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ABSTRAK
PEMODELAN MATEMATIKA UNTUK MINAT BELI PELANGGAN
TERHADAP PRODUK
(Studi Kasus pada UKM Fahmi Mandiri Lampung Selatan)

Oleh
Ulfa Farida
Pemodelan matematika merupakan proses dalam menurunkan model
matematika dari suatu fenomena berdasarkan asumsi-asumsi yang digunakan. Tujuan
dari adanya sebuah model matematika adalah memungkinkan dilakukan proses
pengambilan keputusan mengenai situasi nyata dengan menganalisis model tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan model matematika dari minat beli
pelanggan terhadap produk keripik pisang UKM Fahmi Mandiri dan untuk
mengetahui faktor apa yang paling berpengaruh dari minat beli pelanggan terhadap
produk keripik pisang UKM Fahmi Mandiri.
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif
dan metode survei. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi.
Angket diberikan kepada pelanggan UKM Fahmi Mandiri dan berguna untuk
mendapatkan informasi mengenai minat beli responden terhadap produk keripik
pisang UKM Fahmi Mandiri. Teknik pengambilan sampel dengan accidental
sampling. Analisis data berdasarkan analisis regresi linier berganda dengan uji asumsi
klasik yaitu uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.
Hasil perhitungan menggunakan analisis regresi diperoleh model matematika
dari minat beli pelanggan terhadap produk keripk pisang UKM Fahmi Mandiri yaitu
. Dengan tingkat signifikan variabel harga( )
sebesar 0
dan variabel merek ( ) sebesar
< 0,05 menunjukkan bahwa
harga (
dan merek (
secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap minat beli. Berdasarkan model matematika yang diperoleh
disimpulkan bahwa variabel yang paling besar pengaruhnya dari minat beli pelanggan
terhadap produk keripik pisang UKM Fahmi Mandiri adalah harga ( . Hal ini dapat
dilihat dari nilai koefisien regresi variabel harga
sebesar 0,601 lebih besar
daripada koefisien regresi variabel merek
.

KataKunci: model, matematika, Minat, Beli, Produk.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Di era globalisasi sekarang ini, perkembangan bisnis makanan sangat
meningkat. Jika diperhatikan banyak pengusaha di Indonesia bermunculan
bukan hanya pengusaha berskala besar tetapi juga pengusaha kecil dan
menengah, bahkan usaha kecil dan menengah (ukm) saat ini peningkatannya
cukup besar. Adanya peluang bisnis dengan modal kecil menarik orang untuk
mencoba membangun usahanya sendiri. Kebanyakan usaha yang dibangun
bermula dari bisnis rumahan yang jangkauan pasarnya belum meluas sampai
akhirnya banyak pengusaha kecil dan menengah membuka toko bahkan toko
lewat media internet yang dapat menjangkau orang lebih banyak lagi.
Memaksimalkan usaha yang dijalankan, banyak pengusaha memanfaatkan
rumah sebagai tempat usaha agar dapat mengurangi biaya sewa tempat,
memanfaatkan anggota keluarga dalam menjalankan bisnis untuk mengurangi
gaji karyawan. Mengandalkan semangat yang luar biasa, para pengusaha UKM
melakukan berbagai usaha untuk kemajuan bisnisnya.
Salah satu industri yang saat ini dianggap sangat ramai adalah industri
makanan ringan. Seiring meningkatnya industri makanan ringan, tidak dapat
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dihindari lagi terjadinya persaingan yang sangat kompetitif diantara pengusaha
dalam memperbanyak konsumen sehingga mampu mencapai target laba yang
diharapkan dan menjadi produk yang dipercayai banyak konsumen diantara
produk-produk sejenisnya. Berbagai usaha dilakukan pengusaha untuk
memenangkan persaingan di sektor industri makanan ringan. Persaingan dalam
dunia bisnis makanan ringan ini membuat para pengusaha menentukan strategi
yang tepat dalam memasarkan produknya. Perusahaan yang menerapkan
konsep

pemasaran

mencermati

prilaku

konsumen

dan

hal-hal

yang

mempengaruhi keputusan pembeliannya. Seorang konsumen akan memberikan
nilai dan menunjukakan tingkat kepuasannya terhadap produk atau sering
dikenal dengan istilah nilai dan kepuasan pelanggan.
Menurut Sutisna (2003) bahwa mempelajari prilaku konsumen bertujuan
untuk mengetahui dan memahami berbagai aspek yang ada pada konsumen,
yang akan digunakan dalam menyusun strategi pemasaran yang berhasil. 1 Hal
tersebut sangat membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Manajer
dapat melakukan beberapa strategi pemasaran seperti halnya penentuan harga
jual produknya, strategi promosinya, dan bagaimana melakukan distribusi
produk kepada konsumen.

1

Sutisna, Perilaku Konsumen Dan Komunikasi Pemasaran (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2003), h. 5.
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Dalam kegiatan pemasaran, umat Islam dilarang melakukan tindakan
bathil, namun harus melakukannya dengan dasar saling ridho, sebagaimana
firman Allah Ta’ala dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 29 :
            
            
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
(QS. An- Nisa’: 29)
Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa perusahaan harus dapat
menjamin produknya. Jaminan yang dimaksud mencakup mutu bahan, mutu
pengolahan, mutu penyajian, kehalalan, dan manfaat produk, sehingga tidak
ditemukan hal yang bersifat merugikan konsumen, karena prinsip pemasaran
dalam jual beli harus dilandasi dengan saling ridho atau ikhlas antara produsen
dan konsumen. Dalam hal ini, perusahaan bebas untuk memilih strategi dalam
memasarkan produknya dan tetap dilandasi dengan akhlak yang baik. Seperti
halnya menjamin kesesuaian kualitas produk dengan harganya, produk yang
masih layak dikonsumsi atau digunakan dan lain sebagainya.
Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan
sentral makanan ringan jenis keripik pisang. Melihat dari adanya ketersediaan
bahan baku yang relatif mudah diperoleh, maka industri keripik pisang
berkembang di Provinsi Lampung dan menjadi salah satu produk unggulan
Provinsi Lampung. Perkembangan industri kecil dan menengah keripik pisang
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di Provinsi Lampung tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu
pemasaran. Industri yang semakin berkembang menciptakan persaingan yang
sangat kuat, sehingga berpengaruh terhadap perusahaan dalam memilih strategi
pemasaran yang tepat.
Menurut Boone dan Kurtz, para pengambil keputusan dalam organisasi
sukses manapun, baik yang berorientasi keuntungan maupun yang nirlaba,
menggunakan proses dua-langkah untuk mengembangkan strategi pemasaran.
Pertama, mereka mempelajari dan menganalisis pasar sasaran yang potensial
kemudian memilih diantara pasar tersebut. Kedua, mereka menciptakan
marketing mix (bauran pemasaran) untuk memuaskan pasar yang dipilih.
Marketing mix suatu perusahaan mencampur empat strategi yaitu produk
(product), harga (pricing), tempat (place), dan promosi (promotion) untuk
menyesuaikan kebutuhan dan pilihan dari pasar sasaran tertentu. Sukses
pemasaran tidak hanya tergantung pada setiap strategi, tetapi juga pada
kombinasi keempatnya. Strategi produk meliputi keputusan tentang rancangan
kemasan, nama merek, nama dagang, garansi, citra produk, pengembangan
produk baru, dan pelayanan pelanggan. Strategi penentuan harga berhubungan
dengan metode penetapan keuntungan dan harga yang dapat ditentukan.
Strategi tempat menjamin bahwa pelanggan menerima pembelian mereka dalam
kuantitas yang sesuai pada waktu dan tempat yang tepat. Strategi promosi
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mencakup memberi informasi, membujuk, dan mempengaruhi keputusan
membeli konsumen.2
Dalam konsep pemasaran yang berkembang sekarang ini, pelanggan
ditempatkan

sebagai

menomorsatukan

pusat

pelanggan.

perhatian,

dengan

Strategi

pemasaran

kata

lain

yang

perusahaan

dikembangkan

diharapkan dapat meraih pasar yang sangat luas. Tugas mendasar dari
pemasaran adalah untuk mengetahui mengapa orang memilih untuk membeli
produk ini dan bukan yang lainnya. Pengusaha perlu mempelajari prilaku
konsumen, sehingga dapat mengevaluasi dan meramalkan prilaku konsumen.
prilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam
pembelian. Proses pengambilan keputusan ini muncul sebagai akibat adanya
daya tarik maupun minat beli.
Minat beli merupakan tahap kecenderungan responden untuk bertindak
sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Minat beli juga dapat
didefinisikan sebagai seberapa besar kemungkinan konsumen membeli suatu
merek atau seberapa besar kemungkinan konsumen berpindah dari satu merek
ke merek lainnya. Sesorang yang sudah memiliki minat beli akan melakukan
beberapa hal antara lain cenderung untuk membeli produk, selalu mencari

2

Louis E. Boone, David L. Kurtz, Pengantar Bisnis, Jilid II (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 18.
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informasi mengenai produk, cenderung untuk mereferensikan produk kepada
orang lain, dan memiliki prefrensi utama pada produk tersebut.3
Berdasarkan marketing mix yang telah diuraikan menurut Boone dan
Kurtz, maka faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli pelanggan antara lain
produk, harga, tempat, dan promosi. Produk diidentifikasi dalam beberapa cara
seperti dengan membedakan merek, kemasan, label, dan kualitas. Dalam
memilih strategi pemasaran, setiap perusahaan memiliki kebijakan yang
berbeda-beda. Misalnya saja perusahaan menghilangkan variabel tempat atau
lokasi dalam pemasarannya karena dianggap tidak terlalu memberikan
pengaruh secara langsung terhadap laba perusahaan, namun ada juga
perusahaan

yang

menghilangkan

variabel

harga

dalam

memusatkan

perhatiannya pada pemasaran karena dianggap penetapan harga tiap produk
mengikuti harga pesaing. Dalam hal ini, UKM Fahmi Mandiri menjadi salah
satu usaha yang menghadapi masalah dalam segi pemasaran yaitu menentukan
faktor yang sangat berpengaruh terhadap minat beli pelanggannya.
UKM Fahmi Mandiri merupakan salah satu UKM yang memproduksi
keripik pisang di Lampung. Proses pemasaran keripik pisang di UKM Fahmi
Mandiri mempunyai beberapa faktor yang belum diketahui pengaruhnya secara
signifikan terhadap minat beli pelanggannya dalam memasarkan beberapa jenis

3

Ndaru Kusuma Dewa, “Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Daya Tarik Promosi Dan Harga

