BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1

Gambaran Umum Obyek Penelitian
Gatherinc Café & Bistro telah berdiri sejak tanggal 6 December 2016.

Café ini dikelola oleh Ibu Gaby dan memiliki konsep makanan dan minuman
Asian Contemporary. Café Gatherinc ini berlokasi di Jalan Taman Puspa Raya
A2-11 Citraland Surabaya dengan memiliki 80 seat capacity. Konsep dari café ini
sangat menarik dan instagramable sehingga tidak heran jika pengunjung café ini
sering update foto dirinya dengan berlatarbelakang berbagai spot yang disediakan
oleh Gatherinc.
4.2

Deskriptif Data Responden

4.2.1

Deskriptif Data Responden Berdasarkan Umur
Berdasarkan kueioner yang telah disebarkan dan yang telah diolah, maka

diperoleh data responden berdasarkan umur sebagai berikut.

Gambar 4.1
Sumber : Data diolah (2018)
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Dari diagram tersebut terlihat bahwa konsumen Gatherinc Café & Bistro
Citraland Surabaya didominasi oleh mereka dengan rentang umur 21 hingga 25
tahun. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen Gatherinc
Café & Bistro lebih banyak disukai dan dikonsumsi oleh umur 21 hingga 25
tahun.

4.2.2

Deskriptif Data Responden Berdasarkan Pekerjaan
Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan dan yang telah diolah, maka

diperoleh data responden menurut umur adalah sebagai berikut.

Gambar 4.2
Sumber : Data diolah (2018)
Diagram tersebut menunjukkan bahwa responden yang mengisi kuesioner
didominasi oleh mahasiswa/mahasiswi yaitu sebanyak 75,9%. Berdasarkan data
tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumen Gatherinc Café & Bistro lebih
banyak disukai dan dikonsumsi oleh kalangan mahasiswa/mahasiswi.
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4.3

Deskriptif Variabel Penelitian
Pada penelitian ini, variabel yang diteliti adalah Faktor stimulasi

pemasaran dengan indicator manajemen produksi (X1), tampilan produk (X2),
manajemen pemasaran (X3). Faktor perilaku konsumen dengan indikator peranan
kelompok sosial keluarga (X4), peranan kelompok sosial persahabatan (X5),
peranan kelompok sosial lain-lain (X6), peranan kelompok social kelompok kerja
(X7), keinovasian konsumen (X8), dogmatisme konsumen (X9), konsumen yang
conservative (X10), konsumen yang nesters (X11), konsumen yang funksters
(X12), motif fisiologis konsumen (X13), motif psikogenik konsumen (X14).
Faktor kualitas layanan dengan indikator penampilan gatherinc (X15), keandalan
pelayanan (X16), daya tanggap pelayanan (X17), jaminan pelayanan (X18),
empati pelayanan (X19) dan lokasi café (X20). Berikut akan disajikan data
penilaian responden.

Gambar 4.3
Sumber : Data diolah (2018)
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Gambar 4.3 tersebut menunjukkan bahwa respon responden terhadap
pertanyaan X1 memiliki respon yang baik dimana dari 108 responden yang
menjawab setuju bahwa Gatherinc Café & Bistro memiliki manajemen produksi
yang baik sebanyak 74 responden dengan persentase 68,5% dan yang tidak setuju
hanya 9 responden dengan persentase 8,3%. Berdasarkan data tersebut, dapat
disimpulkan bahwa responden yang melakukan pembelian di Gatherinc Café &
Bistro, merasa bahwa manajemen produksi café tersebut baik.

