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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Gambaran Umum Perusahaan 

ShiFoo adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan khususnya 

frozen food dan ready to eat food. Bisnis ini mulai berjalan sejak April 2014. 

Salah satu fokus ShiFoo saat ini adalah mengembangkan bidang marketing 

khususnya yang bersangkutan dengan keputusan pembelian. 

 
5.2 Karakteristik Responden 

Responden pada penelitian ini adalah konsumen konsumen produk 

ShiFoo dengan jumlah sampel yaitu sebanyak 75 orang konsumen. Berikut ini 

akan dideskripsikan profil responden yang meliputi jenis kelamin, usia, alokasi 

pengeluaran untuk konsumsi makanan frozen food per bulan dan pekerjaan. 

Tabel 5.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin 
Jumlah 

Responden 
Persentase (%) 

Laki-laki 28 37.3 

Perempuan 47 62.7 

Total 75 100 

Sumber: Lampiran 3 

Berdasarkan Tabel 5.1 dapat diketahui bahwa responden dengan jenis 

kelamin laki-laki yaitu sebanyak 28 orang (37.3%) dari total 75 orang yang 

menjadi responden penelitian, sedangkan responden perempuan yaitu sebanyak 

47 orang (62.7%). Hasil ini memberikan informasi bahwa sebagian besar 

konsumen produk ShiFoo adalah perempuan. 
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Tabel 5.2 Profil Responden Berdasarkan Usia 

Usia 
Jcumlah 

Responden 
Persentase (%) 

<=20 tahun 8 10.7 

21 - 30 tahun 26 34.7 

31 - 40 tahun 21 28.0 

>40 tahun 20 26.7 

Total 75 100 

Sumber: Lampiran 3 

Berdasarkan Tabel 5.2 dapat diketahui bahwa responden usia di bawah 

20 tahun yaitu sebanyak 8 orang (10.7%), usia antara 21-30 tahun yaitu 

sebanyak 26 orang (34.7%) dari total 75 orang yang menjadi responden 

penelitian, berikutnya usia 31-40 tahun sebanyak 21 orang (28%), dan di atas 40 

tahun sebanyak 20 orang (26.7%). Hasil ini memberikan informasi bahwa 

sebagian besar konsumen ShiFoo berusia antara 21-30 tahun. 

Tabel 5.3 Profil Responden Berdasarkan Alokasi Pengeluaran Konsumsi  
Frozen Food 

Pekerjaan 
Jumlah 

Responden 
Persentase (%) 

< Rp 300.000 15 20.0 

Rp 300.000 - Rp 500.000 19 25.3 

Rp 500.000 - Rp 1.000.000 24 32.0 

> Rp 1.000.000 17 22.7 

Total 75 100 

    Sumber: Lampiran 3 

Berdasarkan Tabel 5.3 dapat diketahui bahwa responden yang memiliki 

alokasi pengeluaran kurang dari Rp. 300.000 yaitu sebanyak 15 orang (20%), Rp 

300.000 - Rp 500.000 sebanyak 19 orang (25.3%), Rp 500.000 - Rp 1.000.000 

sebanyak 24 orang (32%), dan di atas Rp 1.000.000 sebanyak 17 orang (22.7%). 

Hasil ini memberikan informasi bahwa sebagian besar konsumen ShiFoo 

memiliki alokasi pengeluaran untuk konsumsi frozen food yaitu sebanyak Rp 

500.000 - Rp 1.000.000 dalam sebulan. 
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Tabel 5.4 Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan 
Jumlah  

Responden 
Persentase (%) 

Ibu Rumah Tangga 26 34.7 

Karyawan Swasta 24 32.0 

Mahasiswa 22 29.3 

Wirausaha 3 4.0 

Total 100 100 

Sumber: Lampiran 3 

Berdasarkan Tabel 5.4dapat diketahui bahwa responden yang memiliki 

pekerjaan sebagai ibu rumah tangga yaitu sebanyak 26 orang (34.7%), sebagai 

karyawan swasta yaitu sebanyak 24 orang (32%), mahasiswa sebanyak 22 

orang (29.3%) dan wirausaha sebanyak 3 orang (4%). Hasil ini memberikan 

informasi bahwa sebagian besar konsumen ShiFoo memiliki pekerjaan sebagai 

ibu rumah tangga. 

 

5.3 Analisis Deskriptif 

Pada analisis deskripsi jawaban responden akan dijelaskan jawaban 

responden pada masing-masing variabel penelitian yaitu atribut produk yang 

meliputi Merek (X1), Label (X2), Kemasan(X3), Layanan Pelengkap (X4) dan 

Keputusan Pembelian (Y). Deskripsi jawaban responden dilakukan dengan 

menghitung nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi jawaban responden pada 

masing-masing indikator pernyataan di dalam kuisioner. 