Terhadap Minat Beli”. (Tesis Program Magister Manajemen Universitas Diponegoro, Semarang,
2009), h. 24.
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merek keripik pisang, yaitu keripik pisang merek Vsang, Bintang Rasa, dan Mr.
Bean. Proses pemasaran ketiga jenis merek keripik pisang tersebut tentunya
tidak terlepas dari persepsi pelanggan terhadap produk yang dipilihnya.
Pemasaran yang belum efisien pada UKM Fahmi Mandiri terjadi karena tidak
memperhatikan persepsi pelanggan terhadap produknya. Berikut ini akan
disajikan data penjualan keripik pisang pada UKM Fahmi Mandiri Lampung
Selatan:
Tabel 1.1
Data Penjualan pada UKM Fahmi Mandiri Tahun 2016
Jumlah Penjualan
Kemasan
Rp
1.
Januari
20.825
108.312.500
2.
Februari
22.970
135.335.000
3.
Maret
22.152
127.692.000
4.
April
25.090
147.615.000
5.
Mei
21.245
132.682.500
6.
Juni
27.182
162.017.000
7.
Juli
26.480
155.815.000
8.
Agustus
30.070
171.955.000
9.
September
32.482
195.187.000
10.
Oktober
32.197
194.020.500
11.
November
33.099
196.441.500
12.
Desember
32.000
186.700.000
Jumlah
325.792
1.913.773.000
Rata-rata
27.149
159.481.083
Sumber : UKM Fahmi Mandiri, 2016
No

Bulan

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa adanya kenaikan dan
penurunan penjualan pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juli
dibawah rata-rata penjualan. Juni, Agustus, September, Oktober, November,
dan Desember diatas rata-rata penjualan. Meskipun UKM telah menetapkan
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harga yang terjangkau oleh pelanggan, menggunakan kemasan yang menarik,
bahan yang melindungi kerenyahan keripik, dan merek yang unik, tetapi naik
dan turunnya penjualan tetap terjadi. Hal ini tidak terlepas dari minat beli
pelanggan yang mempertimbangkan permasalahan harga, kualitas produk, dan
merek.
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada pemilik UKM
Fahmi Mandiri yaitu bapak Kastubin pada hari Jum’at, 24 Maret 2017 pukul
10.00 di Sukabumi Bandar lampung, UKM Fahmi Mandiri belum pernah
melakukan analisis terhadap pelanggannya mengenai ketertarikan untuk
membeli produk-produk keripiknya. Selama ini, UKM Fahmi Mandiri hanya
memperkirakan secara manual bahwa untuk konsumen yang berasal dari
kalangan menengah keatas mengutamakan rasa dalam membeli produk
sedangkan harga menjadi

pertimbangan selanjutnya. Hal ini disebabkan

keterbatasan pemahaman matematika dalam proses pemasaran yang dilakukan
UKM Fahmi Mandiri, dan belum mengetahui penerapan model matematika
untuk memprediksi minat beli pelanggannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan
analisis mengenai minat beli pelanggan terhadap produk.
Penentuan faktor apa yang paling berpengaruh terhadap minat beli
pelanggan dan seberapa besar pengaruhnya merupakan proses yang dapat
diselesaikan menggunakan analisis matematika. Salah satu alat analisis yang
digunakan untuk memecahkan masalah ekonomi dalam hal minat beli yaitu
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model matematika. Model matematika suatu fenomena adalah suatu ekspresi
matematika yang diturunkan dari fenomena tersebut.
Salah satu cara untuk mendapatkan model matematika dilakukan dengan
analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi seberapa jauh
perubahan

nilai

variabel

dimanipulasi/dirubah-rubah

dependen,
atau

bila

nilai

variabel

dinaik-turunkan.

independen

Termasuk

masalah

pendugaan atau peramalan nilai peubah tak bebas

berdasarkan hasil

pengukuran pada beberapa peubah bebas

Manfaat dari hasil

analisis regresi ini adalah

untuk membuat keputusan apakah naik dan

menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui peningkatan variabel
independen atau tidak. Seperti halnya, naiknya jumlah penjualan dapat
dilakukan melalui jumlah iklan atau tidak. Persamaan regresi dengan n
prediktor adalah

.

Penelitian mengenai minat beli sudah pernah dilakukan oleh beberapa
peneliti sebagai berikut, Ndaru kusuma dewa (2009) membahas tentang analisis
pengaruh kualitas produk, daya tarik promosi dan harga terhadap minat beli
(studi kasus Starone di area Jakarta pusat). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kualitas produk, daya tarik promosi, dan harga memiliki pengaruh yang
positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen.4
Dita kurnia (2013) membahas tentang pengaruh iklan dan word of mouth
terhadap minat beli mahasiswa Universitas Negeri Padang atas kartu perdana
4

Ibid. h. 116.
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im3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklan dan word of mouth
berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli mahasiswa Universitas
Negeri Padang atas kartu perdana im3.5
Dian retnaningsih (2009) membahas tentang analisis pengaruh mutu
produk dan persepsi harga terhadap minat beli (studi pada PT. StarOne mitra
telekomunikasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mutu produk dan harga
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat beli.6
Berdasarkan pembahasan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan
bahwa penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya.
Perbedaannya terletak pada jumlah variabel yang mempengaruhi minat beli,
objek penelitian pada UKM Fahmi mandiri, selain itu jumlah merek produk
pada penelitian sebelumnya hanya terdapat satu jenis.
Berdasarkan pembahasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul: “Pemodelan Matematika untuk Minat Beli Pelanggan
terhadap Produk (Studi Kasus pada UKM Fahmi Mandiri Lampung Selatan)”.

5

Dita Kurnia, “Pengaruh Iklan Dan Word Of Mouth Terhadapa Minat Beli Mahasiswa
Universitas Negeri Padang Atas Kartu Perdana IM3”. Jurnal Manajemen, Vol. 2 No. 02, Universitas
Negeri Padang (5 Mei 2017), h. 7.
6
Dian Retnaningsih, “Analisis Pengaruh Mutu Produk Dan Persepsi Harga Terhadap Minat
Beli”. (Tesis Program Magister Manajemen Universitas Dipnegoro, Semarang, 2009), h. 57.
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B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat diidentifikasi
masalah-masalah yang terjadi sebagai berikut :
1. Rendahnya penerapan ilmu matematika.
2. Perencanaan pemasaran yang belum memperhatikan persepsi pelanggan
terhadap produknya.
3. Pemasaran yang belum efisien.
4. Belum dilakukannya analisis untuk mengetahui faktor yang paling
berpengaruh terhadap minat beli pelanggan.
C. Batasan Masalah
Pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu :
1. Pemodelan matematika melalui analisis regresi linier berganda.
2. Model regresi linier berganda dengan tiga prediktor ( 1,

2,

3).

3. Variabel yang diutamakan yaitu harga, kualitas produk, dan merek.
4. UKM yang diamati yaitu UKM Fahmi Mandiri.
D. Rumusan Masalah
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:
1. Bagaimana model matematika dari minat beli pelanggan terhadap produk?
2. Faktor manakah yang paling berpengaruh dari minat beli pelanggan terhadap
produk?
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E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini
adalah:
1. Mendapatkan model matematika dari minat beli pelanggan terhadap produk.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang paling berpengaruh dari minat beli
pelanggan terhadap produk.
F. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:
1.

Manfaat Teoritis
Hasil penelitian diharapakan dapat menunjang penerapan ilmu matematika
tentang aplikasi dari pemodelan matematika dalam kehidupan sehari-hari
khususnya tentang minat beli pelanggan terhadap produk.

2.

Manfaat Praktis
a. Bagi Perusahaan
Memberi kontribusi dan tambahan informasi kepada pengusaha dalam
hal faktor yang paling berpengaruh terhadap minat beli produk keripik
pisang di UKM Fahmi Mandiri, sehingga dapat menjadi bahan
pertimbangan perusahaan dalam memasarkan produknya.
b. Bagi Pelanggan
Memberi pemahaman dan tambahan informasi kepada para pelanggan
dalam proses pembelian produk.
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c. Bagi Peneliti
Menambah

wawasan

bagi

peneliti

tentang penerapan

model

matematika pada kehidupan sehari-hari.
d. Bagi peneliti lain
Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dan
pertimbangan pengembangan penelitian yang sejenis.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A.

Pemodelan Matematika
Model adalah representasi dari objek atau situasi atau kondisi yang
sebenarnya. Model dapat disajikan dalam berbagai bentuk, yang salah satunya
adalah model matematika. Model matematika mempresentasikan suatu masalah
dengan sistem yang mencerminkan hubungan antar simbol atau hubungan
matematis.

Tujuan

dari

adanya

sebuah

model

matematika

adalah

memungkinkan dilakukan proses pengambilan keputusan mengenai situasi
nyata dengan menganalisis model tersebut. Nilai kesimpulan atau keputusan
berdasarkan model tergantung pada seberapa baiknya model matematika dapat
mempresentasikan kondisi nyatanya. Dengan pengertian model yang baik
membuat keputusan menjadi tidak bias.7
Model matematika dapat diklasifikasikan menjadi model statistik, model
deterministik, dan model probabilistik atau model stokastik. Model statistik bisa
berupa fungsi baik satu variabel atau lebih dan fungsi ini diperoleh dari
penelitian yang melibatkan analisis statistika. Model deterministik hanya untuk

7

Mesra B, Penerapan Ilmu Matematika Dalam Ekonomi Dan Bisnis, Ed. I, Cet. I (Yogyakarta:
Deepublish, 2016), h. 5-6.
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menggambarkan gejala-gejala yang dapat diukur dengan derajat kepastian yang
tinggi, biasanya model ini disebut nilai awal dan nilai batas. Model
probabilistik untuk menggambarkan gejala yang bersifat probabilistik, dalam
modelnya terdapat variabel atau parameter yang bersifat probabilistik atau
stokastik.8
Pemodelan matematika merupakan proses dalam menurunkan model
matematika dari suatu fenomena berdasarkan asumsi-asumsi yang digunakan.
Secara umum dalam menerapkan matematika untuk mempelajari suatu
fenomena meliputi tiga langkah, yaitu:
1. Pemodelan matematika suatu fenomena, perumusan masalah.
Langkah ini untuk menterjemahkan data maupun informasi yang diperoleh
tentang suatu fenomena dari masalah nyata menjadi model matematika.
Dalam model matematika, suatu fenomena dapat dipelajari secara lebih
terukur (kuantitatif) dalam bentuk (sistem) persamaan/pertidaksamaan
matematika maupun ekspresi matematika.
2. Pencarian solusi/kesimpulan matematika.
Setelah model matematika diperoleh, solusi atas model tersebut dicari
dengan menggunakan metode-metode matematika yang sesuai.
3. Interpretasi solusi/kesimpulan matematika pada fenomena yang dipelajari.
Solusi yang berupa fungsi, angka-angka maupun grafik tidak berarti banyak
apabila solusi tersebut tidak menjelaskan permasalahan awalnya. Oleh
8

Edi Cahyono, Pemodelan Matematika (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2013), h. 3-4.
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karena itu, interpretasi solusi penting untuk mengerti arti dan implikasi
solusi tersebut terhadap fenomena awal dari mana masalahnya berasal. 9
B.