Gambar 4.4
Sumber : Data diolah (2018)
Gambar 4.4 menunjukkan bahwa respon responden terhadap pertanyaan
X2 memiliki respon yang baik, dimana dari 108 responden, sebanyak 66
responden dengan persentase 61,1% responden setuju bahwa Gatherinc Café &
Bistro menyajikan makanan dan minuman yang bermutu dan berpenampilan
menarik. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden yang
melakukan pembelian di Gatherinc Café & Bistro merasa puas dengan kualitas
produk yang disajikan.
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Gambar 4.5
Sumber : Data diolah (2018)
Gambar 4.5 tersebut menunjukkan bahwa respon responden terhadap
pertanyaan X3 memiliki respon yang relative baik dimana dari 108 responden
yang menjawab setuju bahwa Gatherinc Café & Bistro memiliki manajemen
pemasaran yang baik sebanyak 54 responden dengan persentase 50% dan yang
tidak setuju sebanyak 37 responden dengan persentase 34,3%. Berdasarkan data
tersebut, dapat disimpulkan Gatherinc Café & Bistro masih harus untuk
menggiatkan manajemen pemasaran.
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Gambar 4.6
Sumber: Data diolah (2018)
Gambar 4.6 tersebut menunjukkan bahwa respon responden terhadap
pertanyaan X4 memiliki respon yang negatif dimana dari 108 responden yang
menjawab sangat tidak setuju bahwa biasanya mereka pergi ke Gatherinc Café &
Bistro bersama dengan keluarga mereka sebanyak 46 responden dengan
persentase 42,6% dan yang setuju hanya 22 responden dengan persentase 20,4%.
Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden yang melakukan
pembelian di Gatherinc Café & Bistro pada umumnya tidak pergi bersama dengan
keluarga.

Gambar 4.7
Sumber : Data diolah (2018)
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Gambar 4.7 tersebut menunjukkan bahwa respon responden terhadap
pertanyaan X5 memiliki respon yang baik dimana dari 108 responden yang
menjawab setuju bahwa biasanya mereka datang ke Gatherinc Café & Bistro
bersama dengan kelompok persahabatan mereka sebanyak 59 responden dengan
persentase 54,6%, yang sangat setuju sebanyak 42 responden dengan persentase
38,9% dan yang tidak setuju hanya 6 responden dengan persentase 5,6%.
Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden yang melakukan
pembelian di Gatherinc Café & Bistro pada umumnya datang bersama dengan
kelompok pergaulan mereka.

Gambar 4.8
Sumber : Data diolah (2018)
Gambar 4.8 tersebut menunjukkan bahwa respon responden terhadap
pertanyaan X6 memiliki respon yang baik tetapi tidak sebaik kelompok
persahabatan dimana dari 108 responden yang menjawab setuju bahwa biasanya
mereka datang ke Gatherinc Café & Bistro bersama dengan kelompok social
formal mereka sebanyak 46 responden dengan persentase 42,6% dan yang tidak
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setuju sebanyak 32 responden dengan persentase 29,6%. Berdasarkan data
tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden yang melakukan pembelian di
Gatherinc Café & Bistro ada dari mereka yang datang Gatherinc bersama dengan
kelompok sosial formal mereka.

Gambar 4.9
Sumber: Data diolah (2018)
Gambar 4.9 tersebut menunjukkan bahwa respon responden terhadap
pertanyaan X7 memiliki respon yang cukup baik dimana dari 108 responden yang
menjawab setuju bahwa biasanya mereka datang ke Gatherinc Café & Bistro
bersama dengan kelompok kerja sebanyak 52 responden dengan persentase 48,1%
dan yang tidak setuju hanya 22 responden dengan persentase 20,4%. Berdasarkan
data tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden yang melakukan pembelian di
Gatherinc Café & Bistro pada umumnya juga datang bersama dengan kelompok
kerja mereka.
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Gambar 4.10
Sumber : Data diolah (2018)
Gambar 4.10 tersebut menunjukkan bahwa respon responden terhadap
pertanyaan X8 memiliki respon yang baik dimana dari 108 responden yang
menjawab setuju bahwa mereka adalah tipe orang yang menyukai inovasi
sebanyak 49 responden dengan persentase 45,4%, yang sangat setuju sebanyak 47
responden dengan persentase 43,5% dan yang tidak setuju hanya 12 responden
dengan persentase 11,1%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa
responden yang melakukan pembelian di Gatherinc Café & Bistro adalah mereka
yang menyukai inovasi.