5.3.1 Merek (X1) 

Berikut adalah deskripsi jawaban responden pada variabel mengenai 

atribut merek produk ShiFoo. 
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Tabel 5.5 Deskripsi Jawaban Responden Pada Variabel Merek (X1) 

Indikator 

Frekuensi Skor Jawaban 
Rata-
rata 

Std. 
Deviasi 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

X1.1 
Merek ShiFoo khas 
atau unik 

0 0 1 1.3 19 25.3 40 53.3 15 20.0 3.92 0.712 

X1.2 

Merek ShiFoo 
menggambarkan 
manfaat dan 
pemakaiannya 

0 0 2 2.7 27 36.0 29 38.7 17 22.7 3.81 0.817 

X1.3 
Merek ShiFoo dapat 
menggambarkan 
kualitas produk 

0 0 2 2.7 20 26.7 41 54.7 12 16.0 3.84 0.717 

X1.4 
Merek ShiFoo 
mudah diucapkan, 
dikenali dan diingat 

1 1.3 6 8.0 25 33.3 33 44.0 10 13.3 3.60 0.870 

X1.5 

Merek ShiFoo dapat 
menyesuaikan diri 
(adaptable) dengan 
produk-produk baru 
yang mungkin 
ditambahkan ke 
dalam lini produk 

0 0 1 1.3 26 34.7 33 44.0 15 20.0 3.83 0.760 

Rata-rata X1 3.80   

Sumber: Lampiran 4 

Berdasarkan Tabel 5.5 dapat diketahui bahwa persepsi tertinggi dari 

konsumen mengenai atribut merek produk ShiFoo yaitu terletak pada keunikan 

merek ShiFoo, yaitu ditunjukkan dengan nilai rata-rata tertinggi pada indikator 

X1.1 sebesar 3.92, sedangkan persepsi terendah mengenai merek dirasakan 

konsumen berkaitan dengan kecenderungan dari merek ShiFoo yang mudah 

untuk diucapkan, dikenali dan diingat, yaitu ditunjukkan dengan rata-rata 

terendah sebesar 3.60 pada indikator X1.4. Secara keseluruhan diketahui bahwa 

rata-rata jawaban responden pada variabel merek adalah sebesar 3.80, yang 

menunjukkan bahwa rata-rata konsumen setuju bahwamereka memiliki persepsi 

yang baik pada merek ShiFoo. Standar deviasi menunjukkan keragaman data 

jawaban keseluruhan responden pada masing-masing indikatorpertanyaan 

kuisioner. Diketahui bahwa indikator X1.1 memiliki standar deviasi terkecil sebesar 

0.712. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden pada pertanyaan 
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mengenai keunikan merek ShiFoo dapat dikatakan paling homogen 

dibandingkan dengan jawaban responden pada pertanyaan yang lain. 

5.3.2 Label (X2) 

Berikut adalah deskripsi jawaban responden pada variabel mengenai 

atribut label produk ShiFoo. 

Tabel 5.6 Deskripsi Jawaban Responden Pada Variabel Label (X2) 

Indikator 

Frekuensi Skor Jawaban 
Rata-
rata 

Std. 
Deviasi 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

X2.1 
Label ShiFoo mempunyai 
identifikasi yang berbeda 
dari produk lain. 

0 0 0 0 18 24.0 31 41.3 26 34.7 4.11 0.764 

X2.2 
Label ShiFoo  
menjelaskan tentang 
kualitas produk ShiFoo. 

0 0 0 0 16 21.3 34 45.3 25 33.3 4.12 0.734 

X2.3 

Label pada kemasan 
ShiFoo dapat 
memberikan daya tarik 
melalui desain gambar 
dan tulisan. 

0 0 1 1.3 34 45.3 29 38.7 11 14.7 3.67 0.741 

X2.4 
Label ShiFoo sesuai 
dengan kualitas 
makanan 

0 0 0 0 24 32.0 41 54.7 10 13.3 3.81 0.651 

X2.5 
Produk ShiFoo memiliki 
label yang informative 

0 0 0 0 16 21.3 41 54.7 18 24.0 4.03 0.677 

Rata-rata X2 3.95   

Sumber: Lampiran 5 

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa persepsi tertinggi dari konsumen 

mengenai atribut label produk ShiFoo yaitu terletak pada label yang dapat 

menjelaskan tentang kualitas produk ShiFoo, yaitu ditunjukkan dengan nilai rata-

rata tertinggi pada indikator X2.2 sebesar 4.12, sedangkan persepsi terendah 

mengenai label dirasakan konsumen berkaitan dengan label pada kemasan 

ShiFoo yang dapat memberikan daya tarik melalui desain gambar dan tulisan, 

yaitu ditunjukkan dengan rata-rata terendah sebesar 3.67 pada indikator X2.3. 