Analisis Regresi
Analisis regresi digunakan untuk memprediksi seberapa jauh perubahan
nilai variabel dependen, bila nilai variabel independen dimanipulasi/dirubahrubah atau dinaik-turunkan. Manfaat dari analisis regresi adalah untuk membuat
keputusan apakah naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan
melalui peningkatan variabel independen atau tidak. Sebagai contoh naiknya
jumlah penjualan dapat dilakukan melalui jumlah iklan atau tidak. 10
Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa persamaan regresi adalah
persamaan matematik yang memungkinkan untuk meramalkan nilai-nilai suatu
peubah tak bebas dari nilai-nilai satu atau lebih peubah bebas.
Analisis regresi memiliki beberapa tugas pokok antara lain mencari
korelasi antara kriterium dengan prediktor, menguji apakah korelasi itu
signifikan ataukah tidak, mencari persamaan garis regresinya, dan menemukan
sumbangan relatif antara sesama prediktor, jika prediktornya lebih dari satu. 11
Meskipun empat tugas tersebut tidak dipisah-pisahkan, dalam analisis regresi
tugas-tugas itu nanti akan selalu dikerjakan, meskipun tidak dalam urutan
seperti itu.

9

Ibid. h. 4-5.
Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 260.
11
Sutrisno Hadi, Analisis Regresi (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), h. 2.
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1. Regresi Linier Berganda
Regresi

linier

berganda

adalah

menggambarkan hubungan antara lebih

persamaan
dari

dan satu peubah tak bebas

regresi

yang

satu peubah bebas
12

Hal tersebut

menunjukkan bahwa analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah
variabel independennya minimal dua.
Persamaan regresi untuk dua prediktor adalah:
(2.1)
Persamaan regresi untuk tiga prediktor adalah:
(2.2)
Persamaan regresi untuk n prediktor adalah:
(2.3)
Keterangan:
= Variabel dependen.
= Konstanta.
= Koefisien regresi.
= Variabel independen.13

12

Novalia, Muhamad Syazali, Olah Data Penelitian Pendidikan (Bandar Lampung: AURA,
2014). h.109.
13
Sugiyono, Op.Cit. h. 275-276.
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2. Asumsi-Asumsi Regresi Linier
Dalam melaksankan tugasnya, analisis regresi memiliki beberapa
asumsi yang harus dipenuhi guna memperoleh persamaan regresi yang baik
antara lain:
a. Model Disfesifikasikan dengan Benar
Asumsi ini adalah asumsi pertama yang harus dipenuhi oleh peneliti.
Maksudnya adalah bahwa model regresi tersebut dirancang dengan benar
oleh peneliti.
b. Asumsi Kenormalan
Uji normalitas adalah pengujian untuk melihat apakah data yang
digunakan baik menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak.
Distribusi normal membentuk suatu garis lurus diagonal.
Error (galat) menyebar normal dengan rata-rata nol atau suatu ragam
tertentu

.

Statistika uji yang sering digunakan untuk menguji asumsi kenormalan
yaitu uji Kolmogorov Smirnov.
D = maks S(zi) – P(zi)
Hipotesis :
: Data menyebar normal
: Data tidak menyebar normal
Jika

, maka terima

artinya data menyebar normal.
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c. Asumsi Homoskedastisitas
Homoskedastisitas adalah kondisi dimana ragam dari setiap nilai
galat adalah konstan (sama) untuk semua nilai dari variabel bebas

.

Statistik uji yang digunakan untuk menguji asumsi homoskedastisitas
adalah uji Bartlet.
–∑
Hipotesis yang berlaku dalam uji homoskedastisitas ragam galat adalah:

: Setidak-tidaknya ada satu pasang ragam galat yang tidak sama
Jika

<

, maka terima

artinya ragam galat bersifat

homoskedastisitas.
d. Asumsi Autokorelasi
Adanya autokorelasi pada galat mengidentifikasikan bahwa ada satu
atau beberapa variabel penting yang mempengaruhi variabel terikat yang
tidak dimasukkan ke dalam model regresi. Statistik uji yang sering dipakai
adalah durbin-watson.
∑
∑
Hipotesis untuk uji autokorelasi:
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Kriteria uji bagi durbin-watson untuk kasus uji 2 arah:
Jika

, maka tolak

maka terima

, atau jika

,

.

e. Asumsi Multikolinearitas
Asumsi ini hanya tepat untuk regresi linier berganda. Multikolinearitas
berarti bahwa terjadi korelasi linier yang erat antar variabel bebas. Statistik
uji yang digunakan adalah variance inflation factor (VIF). 14
C.

Pelanggan
Pelanggan adalah orang atau sekelompok orang yang menggunakan
produk dari sebuah perusahaan yang akan digunakan untuk konsumsi pribadi,
dijual kembali, atau diproses lebih lanjut. Perusahaan yang memusatkan
perhatiannya pada pelanggan selalu berusaha untuk memuaskan pelanggannya.
Memuaskan pelanggan adalah kunci keberhasilan bisnis saat ini. Pasar
pelanggan meliputi:
1. Pasar konsumen, adalah individu atau rumah tangga yang membeli produk
untuk konsumsi pribadi.
2. Pasar bisnis, adalah individu atau perusahaan lain yang membeli produk
untuk diproses lebih lanjut atau digunakan dalam proses produksinya.
3. Pasar pedagang besar, adalah individu atau perusahaan lain yang membeli
produk untuk dijual kembali dengan mengambil keuntungan.

14

Novalia, Muhamad Syazali, Op.Cit. h.112-114.
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4. Pasar pemerintah, adalah instansi pemerintahan yang membeli produk untuk
menyediakan fasilitas umum atau mengalihkan produk tersebut kepada pihak
lain yang membutuhkan.
5. Pasar luar negeri, adalah pembeli luar negeri termasuk konsumen, produsen,
penjual dan pemerintah yang membeli produk dari sebuah perusahaan yang
akan digunakan untuk konsumsi pribadi, dijual kembali atau diproses lebih
lanjut.15
Pelanggan saat ini sangat cerdas dalam memilih produk, hal ini
diperhatikan dari kebiasaan setiap pelanggan yang selalu memiliki persepsi
berbeda-beda terhadap apa yang ingin dibeli. Persepsi tersebut dapat
membentuk minat beli seseorang.
D.

Minat Beli
1. Pengertian Minat Beli
Minat beli merupakan tahap kecenderungan responden untuk
bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Minat
beli juga dapat didefinisikan sebagai seberapa besar kemungkinan
konsumen membeli suatu merek atau seberapa besar kemungkinan
konsumen berpindah dari satu merek ke merek lainnya. Seseorang
memutuskan untuk membeli produk ketika merasa puas dan memberi nilai
yang tinggi. Kepuasan ini mencerminkan penilaian seseorang terhadap
kinerja (hasil) yang dirasakan dalam kaitannya dengan harapan. Jika
15

Daryanto, Sari Kuliah Manajemen Pemasaran (Bandung: Satu Nusa, 2011), h. 25.
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kinerja produk tidak memenuhi harapan, pelanggan tidak puas dan kecewa.
Jika kinerja produk sesuai harapan, pelanggan merasa puas. Jika kinerja
produk melebihi harapan, pelanggan merasa senang. Nilai pelanggan
terkait dengan kualitas, pelayanan, dan harga. Nilai meningkat seiring
dengan meningkatnya kualitas dan pelayanan, dan sebaliknya menurun
seiring dengan meningkatnya harga. 16
2. Indikator Minat Beli
Minat beli dapat diidentifikasikan melalui indikator-indikator minat
transaksional, minat refrensial, minat preferensial dan minat eksploratif.
a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli
produk.
b. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan
produk kepada orang lain.
c. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku
seseorang yang memiliki prefrensi utama pada produk tersebut.
Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk
prefrensinya.
d. Minat eksploratif, yaitu minat ini menggambarkan perilaku seseorang
yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan

16

Ndaru Kusuma Dewa, Op.Cit. h. 24.
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mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk
tersebut.17
E.

Produk
1. Pengertian Produk
Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk
mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan atau dikonsumsi dan yang
dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk dapat diidentifikasi
berdasarkan kualitas produk, sifat-sifat produk dan rancangan produk.
Mutu atau kualitas berkaitan dengan kemampuan produk untuk
melaksanakan fungsinya. Sifat-sifat produk merupakan alat bersaing yang
membedakan produk perusahaan dengan produk pesaing seperti halnya
merek. Sedangkan rancangan produk berkaitan dengan proses mendesain
gaya dan fungsi produk.
2. Tingkatan Produk
Dalam merencanakan tawaran pasar, pemasar perlu memahami
tingkatan produk. Tiap tingkatan memiliki nilai tambah bagi pelanggannya.
a.

b.

17

Produk inti
Jasa untuk memecahkan masalah atau manfaat inti yang dicari
konsumen, ketika membeli suatu produk. Hal ini didasarkan pada
pertanyaan: “apa yang sebenarnya dibeli oleh pembeli?”
Produk aktual

Esthi Dwityanti, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen
Terhadap Layanan Internet Banking Mandiri”. (Tesis Program Magister Manajemen Pascasarjana
Universitas Diponegoro, Semarang, 2008), h. 21-22.
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c.

Bagian dari produk, yang meliputi tingkat mutu, sifat, rancangan,
nama merek, dan pengemasan serta sifat lain yang dibangunkan untuk
memberikan manfaat produk inti.
Produk tambahan
Tambahan servis/pelayanan dan manfaat bagi konsumen yang
diberikan disekitar produk inti dan produk aktual.konsumsi pribadi.18

3. Klasifikasi Produk
Produk dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu :
a. Produk Konsumen
Produk konsumnen adalah produk yang dibeli oleh konsumen akhir
untuk konsumsi pribadi. Produk konsumen biasanya diklasifikasikan
menurut kebiasaan belanja pelanggan.
1) Produk Sehari-hari
Produk konsumen yang biasanya sering dibeli, seketika, hanya sedikit
membanding-bandingkan dan usaha membelinya minimal seperti
halnya produk kebutuhan pokok.
2) Produk Shopping
Produk konsumen yang dalam proses memilih ditandai dengan
pembandingan kesesuaian mutu, harga, dan gaya, meliputi produk
homogen (produk yang mempunyai mutu sama, tetapi harganya
berbeda) dan produk heterogen (produk yang mana konsumen
memandang sifat produk lebih penting daripada harga).

18

Daryanto, Op.Cit. h. 49.
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3) Produk Khusus
Produk konsumen dengan karakteristik unik atau diidentifikasi merek
yang dicari oleh kelompok besar pembeli sehingga pembeli bersedia
melakukan usaha khusus untuk membeli.
4) Produk yang tidak Dicari
Produk konsumen yang keberadaannya tidak diketahui konsumen atau
kalaupun diketahui biasanya tidak berpikir untuk membelinya.
b. Produk Industri
Produk industri adalah produk yang dibeli oleh individu atau organisasi
untuk diproses lebih lanjut atau dipergunakan dalam melakukan bisnis.
Produk industri meliputi bahan dan suku cadang, barang modal, serta
perlengkapan dan jasa.19
4. Atribut Produk
Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dianggap penting
oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan.20 Produk
merupakan salah satu dalam marketing mix atau bauran pemasaran.
Marketing mix adalah perangkat alat pemasaran taktis yang dapat
dikendalikan, yang dipadukan oleh firm untuk menghasilkan respon yang

19

Ibid. h. 50.
Kurnia Akbar, “Analisis Pengaruh Harga, Brand Image, dan Atribut Produk terhadap
Keputusan Pembelian Handphone Atau Smartphone Samsung Jenis Android”, (Skripsi Program
Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, 2013), h. 26.
20
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diinginkan pasar sasaran. Dapat dikatakan marketing mix adalah semua
faktor yang dapat dikuasai oleh seseorang manajer pemasaran dalam rangka
mempengaruhi permintaan konsumen. Ada beberapa macam atribut atau
perlakuan terhadap produk agar permintaan produk meningkat
packing

(pengemasan),

branding

(nama/simbol),

labelling

yaitu

(lembar

informasi), garansi dan service. Tujuan dari packing adalah melindungi
barang agar tidak rusak dan tetap utuh. Dalam pengemasan dikenal konsep
packaging yakni bagaimana kemasan agar menarik, lucu, sehingga
konsumen berminat untuk membeli. Tujuan dari branding adalah untuk
memperkenalkan produknya guna membedakan dengan produk lain.21
F.