46

Gambar 4.11
Sumber : Data diolah (2018)
Gambar 4.11 tersebut menunjukkan bahwa respon responden terhadap
pertanyaan X9 memiliki respon yang cukup baik namun tidak sebaik hasil dari
konsumen yang menyukai inovasi dimana dari 108 responden yang menjawab
setuju bahwa mereka adalah tipe dogamtisme sebanyak 40 responden dengan
persentase 37%, yang tidak setuju sebanyak 33 responden dengan persentase
30,6%, dan yang sangat tidak setuju sebanyak 21 responden dengan persentase
19,4%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden yang
melakukan pembelian di Gatherinc Café & Bistro tidak didominasi oleh mereka
yang dogmatisme.
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Gambar 4.12
Sumber: Data diolah (2018)
Gambar 4.12 tersebut menunjukkan bahwa respon responden terhadap
pertanyaan X10 memiliki respon yang baik dimana dari 108 responden yang
menjawab setuju bahwa mereka adalah tipe konsumen yang memperhatikan
pendapat masyarakat sebanyak 71 responden dengan persentase 65,7% dan yang
tidak setuju hanya 10 responden dengan persentase 9,3%. Berdasarkan data
tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden yang melakukan pembelian di
Gatherinc Café & Bistro juga didominasi oleh mereka yang conservative.
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Gambar 4.13
Sumber : Data diolah (2018)
Gambar 4.13 tersebut menunjukkan bahwa respon responden terhadap
pertanyaan X11 memiliki respon yang baik dimana dari 108 responden yang
menjawab setuju bahwa mereka adalah tipe yang juga mementingkan keluarga
sebanyak 59 responden dengan persentase 54,6% dan yang tidak setuju sebanyak
22 responden dengan persentase 20,4%. Berdasarkan data tersebut, dapat
disimpulkan bahwa responden yang melakukan pembelian di Gatherinc Café &
Bistro juga mementingkan keluarga.

Gambar 4.14
Sumber : Data diolah (2018)
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Gambar 4.14 tersebut menunjukkan bahwa respon responden terhadap
pertanyaan X12 memiliki respon yang tidak baik dimana dari 108 responden yang
menjawab setuju bahwa mereka lebih mementingkan gaya hidup dan tidak
memperhatikan rutinitas pekerjaan sehari-hari sebanyak 47 responden dengan
persentase 43,5% dan yang tidak setuju sebanyak 35 responden dengan persentase
32,4%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden yang
melakukan pembelian di Gatherinc Café & Bistro tidak didominasi oleh funksters.

Gambar 4.14
Sumber : Data diolah (2018)
Gambar 4.14 tersebut menunjukkan bahwa respon responden terhadap
pertanyaan X13 memiliki respon yang baik dimana dari 108 responden yang
menjawab setuju bahwa motivasi mereka melakukan konsumsi di Gatherinc Café
& Bistro adalah motif fisiologis sebanyak 55 responden dengan persentase 50,9%
dan yang tidak setuju sebanyak 25 responden dengan persentase 23,1%.
Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden yang melakukan
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pembelian di Gatherinc Café & Bistro didominasi oleh mereka dengan motivasi
fisiologis.

