukan tingkat kematangan 

yang sempurna 
5 4 3 2 1 

2 Dari segi ukuran dan bentuk lebih bervariasi 5 4 3 2 1 
 HARGA      
1 Harganya terjangkau 5 4 3 2 1 
2 Harganya dipertimbangkan dengan daya beli 

masyarakat 
5 4 3 2 1 

3 Harga mempengaruhi minat konsumen dalam 
melakukan pembelian 

5 4 3 2 1 

5 Harga jual sesuai dengan produk yang 
ditawarkan 

5 4 3 2 1 

 CITRA WARUNG       
1 Warung bakso mempunyai kesan yang baik 

dimata konsumen 
5 4 3 2 1 

2 Warung bakso di Kecamatan Sukoharjo 
mempunyai kesan yang baik dibandingkan 
dengan Kecamatan lain 

5 4 3 2 1 

3 Pelayanan warung menciptakan kesan yang 
baik dimata konsumen 

5 4 3 2 1 

4 Kebersihan dan kenyamanan warung 
menciptakan kesan yang baik dimata 
konsumen  

5 4 3 2 1 

5 Lokasi warung menciptakan kesan yang baik 
dimata konsumen 

5 4 3 2 1 
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Regression 
 
 
 
 

Model Summary

,635a ,403 ,616 1,268
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), CITRA, HARGA, FISIKa. 
 

 

 
 
 

ANOVAb

104,313 3 34,771 21,614 ,000a

154,437 96 1,609

258,750 99

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), CITRA, HARGA, FISIKa. 

Dependent Variable: KPb. 
 

 
 
 
 

Coefficientsa

-5,893 1,610 -3,661 ,000

,543 ,123 ,372 4,424 ,000

,205 ,052 ,329 3,930 ,000

,202 ,052 ,311 3,861 ,000

(Constant)

FISIK

HARGA

CITRA

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: KPa. 
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Correlations 
 
 

Correlations

1 ,465** ,804**

. ,000 ,000

100 100 100

,465** 1 ,773**

,000 . ,000

100 100 100

,804** ,773** 1

,000 ,000 .

100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

F1

F2

FISIK

F1 F2 FISIK

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

 
 
 
Reliability 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100,0                    N of Items =  2 
 
Alpha =    ,6334 
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Correlations 
 

Correlations

1 ,557** ,639** ,586** ,843**

. ,000 ,000 ,000 ,000

100 100 100 100 100

,557** 1 ,645** ,486** ,816**

,000 . ,000 ,000 ,000

100 100 100 100 100

,639** ,645** 1 ,578** ,866**

,000 ,000 . ,000 ,000

100 100 100 100 100

,586** ,486** ,578** 1 ,789**

,000 ,000 ,000 . ,000

100 100 100 100 100

,843** ,816** ,866** ,789** 1

,000 ,000 ,000 ,000 .

100 100 100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

H1

H2

H3

H4

HARGA

H1 H2 H3 H4 HARGA

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

 
 
 
 
Reliability 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100,0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    ,8477 
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Correlations 
 
 

Correlations

1 ,393** ,480** ,535** ,401** ,747**

. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

100 100 100 100 100 100

,393** 1 ,410** ,442** ,560** ,754**

,000 . ,000 ,000 ,000 ,000

100 100 100 100 100 100

,480** ,410** 1 ,416** ,359** ,666**

,000 ,000 . ,000 ,000 ,000

100 100 100 100 100 100

,535** ,442** ,416** 1 ,540** ,765**

,000 ,000 ,000 . ,000 ,000

100 100 100 100 100 100

,401** ,560** ,359** ,540** 1 ,768**

,000 ,000 ,000 ,000 . ,000

100 100 100 100 100 100

,747** ,754** ,666** ,765** ,768** 1

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 .

100 100 100 100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

C1

C2

C3

C4

C5

CITRA

C1 C2 C3 C4 C5 CITRA

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

 
 
 
Reliability 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100,0                    N of Items =  5 
 
Alpha =    ,8063 
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Correlations 
 
 

Correlations

1 ,750** ,579**

. ,000 ,000

100 100 100

,750** 1 ,603**

,000 . ,000

100 100 100

,579** ,603** 1

,000 ,000 .

100 100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

KP1

KP2

KP

KP1 KP2 KP

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

 
 
 
Reliability 
 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100,0                    N of Items =  2 
 
Alpha =    ,8477 
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