Harga
1. Pengertian Harga
Harga (price) adalah nilai tukar suatu barang atau jasa.22 Harga
menjadi faktor pertimbangan utama bagi sebagian besar masyarakat
Indonesia terutama mereka yang tergolong ke dalam golongan ekonomi
lemah. Selain itu, harga merupakan salah satu aspek bauran pemasaran
yang sangat penting bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan strategi
pemasaran.

Penetapan

harga

mempengaruhi

kemampuan

bersaing

perusahaan dan kemampuan perusahaan mempengaruhi konsumen.

21

Agustina shinta, Manajemen Pemasaran (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), h. 76.
Louis E. Boone, David L.Kurtz, Op.Cit. h. 69.

22
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Dalam dunia pemasaran, dikenal istilah politik penetapan harga yang
dilakukan untuk merangsang dan menarik pembeli agar membeli produk
yang ditawarkan perusahaan. Politik penetapan harga tersebut meliputi
penetapan harga psikologis (odd pricing), price linning, dan potongan
harga.23
2. Sasaran penetapan harga
Harga merupakan unsur bauran pemasaran yang sangat fleksibel, harga
dapat diubah dengan cepat, tidak seperti tampilan produk dan perjanjian
distribusi. Perusahaan melakukan penetapan harga dengan berbagai cara.
Empat kategori dasar sasaran penetapan harga adalah profitabilitas, volume,
tingkat kompetisi dan prestise. Sasaran profitabilitas mengacu pada
perusahaan mencoba memaksimalkan keuntungaannya dengan menaikkan
harga sampai volume penjualan menurun. Sasaran volume mengacu pada
tingkat minimum profitabilitas yang dapat diterima dan kemudian
menetapkan harga yang akan menghasilkan volume penujualan tertinggi
tanpa menyebabkan laba turun dibawah level. Sasaran tingkat kompetisi
yaitu sasaran penetapan harga yang hanya untuk menyamai pesaing.
Sedangkan sasaran prestise mengacu pada pengembangan dan penjagaan
sebuah citra dari kualitas dan ekslusivitas. Para pemasar menetapkan sasaran

23

Daryanto, Op.Cit. h. 88.
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prestise karena mereka mengakui peran harga dalam mengkomunikasikan
citra suatu perusahaan dan produk-produknya.24
3. Indikator Harga
dalam penelitian ini menggunakan tiga indikator yang mencirikan harga
yaitu:25
a. Keterjangkauan harga.
b. Kesesuaian harga dengan kualitas.
c. Persaingan harga.
G.

Kualitas Produk
1. Pengertian Kualitas Produk
Kualitas (quality) adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau
jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan
yang dinyatakan atau tersirat. Ini jelas merupakan definisi yang berpusat
pada pelanggan. Dapat dikatakan bahwa perusahaan telah menghantarkan
kualitas ketika produk atau jasanya memenuhi atau melebihi ekspektasi
pelanggan. Perusahaan yang memuaskan sebagian besar kebutuhan
pelanggannya sepanjang waktu disebut perusahaan berkualitas, namun

24

Louis E. Boone, David L.Kurtz, Op.Cit. h.70.
Hendra Fure, “Lokasi, Keberagaman Produk, Harga, Dan Kualitas Pelayanan Pengaruhnya
Terhadap Minat Beli Pada Pasar Tradisional Bersehati Calaca”. Jurnal EMBA, Vol.1 No.3,
Universitas Sam Ratulangi Manado (2 September 2017), h. 276.
25
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harus tetap dapat dibedakan antara kesesuaian kualitas dengan kinerja
(tingkat) kualitas.26
Kualitas produk juga dapat diartikan sebagai the characteristic of a
product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied
customer, yang artinya kualitas produk adalah karakteristik sebuah produk
atau jasa yang memberikan kemampuan untuk mencukupi kebutuhan
pelanggan. Pada dasarnya konsumen menyukai produk yang menawarkan
kualitas terbaik. Kualitas jelas merupakan kunci untuk menciptakan nilai
dan kepuasan pelanggan. Seperti halnya konsumen cenderung memilih
produk makanan yang berkualitas, sesuai dengan selera dan keinginan serta
harga yang terjangkau.27

a.

b.
c.

d.

e.

26

“Dimensi-dimensi yang ada pada kualitas produk antara lain :
Kinerja (Performance) merupakan karakteristik operasi dan produk
inti (core product) yang dibeli. Misalnya kecepatan, kemudahan dan
kenyamanan dalam penggunaan
Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (Features) yaitu karakteristik
sekunder atau pelengkap.
Kesesuaian dengan spesifikasi (Conformance to Spesification) yaitu
sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang
telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya pengawasan kualitas dan
desain, standar karakteristik operasional.
Keandalan (Realibility) yaitu kemungkinan kecil akan mengalami
kerusakan atau gagal pakai. Misalnya pengawasan kualitas dan desain,
standar karakteristik operasional
Daya tahan (Durability) berkaitan dengan berapa lama produk tersebut
dapat terus digunakan.

Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Jilid I (Jakarta: Erlangga, 2009), h.

143.
27

Resty A. Haryanto, “Strategi Promosi, Kualitas Produk, Kualitas Layanan terhadap Kepuasan
Pelanggan pada Restoran Mcdonald’s Manado”. Jurnal EMBA, Vol. 1 No. 4, Universitas Sam Ratulagi
Manado (16 Maret 2017), h. 1466.
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f. Estetika (Esthetica) yaitu daya tarik produk terhadap panca indera.
Misal keindahan desain produk, keunikan model produk, dan
kombinasi
g. Kualitas yang dipersepsikan (Perceived Quality) merupakan persepsi
konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu
produk. Biasanya karena kurangnya pengetahuan pembeli akan atribut
atau ciri-ciri produk yang akan dibeli, maka pembeli mempersepsikan
kualitasnya dari aspek harga, nama merek, iklan, reputasi perusahaan,
maupun negara pembuatnya.
h. Dimensi kemudahan perbaikan (Serviceability) meliputi kecepatan,
kemudahan, penanganan keluhan yang memuaskan. Pelayanan yang
diberikan tidak terbatas hanya sebelum penjualan, tetapi juga selama
proses penjualan hingga purna jual yang mencakup pelayanan reparasi
dan ketersediaan komponen yang dibutuhkan.”28
2. Indikator Kualitas Produk
dalam penelitian ini menggunakan enam indikator yang mencirikan
kualitas produk yaitu:29
a. Kinerja produk.
b. Fitur produk.
c. Keandalan.
d. Estetika desain kemasan.
e. Daya tahan produk.

28

Dheany Arumsari, “Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Promosi Terhadap
Keputusan Pembelian Air Minum Dalam Kemasan ( AMDK ) Merek Aqua”. (Skripsi Program Sarjana
Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, 2012), h. 30.
29
Basrah Saidani, “Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan
Konsumen Dan Minat Beli Pada Ranch Market”. Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI),
Vol. 3 No. 1, Universitas Negeri Jakarta (2 September 2017), h. 5.
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H.

Merek
1. Pengertian Merek
Merek atau brand adalah sebuah nama, istilah, tanda, simbol,
rancangan, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang membantu untuk
mengenali produk-produk sebuah perusahaan dan membedakannya dari
barang-barang yang ditawarkan oleh pesaing. Bagian dari merek
diantaranya nama merek (brand name), yaitu bagian dari merek yang
terdiri

dari

kata

atau

huruf

yang

membentuk

nama,

yang

mengidentifikasikan dan membedakan yang ditawarkan oleh suatu
perusahaan dengan yang ditawarkan oleh pesaingnya. Sebuah nama merek
merupakan bagian merek yang dapat disuarakan. Sebuah tanda merek
(mark brand) sebuah simbol atau rancangan bergambar yang tidak dapat
disuarakan.
Merek merupakan unsur penting dari citra produk. Jika konsumen
peka terhadap sebuah merek tertentu, dimanapun kemunculan merek
tersebut akan menjadi iklan bagi perusahaan. Merek dagang (trademark)
adalah sebuah merek yang dilindungi oleh undang-undang dari
penggunaanya oleh perusahaan lain, tidak hanya nama mereknya tetapi
juga rancangan gambar, slogan, unsur-unsur kemasan, dan gambar produk
seperti warna dan bentuknya. Merek individual atau merek keluarga (family

32

brand) adalah sebuah nama merek tunggal yang mengidentifikasikan
beberapa produk terkait.30
Sebuah merek yang efektif harus mudah diucapkan, mudah dikenali,
mudah diingat, memberikan arti tambahan yang benar terhadap pembeli,
dan tidak boleh dikacaukan kata-katanya dengan produk lain. Seorang
konsumen yang puas dengan apa yang dibeli biasanya akan membeli lagi
merek tersebut. Preferensi merek (brand preference) terjadi ketika seorang
konsumen lebih memilih merek satu perusahaan, dari pada merek
pesaingnya.31
Menurut Susanto (2001), keahlian paling unik dari pemasar adalah
kemampuannya

untuk

menciptakan,

memelihara,

melindungi

dan

meningkatkan merek. Merek dapat memiliki enam tingkat pengertian :
a. Atribut: Merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu.
b. Manfaat: merek tidak saja serangkaian atribut. Pelanggan tidak
membeli atribut, mereka membeli manfaat. Atribut diperlukan untuk
dikembangkan menjadi manfaat fungsional dan/ atau emosional.
c. Nilai: merek juga menyatakan nilai produsen.
d. Budaya: merek juga mewakili budaya tertentu.
e. Kepribadian: merek juga mencerminkan kepribadian tertentu.

30
31

Louis E. Boone, David L.Kurtz, Op. Cit. h. 60-62.
Ibid. h. 63-66.
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f. Pemakai: merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau
menggunakan produk tersebut.32
Enam tingkatan tersebut mamacu pemasar untuk menentukan strategi
pada tingkat mana akan ditetapkan identitas merek. Dengan melihat merek
seseorang yang sudah menggemari atau fanatik terhadap rasanya, mutunya,
atau keadaannya tidak akan memilih lagi dalam membeli barang cukup
hanya dengan melihat gambar tertentu atau kata-kata tertentu dalam suatu
produk menganggap sudah cukup memutuskan untuk membeli.
2. Indikator Merek
dalam penelitian ini menggunakan tiga indikator yang mencirikan merek
yaitu :33
a. Keunggulan (superiority), dimana produk tersebut unggul dalam
persaingan.
b. Kekuatan (strength), tergantung pada bagaimana informasi masuk
kedalam ingatan konsumen dan bagaimana proses bertahan.
c. Keunikan (uniqueness), merupakan keunikan-keunikan yang dimiliki
oleh produk dapat dilakukan dengan differensiasi merek dengan merek
lain.