Gambar 4.15
Sumber : Data diolah (2018)
Gambar 4.15 tersebut menunjukkan bahwa respon responden terhadap
pertanyaan X14 memiliki respon yang cukup baik namun tidak sebaik hasil dari
motif fisiologis dimana dari 108 responden yang menjawab setuju bahwa motivasi
mereka melakukan konsumsi di Gatherinc Café & Bistro adalah motif psikogenik
sebanyak 45 responden dengan persentase 41,7% dan yang tidak setuju sebanyak
27 responden dengan persentase 25%. Berdasarkan data tersebut, dapat
disimpulkan bahwa responden yang melakukan pembelian di Gatherinc Café &
Bistro tidak didominasi oleh mereka yang memiliki motif psikogenik.
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Gambar 4.16
Sumber : Data diolah (2018)
Gambar 4.16 tersebut menunjukkan bahwa respon responden terhadap
pertanyaan X15 memiliki respon yang baik dimana dari 108 responden yang
menjawab setuju bahwa Gatherinc Café & Bistro memiliki penampilan yang
menarik termasuk penampilan karyawan dan sarana prasarana sebanyak 70
responden dengan persentase 64,8% dan yang tidak setuju hanya 14 responden
dengan persentase 13%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa
responden yang melakukan pembelian di Gatherinc Café & Bistro, merasa
nyaman dengan bukti fisik dari Gatherinc Café & Bistro.
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Gambar 4.17
Sumber : Data diolah (2018)
Gambar 4.17 tersebut menunjukkan bahwa respon responden terhadap
pertanyaan X16 memiliki respon yang baik dimana dari 108 responden yang
menjawab setuju bahwa pelayanan yang diberikan oleh Gatherinc Café & Bistro
sangat hospitality sebanyak 80 responden dengan persentase 74,1% dan yang
tidak setuju hanya 10 responden dengan persentase 9,3%. Berdasarkan data
tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden yang melakukan pembelian di
Gatherinc Café & Bistro, merasa puas dengan keandalan pelayanan dari
Gatherinc Café & Bistro.
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Gambar 4.18
Sumber : Data diolah (2018)
Gambar 4.18 tersebut menunjukkan bahwa respon responden terhadap
pertanyaan X17 memiliki respon yang baik dimana dari 108 responden yang
menjawab setuju bahwa pelayanan yang diberikan oleh Gatherinc Café & Bistro
cepat dan tepat sebanyak 69 responden dengan persentase 63,9% dan yang tidak
setuju hanya 10 responden dengan persentase 9,3%. Berdasarkan data tersebut,
dapat disimpulkan bahwa responden yang melakukan pembelian di Gatherinc
Café & Bistro, merasa puas dengan responsiveness pelayanan dari Gatherinc Café
& Bistro.
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Gambar 4.19
Sumber : Data diolah (2018)
Gambar 4.19 tersebut menunjukkan bahwa respon responden terhadap
pertanyaan X18 memiliki respon yang baik dimana dari 108 responden yang
menjawab setuju bahwa staff & crew Gatherinc Café & Bistro memiliki product
knowledge yang bagus sebanyak 83 responden dengan persentase 76,9% dan yang
tidak setuju hanya 6 responden dengan persentase 5,6%. Berdasarkan data
tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden yang melakukan pembelian di
Gatherinc Café & Bistro, merasa puas dengan assurance pelayanan dari
Gatherinc Café & Bistro.
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Gambar 4.20
Sumber : Data diolah (2018)
Gambar 4.20 tersebut menunjukkan bahwa respon responden terhadap
pertanyaan X19 memiliki respon yang baik dimana dari 108 responden yang
menjawab setuju bahwa pelayanan yang diberikan oleh Gatherinc Café & Bistro
selalu memahami pelanggan sebanyak 83 responden dengan persentase 76,9% dan
yang tidak setuju hanya 8 responden dengan persentase 7,4%. Berdasarkan data
tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden yang melakukan pembelian di
Gatherinc Café & Bistro, merasa puas dengan empati pelayanan dari Gatherinc
Café & Bistro.
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Gambar 4.21
Sumber : Data diolah (2018)
Gambar 4.21 tersebut menunjukkan bahwa respon responden terhadap
pertanyaan X20 memiliki respon yang baik dimana dari 108 responden yang
menjawab setuju bahwa lokasi Gatherinc Café & Bistro tepat dan strategis
sebanyak 47 responden dengan persentase 43,5%, yang sangat setuju sebanyak 26
responden dengan persentase 24,1% dan yang tidak setuju 27 responden dengan
persentase 25%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden
yang melakukan pembelian di Gatherinc Café & Bistro, berpendapat bahwa
lokasi Gatherinc Café & Bistro tepat dan strategis.

4.4

Uji Validitas dan Reliabilitas

4.4.1

Uji Validitas
Sebuah instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang

diinginkan. Uji validitas yang dilakukan oleh penulis dari kuesioner dilakukan uji
100 responden. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan
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program SPSS 20.00. Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat bahwa
item kuesioner penelitian valid adalah kalau r > r tabel, sehingga item soal
dianggap valid jika memiliki nilai r lebih besar dari r tabel. Pada penelitian ini
dilakukan uji validitas kepada 100 sampel penelitian. Hasil uji validitas dari
sampel tersebut adalah sebagai berikut.
Tabel 4.1 Uji Validitas
Variabel

Indikat
or
X1

Manajemen
Produksi
Tampilan Produk
X2
Manajemen Pemasaran X3
Peranan kelompok
X4
sosial keluarga
Peranan kelompok
X5
sosial persahabatan
Peranan kelompok
X6
sosial lain-lain
Peranan kelompok
X7
sosial kelompok kerja
Keinovasian konsumen X8
Dogmatisme konsumen X9
Konsumen yang
X10
conservative
Konsumen yang
X11
nesters
Konsumen yang
X12
funksters
Motif fisiologis
X13
Motif psikogenik
X14
Bukti fisik Gatherinc
X15
Keandalan pelayanan
X16
Daya tanggap
X17
pelayanan
Jaminan pelayanan
X18
Empati pelayanan
X19
Lokasi Gatherinc
X20
Sumber : Data diolah (2018)