32

Susanto, Manajemen Pemasaran Di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 575.
Kevin Lane Keller, Strategic Brand Management: Building Measuring And Managing Brand
Equity (Upper Sadle River: Pearson Education International, 2003), h. 167.
33
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I.

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian
Tabel 2.1
Kisi-Kisi Instrumen Penelitian
Indikator
Jumlah

Variabel

Butir
Harga

No. Item
Instrumen

1. Keterjangkauan harga

1

A1

2. Kesesuaian harga dengan kualitas

1

A2

3. Persaiangan harga

1

A3

Kualitas

1. Kinerja produk

1

B1

Produk

2. Fitur produk

1

B2

3. Keandalan

1

B3

4. Estetika desain kemasan

1

B4

5. Daya tahan produk

1

B5

1. Keunggulan

1

C1

2. Kekuatan

2

C2

3. Keunikan

3

C3, 4, 5

(keinginan

1

D1

2. Minat refrensial (memiliki minat

1

D2

3

D3, 4, 5

1

D6

Merek

Minat Beli

1. Minat

transaksional

untuk membeli produk)

untuk

merekomendasikan

kepada

orang lain)
3. Minat

preferensi

(memiliki

preferensi utama pada produk)
4. Minat eksploratif (selalu mencari
informasi mengenai produk)
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A.

Waktu dan Tempat Penelitian
1.

Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2017.

2.

Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanan di outlet resmi UKM Fahmi Mandiri desa
Trimomukti, kecamatan Candipuro, kabupaten Lampung selatan dan
reseller di daerah seputar Bandar Lampung khususnya daerah Sukarame.

B.

Metode Peneltian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
kuantitatif dan metode survei. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan
untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset
dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.34 Metode
deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan keadaan yang ada
pada UKM Fahmi Mandiri berdasarkan fakta dan data yang dikumpulkan

34

Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2011), h. 22.

36

kemudian disusun secara sistematis yang selanjutnya dianalisis untuk
mendapatkan kesimpulan.
Penelitian survei merupakan tipe penelitian dengan menggunakan
kuesioner atau angket sebagai sumber data utama.

35

Dalam penelitian survei,

responden pada UKM Fahmi Mandiri diminta untuk memberikan jawaban
singkat yang sudah tertulis di dalam kuesioner atau angket untuk kemudian
jawaban dari seluruh responden diolah menggunakan teknik analisis kuantitatif.
C.

Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer
merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau
perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang
biasa dilakukan oleh peneliti.36 Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari
pengisian kuisioner oleh pelanggan keripik pisang UKM Fahmi Mandiri.

D.

Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 37 Populasi

35

Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 20.
Husein Umar, Op.Cit. h. 42.
37
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2014), h.
36

80.

37

dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan keripik pisang UKM Fahmi
Mandiri Lampung Selatan.
2. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh
populasi.38 Sampel dalam penelitian ini adalah pelanggan keripik pisang
UKM Fahmi Mandiri Lampung Selatan.
Dalam penelitian ini populasi yang diambil jumlahnya tidak diketahui
secara pasti, maka dalam penelitian ini digunakan rumus Rao Purbo sebagai
berikut :39

Keterangan:
= jumlah sampel
= tingkat distribusi normal pada taraf signifikan 5% = 1,96
= margin of error atau kesalahan maksimal yang bisa dikorelasi, disini
ditetapkan 10% atau 0,01.
Menggunakan margin of error sebesar 10%, maka jumlah sampel
minimal yang dapat diambil sebesar:

38

Ibid. h. 81
Dasanti Jiwaning Winahyu, “Analisis Pengaruh Persepsi Harga, Kualitas Produk Dan Daya
Tarik Iklan Terhadap Minat Beli Air Minum Axogy”. (Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomika
Dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012), h. 44.
39
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Berdasarkan rumus tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebesar 96,04 atau dibulatkan menjadi 100 responden
(sampel).
Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah
non probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak
memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau
anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan metode
pengambilan sampel menggunakan accidental sampling, yaitu teknik
pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara
kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila
dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. 40
Teknik ini dikenakan pada individu yang secara kebetulan dijumpai atau
yang dapat dijumpai saja, lebih khususnya bagi pelanggan yang ada di outlet
resmi UKM Fahmi Mandiri dan pelanggan di reseller Bandar Lampung
khususnya di Sukarame.

40

Nanang Martono, Op.Cit. h. 78-79.
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E.

Metode Pengumpulan data
1. Angket
Angket atau kuisioner merupakan daftar pertanyaan yang diberikan
kepada orang lain dengan maksud agar orang yang diberi tersebut bersedia
memberikan respons sesuai dengan permintaan pengguna. 41 Daftar
pertanyaan tertulis yang akan diisi oleh responden terdiri dari pertanyaan
tentang harga, kualitas produk, merek, dan minat beli. Angket yang
diberikan kepada responden berguna untuk mendapatkan informasi
mengenai minat beli responden terhadap produk dari UKM Fahmi Mandiri.
Metode pengukuran pada kuisioner ini menggunakan skala likert, dengan
alternatif jawaban: Sangat tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Ragu-Ragu
(RG), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS) di mana setiap jawaban diberi skor
masing– masing sebagai berikut:
a. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1
b. Jawaban Tidak Setuju (S) diberi skor 2
c. Jawaban Ragu-ragu (RG) diberi skor 3
d. Jawaban Setuju (S) diberi skor 4
e. Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor 5.42

41
42

Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta : Rineka Cipta, 2013). h. 102-103.
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 134-135.

40

2. Dokumentasi
Dokumentasi pada penelitian ini berupa pengambilan gambar atau foto
pada saat melakukan kegiatan penelitian.
F.

Prosedur Analisis Data
1. Uji Kualitas Data
a. Uji Validitas
Suatu instrumen pengukuran dikatakan valid jika instrumen dapat
mengukur sesuatu yang hendak diukur.43 Uji validitas berguna untuk
mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang
harus dibuang atau diganti karena dianggap tidak relevan. Rumus yang
digunakan untuk menguji validitas adalah korelasi product moment
seperti berikut ini.44
∑
√[ ∑

∑
∑

][ ∑

∑
∑

]

Keterangan:
= koefisien validitas item yang dicari

43
44

X

= skor yang diperoleh subjel dalam setiap item

Y

= skor total yang diperoleh subjek dari seluruh item

∑

= jumlah skor dalam distribusi

yang berskala ordinal

∑

= jumlah skor dalam distribusi

yang berskala ordinal

Novalia, Muhamad Syazali, Op.Cit. h. 37.
Husein Umar, Op.Cit. h. 166.
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∑

= jumlah kuadrat masing-masing skor

∑

= jumlah kuadrat masing-masing skor
banyaknya responden

b. Uji Reliabilitas
Suatu instrumen pengukuran dikatakan reliabel, jika pengukurannya
konsisten, cermat dan akurat. Tujuan dari uji reliabilitas adalah untuk
mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil
pengukuran dapat dipercaya. Rumus yang digunakan untuk menguji
reliabilitas instrumen dalam penelitian adalah koefisien Cronbach’s
Alpha, yaitu:
[

]

[

∑

]

Keterangan:
reliabilitas instrumen/ koefisien alpha
= banyaknya item/ butir soal
= varians total
∑

jumlah seluruh varians masing-masing soal
Nilai koefisien alpha

korelasi tabel
reliabel.45

45

Novalia, Muhamad Syazali, Op.Cit. h. 39.

akan dibandingkan dengan koefisien
Jika

, maka instrumen
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2. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi
seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen, bila nilai variabel
independen dimanipulasi/dirubah-rubah atau dinaik-turunkan.46 Analisis
regresi linier berganda ini di tujukan untuk mengetahui pengaruh harga,
kualitas produk, dan merek terhadap minat beli. Persamaan regresi dalam
penelitian ini adalah:

Keterangan:
minat beli
konstanta
harga
= kualitas produk
= merek
= koefisien regresi variabel harga
= koefisien regresi variabel kualitas produk
= koefisien regresi variabel merek.

46

Sugiyono, Op.Cit., 2013, h. 260.
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3. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas adalah pengujian untuk melihat apakah data yang
digunakan baik menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak.
Distribusi normal membentuk suatu garis lurus diagonal.
Error (galat) menyebar normal dengan rata-rata nol atau suatu
ragam tertentu

.

Statistika uji yang sering digunakan untuk menguji asumsi kenormalan
yaitu uji Kolmogorov Smirnov.
D = maks S(zi) – P(zi)
Hipotesis :
: data menyebar normal
: data tidak menyebar normal
Jika

, maka terima

artinya data menyebar normal.

b. Uji Multikolinearitas
Asumsi

ini

hanya

tepat

untuk

regresi

linier

berganda.

Multikolinearitas berarti bahwa terjadi korelasi linier yang erat antar
variabel bebas. Statistik uji yang digunakan adalah variance inflation
factor (VIF). 47

47

Novalia, Muhamad Syazali, Op.Cit. h.112.
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c. Uji Homoskedastisitas
Homoskedastisitas adalah kondisi dimana ragam dari setiap nilai
galat adalah konstan (sama) untuk semua nilai dari variabel bebas

.

Jika ragam dari setiap nilai galat berbeda untuk semua nilai dari variabel
bebas

disebut heteroskedastisitas. Statistik uji yang digunakan untuk

menguji asumsi homoskedastisitas adalah uji Bartlet.
–∑
Hipotesis yang berlaku dalam uji homoskedastisitas ragam galat adalah:

: Setidak-tidaknya ada satu pasang ragam galat yang tidak sama
Jika

<

, maka terima

artinya ragam galat bersifat

homoskedastisitas.
4. Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif ini digunakan untuk mengkaji variabel-variabel
yang ada dalam penelitian. Pada bagian ini akan dibahas mengenai bentuk
sebaran jawaban responden terhadap keseluruhan konsep yang diukur. Dari
sebaran jawaban responden tersebut, selanjutnya akan diperoleh sebuah
kecenderungan dari seluruh jawaban yang ada. Skor yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah: sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1, tidak setuju
(TS) diberi skor 2, ragu-ragu (RG) diberi skor 3, setuju (S) diberi skor 4,
sangat setuju (SS) diberi skor 5.
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Untuk mendapat kecenderungan jawaban responden terhadap masing-masing
variabel, akan didasarkan pada nilai skor rata-rata (mean) yang dikategorikan
ke dalam rentang skor berdasarkan intervalnya sebagai berikut:

= sangat tidak setuju
tidak setuju
ragu-ragu
setuju
sangat setuju
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Objek Penelitian
Usaha pembuatan keripik pisang dengan menggunakan nama “UKM
Fahmi Mandiri” telah dirintis oleh bapak Kastubin sejak tahun 2011. Pada
awalnya usaha keripik pisang ini merupakan usaha rumahan yang
memproduksi keripik dengan jumlah kapasitas yang kecil dan hanya terdapat
satu jenis keripik pisang yaitu keripik pisang rasa original. UKM Fahmi
Mandiri terletak

di desa Trimomukti, kecamatan Candipuro, kabupaten

Lampung selatan. Proses produksi keripik pisang ini masih menggunakan
peralatan yang relatif sederhana.
Perkembangan UKM Fahmi Mandiri semakin baik, konsumen semakin
banyak seiring dengan kemampuan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh
konsumen. Pada tahun 2012, usaha ini berkembang dengan memiliki gudang
khusus untuk memproduksi dan sebagai tempat penyimpanan barang.
Peningkatan usaha juga diiringi kemampuan memproduksi berbagai jenis
keripik pisang dengan variasi rasa antara lain rasa original, melon, strawberry,
green tea, susu, keju, coklat, mocca, balado, dan coco coffee.
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Saat ini UKM Fahmi Mandiri yang dirintis oleh bapak Kastubin
mampu memproduksi dan memasarkan tiga jenis merek keripik pisang dengan
kemasan yang didesain sedemikian mungkin agar menarik. Hasil produksi
yang dahulu hanya dipasarkan sendiri secara langsung ke konsumen, kini
telah banyak agen-agen yang menampung hasil produksinya.Tiga jenis merek
yang diproduksi sebagai berikut:
a. Vsang
Keripik pisang dengan merek Vsang merupakan produk unggulan dari
UKM Fahmi Mandiri. Keripik merek ini berhasil dipasarkan melalui
indomaret sekitar Bandar Lampung. Jenis varian rasa untuk merek vsang
antara lain rasa green tea, coklat, coco coffee, keju, strawberry, manis, dan
asin. Harga yang ditetapkan dalam setiap kemasan produk Vsang adalah
Rp. 12.000 dengan berat bersih 120 gram.
b. Bintang Rasa
Keripik pisang dengan merek Bintang Rasa mempunyai beberapa jenis rasa
antara lain rasa coklat, coco coffee, mocca, susu, keju, strawberry, durian,
melon, balado, manis, dan asin. Harga yang ditetapkan dalam setiap
kemasan produk bintang rasa adalah Rp. 10.000 dengan berat bersih 200
gram.
c. Mr. Ben’s
Keripik pisang dengan merek Mr.Ben’s mempunyai beberapa jenis rasa
antara lain rasa coklat, strawberry, dan durian. Harga yang ditetapkan
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dalam setiap kemasan produk Mr. Ben’s adalah Rp. 1000 dengan berat
bersih 18 gram.
2. Tahapan Produksi Keripik Pisang
Uraian kegiatan yang dilakukan dalam proses pengolahan keripik pisang
di UKM Fahmi Mandiri adalah sebagai berikut:
a. Pengadaan Bahan Baku
Bahan baku yang digunakandalam pembuatan keripik pisang ini pada
dasarnya adalah sama dengan tiap-tiap industri keripik pisang lainnya,
yaitu pisang kepok, minyak sawit, gula, garam, susu bubuk, dan bumbu
perasa. Jumlah pisang yang biasa dibutuhkan dalam setiap satu kali proses
produksi adalah 50 kg pisang atau setara dengan 200 sisir pisang kapok.
b. Proses Produksi
1. Pengupasan
Pisang yang telah dipilih dikupas dengan menggunakan pisau dan
dengan cara hati-hati sampai kulit pisang bersih.
2. Pengirisan
Pisang yang sudah dikupas bersih diiris tipis dengan menggunakan alat
pengirisan sehingga diperoleh ukuran irisan yang sama tebalnya.
3. Penggorengan
Pisang yang telah diiris dapat langsung dilakukan penggorengan dengan
menggunakan minyak goreng yang sudah panas pada temperatur 170 0C.
Penggorengan dilakukan sampai irisan pisang berwarna kuning
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kemerahan. Kualitas minyak sangat berpengaruh pada hasil keripik
pisang yang bermutu dan tahan lama. Minyak goreng yang sudah hitam
dan berbau tidak bisa digunakan kembali karena akan mengurangi rasa
yang dihasilkan.
4. Penirisan
Keripik pisang yang telah digoreng diangkat dan ditiriskan serta
didinginkan sehingga diperoleh keripik pisang yang benar-benar kering.
5. Penimbangan
Proses penimbangan bertujuan untuk membagi jumlah keripik ke dalam
berbagai jenis rasa yang akan diberikan.
6. Pencampuran Pasta
Proses ini dilakukan untuk mengaduk keripik pisang tawar dengan
masing-masing bumbu perasa atau pasta.
7. Pengopenan
Proses ini dilakukan agar keripik pisang dengan bumbu dapat melekat
dan menghasilkan rasa yang enak.
8. Pengemasan
Pengemasan merupakan akhir dari tahap produksi. Pada proses ini,
keripik pisang dimasukkan ke dalam plastik kemasan yang sudah
disediakan sebelumnya.
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3. Analisis Data
a. Uji Validitas
Dalam penelitian ini, peneliti menentukan validitas berdasarkan
formula koefisien korelasi Product Moment dimana jumlah sampel 100
dengan alpha sebesar 5% , maka menghasilkan nilai rtabel sebesar 0,195.
Jika

(dilihat pada kolom Corrected Item–Total Correlation) lebih

besar dari rtabel maka butir pernyataan dikatakan valid. Hasil pengujian
validitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas

No.
Corrected Item –
Item
Total Correlation
1
0,353
Harga
2
0,561
3
0,514
1
0,399
2
0,232
Kualitas Produk
3
0,462
4
0,352
5
0,278
1
0,447
2
0,436
Merek
3
0,346
4
0,316
5
0,210
1
0,249
2
0,526
3
0,659
Minat Beli
4
0,307
5
0,501
6
0,270
Sumber : Pengolahan Data, 2017
Variabel

rtabel

Kesimpulan

0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195
0,195

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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Berdasarkan tabel uji validitas, diketahui bahwa nilai koefisien
korelasi setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai 0,195, hasil uji ini
mengindikasikan bahwa semua butir pernyataan yang diajukan pada
keempat variabel valid dan layak digunakan sebagai alat ukur untuk
penelitian dan dapat diikutsertakan pada analisis selanjutnya.
b. Uji Reliabilitas
Tabel 4.2
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel
Harga

Cronbach’s Alpha
0,662

rtabel
0,195

Kesimpulan
Reliabel

Kualitas produk

0,555

0,195

Reliabel

Merek

0,579

0,195

Reliabel

Minat beli

0,663

0,195

Reliabel

Sumber : Pengolahan Data, 2017
Berdasarkan uji reliabilitas, seluruh variabel dalam penelitian ini
dinyatakan reliabel. Hal ini sesuai dengan hasil uji reliabilitas, yang
menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha tiap variabel yang lebih besar dari
0,195 ini berarti semua konsep pengukur masing-masing variabel dari
kuesioner adalah reliabel sehingga untuk selanjutnya item-item pada
masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

52

4. Deskripsi Variabel Penelitian
Terdapat 4 variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu
harga, kualitas produk, merek, dan minat beli. Penilaian terhadap masingmasing variabel penelitian dapat dilihat dari nilai rata-rata dan standar deviasi.
Untuk memberi arti dari nilai rata-rata skor tersebut, maka dibuat kriteria
berdasarkan intervalnya. 48
Tabel 4.3
Derajat Setiap Penilaian Variabel
Interval rata-rata
Penilaian
Sangat tidak setuju
Tidak setuju
Ragu-ragu
Setuju
Sangat setuju
Semakin besar skor standar deviasi maka data semakin heterogen,
sebaliknya semakin kecil skor standar deviasi maka data semakin homogen. 49
Nilai rata-rata dan standar deviasi hasil jawaban responden terhadap item-item
pernyataan yang menggambarkan 4 variabel sebagai berikut:

48

Darmadi Durianto, Sugiarto, Tony Sitinjak, Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset
Ekuitas dan Perilaku Merek (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 44.
49
Danny Wijaya, “Analisis Pengaruh E-Service Quality, Customer Satisfaction terhadap
Customer Loyalty pada Took Buku Gramedia Online di Surabaya”. (Skripsi Program Sarjana Fakultas
Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, 2012), h. 32.
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a. Harga
Tabel 4.4
Nilai Rata-Rata dan Standar Deviasi Harga
No

Pernyataan

1. Harga produk terjangkau
Harga produk sesuai dengan kualitas
2.
produk yang saya rasakan
Harga produk dapat bersaing dengan
3.
produk lain yang sejenis
Nilai rata-rata tiap variabel harga
Sumber : Pengolahan Data, 2017
Tabel 4.4 menunjukkan nilai rata-rata

3,41
3,60

Std.
Deviation
0,944
0,899

3,47

1,068

3,49

0,970

Mean

,

, dan

masing-

masing sebesar 3,41, 3,60, dan 3,47 sehingga jawaban responden untuk
semua item pernyataan dari variabel harga termasuk kategori setuju. Nilai
rata-rata tertinggi dari variabel harga adalah kesesuaian harga dengan
kualitas

. Nilai rata-rata dari 3 item pernyataan variabel harga

adalah sebesar 3,49 yang berarti harga dalam kategori setuju.
b. Kualitas Produk
Tabel 4.5
Nilai Rata-Rata dan Standar Deviasi Kualitas Produk
No

Pernyataan

1. Produk aman untuk dikonsumsi
2. Produk memiliki tekstur yang renyah
3. Kemasan yang digunakan tidak mudah sobek
dan dapat melindungi kerenyahan produk
4. Warna dan desain kemasan produk terlihat
menarik
5. Warna dan rasa produk tidak berubah walau
sudah disimpan lama
Nilai rata-rata tiap variabel harga
Sumber: Pengolahan Data, 2017

4,14
4,17
4,07

Std.
Deviation
0,620
0,726
0,879

4,00

0,865

4,08

0,861

4,092

0,790

Mean
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Tabel 4.5 menunjukkan nilai rata-rata
4,17,

sebesar 4,07,

sebesar 4,00 dan

sebesar 4,14,

sebesar

sebesar 4,08 sehingga

jawaban responden untuk semua item pernyataan dari variabel kualitas
produk termasuk kategori setuju. Nilai rata-rata tertinggi dari variabel
kualitas produk adalah pelanggan merasa produk memiliki tekstur yang
renyah. Nilai rata-rata dari 5 item pernyataan variabel kualitas produk
adalah sebesar 4,092 yang berarti kualitas produk dalam kategori
setuju.
c. Merek
Tabel 4.6
Nilai Rata-Rata dan Standar Deviasi Merek
No

Pernyataan

2,96
3,48
3,55

Std.
Deviation
0,963
0,703
0,880

3,72
4,09
3,56

0,900
0,740
0,837

Mean

1. Merek produk sudah dikenal banyak orang
2. Produk memiliki citra merek yang baik
3. Nama dan logo produk memiliki daya Tarik
tersendiri
4. Merek produk mudah diingat
5. Merek produk mudah diucapkan
Nilai rata-rata tiap variabel merek