Validitas
Korelasi
Siginifikan

Keterangan

0,580

0,000

Valid

0,306
0,563

0,010
0,000

Valid
Valid

0,698

0,000

Valid

0,277

0,005

Valid

0,551

0,000

Valid

0,595

0,000

Valid

0,377
0,472

0,000
0,000

Valid
Valid

0,569

0,000

Valid

0,438

0,000

Valid

0,582

0,000

Valid

0,581
0,660
0,579
0,646

0,000
0,000
0,000
0,000

Valid
Valid
Valid
Valid

0,668

0,000

Valid

0,465
0,614
0,612

0,000
0,000
0,000

Valid
Valid
Valid
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Tabel 4.1 menunjukkan bahwa semua indikator adalah valid, karena
memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 dan r tabel lebih besar dari r hitung
dimana r hitung dalam penelitian ini adalah N=100 maka r hitung=0,195

4.4.2

Uji Reliabilitas
Uji reabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena
instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2006:154).
Tabel 4.2 Uji Reliabilitas
Variabel
Analisis Faktor Keputusan Pembelian
Sumber : Data diolah (2018)

Cronbach Alpha
0,870

Keterangan
Reliabel

Tebel 4.2 menunjukkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel, karena
masing-masing variabel menunjukkan nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,6
sehingga kuesioner yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan.

4.5

Analisis Data Menggunakan Analisis Faktor
Penelitian ini menggunakan teknik analisis faktor dengan jenis analisis

faktor konfirmatori dimana analisis ini berusaha untuk mencari kesamaan dimensi
yang mendasari variabel-variabel yang diteliti. Tujuan analisis faktor adalah untuk
menjelaskan struktur hubungan di antara banyak variabel dalam bentuk faktor.
Berikut ini adalah penjelasan dan langkah-langkah mengenai hasil pengolahan
data dengan menggunakan analisis faktor.
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1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) dan Bartlett’s Test of Sphericity
KMO

digunakan

untuk

mengukur

kecukupan

sampel

dengan

membandingkan koefisien korelasi terobservasi dengan koefisien korelasi
parsial. Penilaian tentang uji KMO dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Sedangkan hasil uji KMO dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.
Tabel 4.3 KMO and Bartlett’s Test
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

.773
136.032

df
Sig.

6
.000

Sumber: Data diolah (2018)
Pada tabel KMO dan bartlett's test di atas terlihat angka KMO Measure of
sampling Adequacy (MSA) adalah 0,773. Karena nilai 0,773 > 0.5 maka hal ini
menunjukkan kecukupan dari sampel. Angka KMO dan Bartlet's test yang
tanpak pada nilai chi-square, diperoleh nilai sebesar 136,032 dengan nilai
signifikansi 0.000 yang menunjukkan bahwa adanya korelasi antar variabel dan
layak untuk proses lebih lanjut.
2. Measure of Sampling Adequancy (MSA)
Metode ini juga digunakan untuk mengukur kecukupan sampel yang
dihitung pada tiap variabel individual. Berikut adalah tabel hasil uji MSA.
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Tabel 4.4 Uji MSA
Anti-image Matrices
Stimulasi
pemasaran perilaku konsumen
Anti-image
Covariance

Anti-image
Correlation

Stimulasi
pemasaran

kualitas
layanan

lokasi

.599

-.163

-.184 .019

perilaku konsumen

-.163

.471

-.182 -.186

kualitas layanan

-.184

-.182

.500 -.112

lokasi

.019

-.186

-.112 .701

Stimulasi
pemasaran

.786a

-.307

-.336 .029

perilaku konsumen

-.307

.748a

-.376 -.325

kualitas layanan

-.336

-.376

.769a -.188

.029

-.325

-.188 .806a

lokasi
Sumber : Data diolah (2018)

Pada tabel Anti-image Matrice di atas, khusus pada bagian anti Image
Correlation terlihat angka yang bertanda (a) yang menandakan besaran MSA
sebuah variabel. Variabel stimulasi pemasaran memperoleh nilai 0,786, perilaku
konsumen memperoleh nilai 0,748, kualitas layanan memperoleh nilai 0,769 dan
lokasi memperoleh nilai 0,806. Nilai MSA masing-masing variabel besarnya > 0.5
maka semua variabel dapat diproses lebih lanjut.
3. Menentukan Pendekatan yang Digunakan Dalam Analisis
Analisis faktor ini menggunakan pendekatan analisis komponen utama
(Principal Component Analysis) yang mempertimbangkan variasi total dari
data yang diamati. Tujuannya adalah untuk menentukan faktor-faktor apa saja
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yang mempengaruhi keputusan pembelian di Gatherinc Café & Bistro
Citraland Surabaya. Hasil dapat dilihat pada tabel 4.5.
Tabel 4.5 Principal Component Analysis
Communalities
Initial