Sumber: Pengolahan Data, 2017
Tabel 4.6 menunjukkan nilai rata-rata

sebesar 2,96, sehingga

jawaban responden untuk item pernyataan tersebut termasuk kategori
ragu-ragu. Sedangkan nilai rata-rata
sebesar 3,72, dan

sebesar 3,48,

sebesar 3,55,

sebesar 4,09, sehingga jawaban responden untuk

4 item pernyataan tersebut termasuk kategori setuju. Nilai rata-rata
tertinggi dari variabel merek adalah merek produk mudah diucapkan
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. Nilai rata-rata 5 item pernyataan variabel merek

adalah

sebesar 3,56 yang berarti merek dalam kategori setuju.
d. Minat Beli
Tabel 4.7
Nilai Rata-Rata dan Standar Deviasi Minat Beli
No

Pernyataan

Mean

1
2

Saya tertarik untuk membeli produk
Saya tertarik untuk merekomendasikan produk ini
kepada keluarga dan teman saya
Harga produk mempengaruhi minat saya untuk
membeli
Kualitas produk mempengaruhi minat saya untuk
membeli
Merek produk mempengaruhi minat saya untuk
membeli
Saya berminat untuk mencoba variasi rasa lainnya
yang ditawarkan
Nilai rata-rata tiap variabel minat beli

3,97
3,73

Std.
Deviation
0,643
0,633

3,20

1,005

3,97

0,731

3,38

0,801

4,28

0,621

3,755

0,739

3
4
5
6

Sumber : Pengolahan Data, 2017
Tabel 4.7 menunjukkan nilai rata-rata
sebesar 3,97, dan

sebesar 3,97,

sebesar 3,73,

sebesar 4,28, sehingga jawaban responden untuk 5

item pernyataan tersebut termasuk kategori setuju. Sedangkan nilai ratarata

sebesar 3,20 dan

sebesar 3,38, sehingga jawaban responden untuk

2 item pernyataan tersebut termasuk kategori ragu-ragu. Nilai rata-rata
tertinggi dari variabel minat beli adalah pelanggan berminat untuk
mencoba variasi rasa lainnya yang ditawarkan
pernyataan variabel minat beli
beli dalam kategori setuju.

. Nilai rata-rata 6 item

adalah sebesar 3,755 yang berarti minat
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Nilai rata-rata standar deviasi variabel harga sebesar 0,970, variabel
kualitas produk sebesar 0,790, variabel merek sebesar 0,837 dan variabel
minat beli sebesar 0,739, menunjukkan jawaban responden yang cukup
beragam, dengan tolak ukur penilaian bahwa “Semakin besar skor standar
deviasi maka jawaban responden semakin beragam (heterogen),
sebaliknya semakin kecil nilai standar deviasi maka jawaban responden
semakin sama (homogen)”.
B. Pembahasan
1. Analisis Regresi Liniar Berganda
Berdasarkan analisis regresi linier berganda antara harga (
produk

, merek

, dan minat beli

), kualitas

dengan dibantu software SPSS

dalam analisisnya dapat diperoleh hasil dari beberapa model persamaan
sebagai berikut:
a. Model Regresi Linier Berganda atas

,

,

terhadap

Tabel 4.8
Hasil Uji Regresi Linier Berganda Model 1
Coefficients
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error
8.316

1.975

harga

.548

.102

kualitas

.186

merek

.262

a

Standardized
Coefficients
Beta

T

Sig.

4.210

.000

.449

5.373

.000

.100

.162

1.864

.065

.091

.245

2.883

.005

a. Dependent Variable: minatbeli

Sumber : Pengolahan Data, 2017
Berdasarkan tabel 4.8, maka diperoleh model regresi sebagai berikut:
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(4.1)
Nilai signifikansi

dan

yaitu masing-masing sebesar 0,000

dan 0,005, menandakan bahwa harga

) dan merek

secara parsial

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli
Ternyata nilai signifikansi

sebesar 0,065 > 0,05, menandakan bahwa

kualitas produk tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap minat beli

. Nilai koefisien determinasi (R Square) merupakan

nilai yang digunakan untuk melihat sejauh mana model yang terbentuk
dapat menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Nilai R Square dari model
tersebut sebesar 0,445 artinya adalah 44,5 % minat beli pelanggan UKM
Fahmi Mandiri Lampung Selatan dipengaruhi oleh variabel harga, kualitas
produk, dan merek. Sementara 55,5 % sisanya dipengaruhi oleh variabel
lain yang tidak diteliti.
b. Model Regresi Linier Berganda atas

terhadap

Tabel 4.9
Hasil Uji Regresi Linier Berganda Model 2
Coefficients
Unstandardized Coefficients
Model
1

a.

B
(Constant)

Std. Error

10.430

1.902

harga

.606

.104

kualitas

.281

.098

a

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

5.483

.000

.497

5.849

.000

.244

2.870

.005

Dependent Variable: minatbeli

Sumber : Pengolahan Data, 2017
Berdasarkan tabel 4.9, maka diperoleh model regresi sebagai berikut:
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(4.2)
Nilai signifikansi

dan

yaitu masing-masing sebesar 0,000

dan 0,005, maka harga

dan kualitas produk

secara parsial

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli (
Nilai R Square dari model tersebut sebesar 0,396 artinya adalah 39,6 %
minat beli pelanggan UKM Fahmi Mandiri Lampung Selatan dipengaruhi
oleh variabel harga dan kualitas produk. Sementara 60,4 % sisanya
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
c. Model Regresi Linier Berganda atas

,

terhadap

Tabel 4.10
Hasil Uji Regresi Linier Berganda Model 3
Coefficients
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error

10.581

1.577

harga

.601

.099

merek

.317

.087

a

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

6.707

.000

.493

6.058

.000

.297

3.655

.000

a. Dependent Variable: minatbeli

Sumber : Pengolahan Data, 2017
Berdasarkan tabel 4.10, maka diperoleh model regresi sebagai berikut:
(4.3)
Nilai signifikansi

dan

dan 0,000, maka harga

yaitu masing-masing sebesar 0,000
dan merek

secara parsial mempunyai

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli

Nilai R

Square dari model tersebut sebesar 0,424 artinya adalah 42,4 % minat beli
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pelanggan UKM Fahmi Mandiri Lampung Selatan dipengaruhi oleh
variabel harga dan merek. Sementara 57,6 % sisanya dipengaruhi oleh
variabel lain yang tidak diteliti.
d. Model Regresi Linier Berganda atas

terhadap

Tabel 4.11
Hasil Uji Regresi Linier Berganda Model 4
Coefficients
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error
9.278

2.232

kualitas

.336

.109

merek

.359

.101

a

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

4.157

.000

.292

3.084

.003

.336

3.551

.001

a. Dependent Variable: minatbeli

Sumber : Pengolahan Data, 2017
Berdasarkan tabel 4.11, maka diperoleh model regresi sebagai berikut:
(4.4)
Nilai signifikansi

dan

dan 0,001, maka kualitas produk

yaitu masing-masing sebesar 0,003
dan merek

secara parsial

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli
Nilai R Square dari model tersebut sebesar 0,424 artinya adalah 42,4
% minat beli pelanggan UKM Fahmi Mandiri Lampung Selatan
dipengaruhi oleh variabel harga dan merek. Sementara 57,6 % sisanya
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
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e. Model Regresi Linier Berganda Atas

,

,

terhadap

Tabel 4.12
Hasil Uji Regresi Linier Berganda Model 5
Coefficients
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error

11.106

2.004

harga2

.026

.005

kualitas

.182

merek

.263

a

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

5.542

.000

.446

5.293

.000

.101

.158

1.811

.073

.091

.246

2.883

.005

a. Dependent Variable: minatbeli

Sumber : Pengolahan Data, 2017
Berdasarkan tabel 4.12, maka diperoleh model regresi sebagai berikut:
(4.5)
Nilai signifikansi

dan

dan 0,005, maka harga

yaitu masing-masing sebesar 0,000
) dan merek

secara parsial mempunyai

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli
nilai signifikansi

sebesar 0,073 > 0,05, maka kualitas produk (

Ternyata
) tidak

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli

.

Nilai R Square dari model tersebut sebesar 0,441 artinya adalah 44,1 %
minat beli pelanggan UKM Fahmi Mandiri Lampung Selatan dipengaruhi
oleh variabel harga, kualitas produk, dan merek. Sementara 55,9 % sisanya
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
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f. Model Regresi Linier Berganda atas

,

,

terhadap

Tabel 4.13
Hasil Uji Regresi Linier Berganda Model 6
Coefficients

a

Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Standardized
Coefficients

Std. Error

10.264

1.566

harga

.544

.102

kualitas2

.005

.002

merek

.259

.091

Beta

T

Sig.

6.554

.000

.446

5.318

.000

.165

1.888

.062

.242

2.839

.006

a. Dependent Variable: minatbeli

Sumber : Pengolahan Data, 2017
Berdasarkan tabel 4.13, maka diperoleh model regresi sebagai berikut:
(4.6)
Nilai signifikansi

dan

dan 0,006, maka harga

yaitu masing-masing sebesar 0,000
) dan merek

secara parsial mempunyai

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli
nilai signifikansi

sebesar 0,062 > 0,05, maka kualitas produk (

Ternyata
) tidak

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli

.

Nilai R Square dari model tersebut sebesar 0,445 artinya adalah 44,5 %
minat beli pelanggan UKM Fahmi Mandiri Lampung Selatan dipengaruhi
oleh variabel harga, kualitas produk, dan merek. Sementara 55,5 % sisanya
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
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g. Model Regresi Linier Berganda atas

,

,

terhadap

Tabel 4.14
Hasil Uji Regresi Linier Berganda Model 7
Coefficients

a

Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error

10.680

1.842

harga

.552

.102

kualitas

.188

.100

merek3

.007

.002

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

5.798

.000

.452

5.402

.000

.163

1.876

.064

.236

2.771

.007

a. Dependent Variable: minatbeli

Sumber : Pengolahan Data, 2017
Berdasarkan tabel 4.14, maka diperoleh model regresi sebagai berikut:
(4.7)
Nilai signifikansi

dan

dan 0,007, maka harga

yaitu masing-masing sebesar 0,000
) dan merek

secara parsial mempunyai

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli
nilai signifikansi

sebesar 0,064 > 0,05, maka kualitas produk (

Ternyata
) tidak

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli

.

Nilai R Square dari model tersebut sebesar 0,441 artinya adalah 44,1 %
minat beli pelanggan UKM Fahmi Mandiri Lampung Selatan dipengaruhi
oleh variabel harga, kualitas produk, dan merek. Sementara 55,9 % sisanya
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
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h. Model Regresi Linier Berganda atas

,

,

terhadap

Tabel 4.15
Hasil Uji Regresi Linier Berganda Model 8
Coefficients

a

Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error

12.996

1.501

harga2

.026

.005

kualitas2

.004

merek

.260

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

8.656

.000

.443

5.233

.000

.002

.161

1.825

.071

.092

.244

2.843

.005

a. Dependent Variable: minatbeli

Sumber : Pengolahan Data, 2017
Berdasarkan tabel 4.15, maka diperoleh model regresi sebagai berikut:
(4.8)
Nilai signifikansi

dan

dan 0,005, maka harga

yaitu masing-masing sebesar 0,000
) dan merek

secara parsial mempunyai

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli
nilai signifikansi

sebesar 0,071 > 0,05, maka kualitas produk (

Ternyata
) tidak

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli

.