Extraction

Stimulasi pemasaran

1.000

.600

perilaku konsumen

1.000

.750

kualitas layanan

1.000

.723

lokasi

1.000

.490

Sumber : Data diolah (2018)

Tabel Communalities diperoleh hasil bahwa variabel stimulasi pemasaran
besarnya 0,600 yang berarti sekitar 60% varians dari variabel stimulasi pemasaran
dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Variabel perilaku konsumen besarnya
0.750 hal ini berarti 75% varian dari variabel perilaku konsumen dapat dijelaskan
oleh faktor yang terbentuk. Variabel Kualitas layanan besarnya 0,723 yang berarti
sekitar 72,3% varians dari variabel kualitas layanan dapat dijelaskan oleh faktor
yang terbentuk. Variabel Lokasi besarnya 0,490 yang berarti sekitar 49% varians
dari variabel Lokasi dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk.
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4. Menentukan Jumlah Faktor
Tahapan selanjutnya adalah menentukan jumlah faktor yang dapat
terbentuk. Jumlah faktor yang dapat terbentuk diukur berdasarkan nilai
besaran Eigen dari faktor-faktor tersebut. Dalam hal ini faktor yang memiliki
nilai Eigen lebih besar dari 1.0 akan dipertahankan dalam model. Hasil dapat
dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6 Nilai Eigen untuk Setiap Faktor
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
Component Total % of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

Total % of Variance Cumulative %

1

2.563

64.084

64.084 2.563

2

.690

17.240

81.325

3

.400

9.989

91.313

4

.347

8.687

100.000

64.084

64.084

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Sumber: Data diolah (2018)

Pada tabel Total Variance Explained di atas menunjukkan ada 1 faktor
yang terbentuk dari 4 variabel yang di masukkan dengan eigenvalue > 1. Faktor 1
eigen value sebesar 2,563 dengan variance 64,084%. Nilai eigen value
menggambarkan kepentingan relatif masing-masing faktor dalam menghitung
varians dari 4 variabel yang di analisis. Bila semua variabel dijumlahkan bernilai
4 (sama dengan banyaknya variabel) Total varians apabila dari 4 variabel
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diekstrak menjadi 1 faktor adalah = 2,563/4 x 100% = 64%. Besarnya varians
yang mampu dijelaskan oleh faktor baru yang terbentuk adalah 64% sedangkan
sisanya 36% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti.
5. Rotasi Faktor
Tahapan selanjutnya adalah melakukan analisa dengan menggunakan rotasi
varimax. Rotasi Varimax adalah rotasi yang memaksimalkan faktor
pembobot. Rotasi tersebut menghasilkan matriks loading. Rotasi ini
digunakan untuk meminimalisasi jumlah indicator yang mempunyai faktor
loading yang tinggi pada tiap faktor. Metode ini telah terbukti lebih baik untuk
menunjukkan perbedaan antar faktor. Dalam penelitian ini hanya 1 faktor
yang terbentuk sehingga rotasi faktor tidak dapat dittampilkan.

4.6

Pembahasan
Berdasarkan data statistik yang ada, maka interpretasi analisis faktor yang

telah terbentuk dapat diketahui. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan
dapat diketahui bahwa Gatherinc Cafe & Bistro dominan digemari oleh kalangan
muda