Nilai R Square dari model tersebut sebesar 0,441 artinya adalah 44,1 %
minat beli pelanggan UKM Fahmi Mandiri Lampung Selatan dipengaruhi
oleh variabel harga, kualitas produk, dan merek. Sementara 55,9 % sisanya
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
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i. Model Regresi Linier Berganda atas

,

terhadap

Tabel 4.16
Hasil Uji Regresi Linier Berganda Model 9
Coefficients

a

Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error

13.495

1.827

harga2

.026

.005

kualitas

.186

merek2

.007

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

7.387

.000

.448

5.299

.000

.101

.161

1.839

.069

.002

.234

2.734

.007

a. Dependent Variable: minatbeli

Sumber : Pengolahan Data, 2017
Berdasarkan tabel 4.16, maka diperoleh model regresi sebagai berikut:
(4.9)
Nilai signifikansi

dan

dan 0,007, maka harga

yaitu masing-masing sebesar 0,000
) dan merek

secara parsial mempunyai

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli
signifikansi

sebesar 0,069 > 0,05, maka kualitas produk (

Nilai
) tidak

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli

.

Nilai R Square dari model tersebut sebesar 0,436 artinya adalah 43,6 %
minat beli pelanggan UKM Fahmi Mandiri Lampung Selatan dipengaruhi
oleh variabel harga, kualitas produk, dan merek. Sementara 56,4 % sisanya
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
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j.

Model Regresi Linier Berganda atas

,

terhadap

Tabel 4.17
Hasil Uji Regresi Linier Berganda Model 10
Coefficients
Unstandardized Coefficients
Model
1

a.

B
(Constant)

Std. Error

12.624

1.174

harga

.549

.103

kualitas2

.005

merek2

.007

a

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

10.752

.000

.450

5.348

.000

.002

.167

1.897

.061

.002

.233

2.723

.008

Dependent Variable: minatbeli

Sumber : Pengolahan Data, 2017
Berdasarkan tabel 4.17, maka diperoleh model regresi sebagai berikut:
(4.10)
Nilai signifikansi

dan

dan 0,008, maka harga

yaitu masing-masing sebesar 0,000
) dan merek

secara parsial mempunyai

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli
nilai signifikansi

sebesar 0,061 > 0,05, maka kualitas produk (

Ternyata
) tidak

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli

.

Nilai R Square dari model tersebut sebesar 0,442 artinya adalah 44,2 %
minat beli pelanggan UKM Fahmi Mandiri Lampung Selatan dipengaruhi
oleh variabel harga, kualitas produk, dan merek. Sementara 55,8 % sisanya
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
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k. Model Regresi Linier Berganda atas

,

terhadap

Tabel 4.18
Hasil Uji Regresi Linier Berganda Model 11
Coefficients

a

Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Standardized
Coefficients

Std. Error

15.402

1.004

harga2

.026

.005

kualitas2

.005

merek2

.007

Beta

t

Sig.

15.334

.000

.445

5.240

.000

.002

.164

1.850

.067

.002

.232

2.691

.008

a. Dependent Variable: minatbeli

Sumber : Pengolahan Data, 2017
Berdasarkan tabel 4.18, maka diperoleh model regresi sebagai berikut:
(4.11)
Nilai signifikansi
0,008, maka harga

dan
) dan merek

yaitu masing-masing sebesar 0,000 dan
secara parsial mempunyai pengaruh

yang positif dan signifikan terhadap minat beli
signifikansi

Ternyata nilai

sebesar 0,067 > 0,05, maka kualitas produk (

) tidak

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli

.

Nilai R Square dari model tersebut sebesar 0,436 artinya adalah 43,6 %
minat beli pelanggan UKM Fahmi Mandiri Lampung Selatan dipengaruhi
oleh variabel harga, kualitas produk, dan merek. Sementara 55,8 % sisanya
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
Hasil dari beberapa model persamaan dapat dirangkum dalam tabel 4.19:
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Tabel 4.19
Nilai koefisien Determinasi dan Signifikansi
No

Model

1

0,667

R
Square
0,445

0,630

0,396

0,651

0,424

0,527

0,277

0,664

0,441

0,000
0,000
0,065
0,005
0,000
0,000
0,005
0,000
0,000
0,000
0,000
0,003
0,001
0,000

0,445

0,000
0,073
0,005
0,000

R

Harga
Kualitas Produk
Merek
2
Harga
Kualitas Produk
3
Harga
Merek
4
Kualitas Produk
Merek
5
Harga
Kualitas Produk
Merek
6

0,667
Harga
Kualitas Produk
Merek

7

0,664

0,441

0,664

0,441

0,660

0,436

0,664

0,442

Harga
Kualitas Produk
Merek
8
Harga
Kualitas Produk
Merek
9
Harga
Kualitas Produk
Merek
10
Harga
Kualitas Produk

Sig.

0,000
0,062
0,006
0,000
0,000
0,064
0,007
0,000
0,000
0,071
0,005
0,000
0,000
0,069
0,007
0,000
0,000
0,061
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Merek
11

0,661

Harga
Kualitas Produk
Merek
Sumber: Hasil Pengolahan, 2017.

0,436

0,008
0,000
0,000
0,067
0,008

2. Hasil Perolehan Model Regresi
Berdasarkan uraian dari keseluruhan model regresi yang telah
diperoleh, terlihat bahwa model yang memiliki korelasi parsial terbesar adalah
model ke-3, yakni

. Meskipun pada

model regresi lainnya terdapat nilai koefisien determinasi yang lebih besar,
namun koefisien determinasi masing-masing model perbedaannya tidak jauh.
Variabel kualitas produk

tidak masuk dalam model, hal ini bisa

diakibatkan karena orang yang membeli sudah biasa atau bisa jadi kualitas
produk sudah cukup.
Pemilihan model dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui bahwa
model yang dipilih dapat menjelaskan perilaku peubah tak bebas dengan baik.
Sebagaimana sesuai dengan metode stepwise memilih peubah berdasarkan
korelasi parsial terbesar dengan peubah yang sudah masuk dalam model.
Peubah penjelas (bebas) yang sudah masuk dalam model dapat saja
dikeluarkan lagi.50

50

Selfina Clara Wohon, “Penentuan Model Regresi Terbaik Dengan Menggunakan Metode
Stepwise (Studi Kasus : Impor Beras Di Sulawesi Utara)”. Jurnal Ilmiah Sains Vol. 17 No. 2,
Universitas Sam Ratulangi Manado, (18 Agustus 2017), h. 83.
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Model regresi linier berganda yang diperoleh merupakan bentuk
model matematika yang menerangkan bahwa:
a. Nilai konstanta sebesar
terdiri dari Harga

artinya jika variabel independen yang
dan Merek

dianggap 0 (nol) atau tidak

diterapkan maka Minat Beli Pelanggan pada UKM Fahmi Mandiri
Lampung selatan sebesar
b. Koefisien regresi Harga

.
sebesar

artinya jika harga meningkat

sebesar 1 skala dalam jawaban responden maka akan meningkatkan minat
beli pelanggan pada UKM Fahmi Mandiri Lampung selatan, sebesar
satuan dengan asumsi variabel lain dianggap tetap atau konstan..
c. Koefisien regresi Merek

sebesar

artinya jika merek meningkat

sebesar 1 skala dalam jawaban responden, maka akan meningkatkan
minat beli pelanggan pada UKM Fahmi Mandiri Lampung selatan,
sebesar

satuan dengan asumsi variabel lain dianggap tetap atau

konstan.
d. Dengan demikian dapat dilihat bahwa variabel yang paling dominan
mempengaruhi peningkatan minat beli pelanggan adalah Harga
karena mempunyai kontribusi yang lebih besar daripada Merek.

,
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3. Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dilakukan agar model regresi yang digunakan dapat
memberikan hasil yang representatif. Hal tersebut dilakukan untuk
memperoleh model analisis yang tepat.
a. Uji Normalitas

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017
Grafik normal probability plot diatas menunjukkan bahwa data
menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis
diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
b. Uji Multikolinearitas
Tabel 4.20
Hasil Uji Multikolinearitas
Collinearity Statistics
Model
Tolerance
VIF
(Constant)
Harga
0,828
1,114
Merek
0,769
1,114
Sumber: Hasil Pengolahan, 2017.
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Tabel 4.20 menunjukkan bahwa kedua variabel diatas memiliki nilai
VIF 1,114 dan 1,114 < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi multikolinearitas antara variabel independen dalam model
regresi.
c. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017
Grafik Scatterplot yang ditampilkan untuk uji heteroskedastisitas
menampakkan titik-titik yang menyebar secara acak. Hal tersebut
mengidentifikasikan tidak terjadinya heteroskedastisitas pada model
regresi, sehingga model regresi tersebut layak dipakai untuk
memprediksi variabel dependen Minat Beli (
variabel Harga (

dan Merek

berdasarkan masukan
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat ditarik suatu
kesimpulan sebagai berikut:
1. Model matematika dari minat beli pelanggan terhadap produk keripik pisang
UKM Fahmi Mandiri Lampung Selatan yaitu:
.
2. Nilai koefisien regresi yang paling tinggi pada model matematika adalah
koefisien regresi variabel harga

yaitu sebesar 0,601. Hal ini

menunjukkan bahwa variabel yang paling berpengaruh dari minat beli
pelanggan terhadap produk keripik pisang UKM Fahmi Mandiri Lampung
Selatan adalah Harga

.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan, maka penulis mengemukakan saran sebagai beikut:
1. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa harga berpengaruh baik terhadap
minat beli pelanggan, disarankan pada

UKM Fahmi Mandiri Lampung

Selatan untuk terus menjaga kesesuaian harga dengan kualitas. Selain itu,
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UKM Fahmi Mandiri disarankan juga untuk melakukan pembaharuan
terhadap merek terutama dalam hal merek produk sudah dikenal banyak
orang mengingat merek berpengaruh terhadap minat beli pelanggannya.
Sedangkan untuk saat ini, kualitas produk sudah cukup sehingga tidak perlu
ditingkatkan maupun diturunkan tetapi dipertahankan.
2. Bagi peneliti selanjutnya hal yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan
yaitu dikarenakan kemampuan prediksi dari 2 variabel independen terhadap
minat beli pelanggan sebesar 42,2%, sedangkan sisanya 57,8% dipengaruhi
oleh faktor-faktor lain di luar model regresi. Maka perlu dilakukan
pengkajian dengan cara memperdalam atau mengembangkan variabel
penelitian serta disarankan untuk melakukan analisis dengan cara lain seperti
halnya SEM (Structural Equation Modeling) guna untuk mendapatkan hasil
yang lebih detail.
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