yang

berusi

21-25

tahun

dan

yang

pastinya

mereka

adalah

mahasiswa/mahasiswi dan dari 20 variabel yang ada, telah terbentuk satu faktor
yang menjadi pertimbangan konsumen memutuskan untuk membeli produk
Gatherinc Cafe & Bistro Citraland Surabaya, yaitu faktor perilaku konsumen. Hal
ini dibuktikan dari hasil tabel communalities faktor persepsi konsumen memiliki
nilai ekstraksi sebesar 0,750 dengan indikator budaya, kepribadian konsumen,
gaya hidup konsumen, psikologis konsumen. Sedangkan untuk perkembangan
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lebih lanjut, hal yang harus diperhatikan dan dikembangkan oleh Gatherinc Cafe
& Bistro adalah faktor stimulasi pemasaran.Hal ini dibuktikan oleh beberapa
review yang dilayangkan oleh konsumen di konten media sosial maupun internet
yang ada pada halaman lampiran E. Berikut adalah hasil nilai rata-rata X1-X14
yang menunjukkan tingkat pengaruh masing-masing indikator terhadap keputusan
pembelian konsumen di Gatherinc Cafe & Bistro.
Tabel 4.7
INDIKATOR
Konsumen yang funksters
Peranan kelompok sosial
lain-lain
Peranan kelompok sosial
keluarga
Motif fisiologis konsumen
Motif psikogenik konsumen
Sumber: Data Diolah (2018)

MEAN
3.388059701
3.373134328
3.253731343
3.253731343
3.149253731

Tabel 4.7 menunjukkan indikator yang paling dipertimbangkan oleh
konsumen dalam melakukan keputusan pembelian di Gatherinc berdasarkan
faktor perilaku konsumen. Pada hasil kuesioner indikator pengaruh keluarga
terhadap keputusan pembelian di Gatherinc menunjukkan response yang negative
dari responden namun pada faktor perilaku konsumen mereka didominasi oleh
orang yang sangat memperhatikan keluarga hal ini kontradiksi. Hal ini berarti
walaupun mereka adalah tipe orang yang sangat memperhatikan keluarga namun
keluarga tidak dominan support atas keputusan pembelian mereka di Gatherinc.
Dalam hasil penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku
konsumen mendorong stimulasi pemasaran.
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Faktor stimulasi pemasaran yang harus dipertahankan untuk keberlangsungan
bisnis Gatherinc Cafe & Bistro berkaitan dengan 7p. Berikut adalah analisis 7p
stimulasi pemasaran Gatherinc.
1. Produk (Product)
Produk yang dijual oleh Gatherinc adalah makanan dan minuman yang
memiliki konsep Asian Contemporary dan Healthy Food. Contohnya
adalah Chicken En Riz, Fish & Chips, Caesar Pleasare.
2. Promotion
Promosi yang dilakukan oleh Gatherinc melalui media sosial seperti
instagram, website. Selain itu Gatherinc juga membuat promo-promo
seperti Valenitne Dinner.
3. Price
Harga dari menu Gatherinc berkisar:
Starter

: Rp 36.000 – Rp 49.000

Main Course

: Rp 38.000 – Rp 69.000

Cake, Cookies & Pastry

: Rp 20.000 – Rp 50.000

Beverage

: Rp 12.000 – Rp 52.000

4. Place
Akses untuk menuju lokasi Gatherinc Cafe & Bistro sangat mudah karena
melalui jalan besar. Lokasi dari cafe ini sangat jelas terlihat dari pinggir
jalan dan memiliki lahan parkir sendiri yang luas.
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5. People
Karyawan cafe berperan aktif

dalam memberikan pelayanan kepada

konsumen dan target konsumen dari Gatherinc Cafe adalah mereka para
kalangan kaum muda yang berusia 21-25 tahun.
6. Process
Proses dari pelayanan Cafe terhadap konsumen adalah sebagai berikut.
Greeting tamu di pintu dan membukakan pintu – mempersilahkan
konsumen masuk – mencarikan tempat duduk untuk konsumen –
memberikan menu – mencatat pesanan – memberikan pesanan kepada
pihak kitchen – menunggu pesanan jadi – menyajikan pesanan kepada
konsumen – jika konsumen sudah selesai maka konsumen dibantu untuk
proses pembayaran – membukakan pintu untuk konsumen – mengucapkan
terimakasih.
7. Physical Evidence
Warna khas dari Gatherinc ini adalah orange dengan tatanan tumbuhan
yang sedikit di sisi-sisi kaca luar Gatherinc Cafe dengan pencahayaan
yang cukup terang berwarna orange. Tersedia tempat indoor & outdoor
untuk konsumen. Untuk pantry diletakkan di depan dekat dengan
konsumen bersama dengan cashier. Pantry ini digunakan untuk membuat
minuman dan display cake & pastry. Tempat untuk memasok bahan baku
berada di pintu belakang main kitchen. Sedangkan untuk pengolahan
starter & main course berada di dalam dibelakang pantry. Gatherinc cafe
& Bistro ini memiliki 80 seat capacity.
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