Secara keseluruhan diketahui bahwa rata-rata jawaban responden pada variabel 

label adalah sebesar 3.95, yang menunjukkan bahwa rata-rata konsumen setuju 

bahwa mereka memiliki persepsi yang baik pada label ShiFoo. Standar deviasi 
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terendah sebesar 0.651 pada indikator X2.4. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban 

responden pada pertanyaan mengenai kesesuaian antara label dan kualitas 

produk dapat dikatakan paling homogen dibandingkan dengan jawaban 

responden pada pertanyaan yang lain. 

5.3.3 Kemasan (X3) 

Berikut adalah deskripsi jawaban responden pada variabel mengenai 

atribut kemasan produk ShiFoo. 

Tabel 5.7  Deskripsi Jawaban Responden Pada Variabel Kemasan (X3) 

Indikator 

Frekuensi Skor Jawaban 
Rata-
rata 

Std. 
Deviasi 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

X3.1 

Kemasan ShiFoo 
dapat memenuhi 
sasaran berupa 
keamanan dan 
kemanfaatan. 

0 0 4 5.3 15 20.0 37 49.3 19 25.3 3.95 0.820 

X3.2 

Kemasan ShiFoo 
memberikan manfaat 
dan perlindungan 
terhadap isi dari 
kerusakan, 
kehilangan dan 
berkurangnya kadar 
isi. 

0 0 8 10.7 21 28.0 31 41.3 15 20.0 3.71 0.912 

X3.3 

Kemasan ShiFoo 
dilihat dari aspek 
artistik, warna, dan 
bentuk maupun 
desainnya 
memberikan daya 
tarik. 

0 0 7 9.3 35 46.7 25 33.3 8 10.7 3.45 0.810 

X3.4 

Kemasan ShiFoo 
merupakan cermin 
inovasi berkaitan 
dengan kemajuan 
teknologi dan daur 
ulang. 

0 0 4 5.3 29 38.7 29 38.7 13 17.3 3.68 0.825 

Rata-rata X3 3.70   

Sumber: Lampiran 6 

Berdasarkan Tabel 5.7 dapat diketahui bahwa persepsi tertinggi dari 

konsumen mengenai atribut kemasan produk ShiFoo yaitu terletak pada 

kemasan ShiFooyang dapat memenuhi sasaran berupa keamanan dan 

kemanfaatan, yaitu ditunjukkan dengan nilai rata-rata tertinggi pada indikator X3.1 
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sebesar 3.95, sedangkan persepsi terendah mengenai kemasan dirasakan 

konsumen berkaitan dengan kemasan ShiFoo dilihat dari aspek artistik, warna, 

dan bentuk maupun desainnya memberikan daya tarik, yaitu ditunjukkan dengan 

rata-rata terendah sebesar 3.45 pada indikator X3.3. Secara keseluruhan 

diketahui bahwa rata-rata jawaban responden pada variabel kemasan adalah 

sebesar 3.70, yang menunjukkan bahwa rata-rata konsumen setuju bahwa 

mereka memiliki persepsi yang baik pada kemasan ShiFoo. Standar deviasi 

menunjukkan keragaman data jawaban keseluruhan responden pada masing-

masing indikator pertanyaan kuisioner. Diketahui bahwa indikator X3.3 memiliki 

standar deviasi terkecil sebesar 0.810. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban 

responden pada pertanyaan mengenai daya tarik kemasan dilihat dari aspek 

artistik, warna, bentuk maupun desainnyadapat dikatakan paling homogen 

dibandingkan dengan jawaban responden pada pertanyaan yang lain. 

5.3.4 Layanan Pelengkap (X4) 

Berikut adalah deskripsi jawaban responden pada variabel mengenai 

atribut layanan pelengkap produk ShiFoo. 

Tabel 5.8 menunjukkan bahwa persepsi tertinggi dari konsumen 

mengenai atribut layanan pelengkap produk ShiFoo yaitu terletak pada adanya 

layanan pelengkap berupa pemberian saran, dan informasi produk, yaitu 

ditunjukkan dengan nilai rata-rata tertinggi pada indikator X4.2 sebesar 3.89, 

sedangkan persepsi terendah mengenai layanan pelengkap dirasakan konsumen 

berkaitan dengan layanan pelengkap berupa nomor telepon untuk keluhan 

pelanggan, yaitu ditunjukkan dengan rata-rata terendah sebesar 3.51 pada 

indikator X4.3. Secara keseluruhan diketahui bahwa rata-rata jawaban responden 

pada variabel layanan pelengkap adalah sebesar 3.72, yang menunjukkan 
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bahwa rata-rata konsumen setuju bahwa mereka memiliki persepsi yang baik 

pada layanan pelangkap ShiFoo. 

Tabel 5.8 Deskripsi Jawaban Responden Pada  
Variabel Layanan Pelengkap (X4) 

Indikator 

Frekuensi Skor Jawaban 
Rata-
rata 

Std. 
Deviasi 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

X4.1 

ShiFoo memberikan 
layanan pelengkap 
berupa informasi 
tentang cara 
menikmati produk 
ShiFoo. 

0 0 5 6.7 25 33.3 29 38.7 16 21.3 3.75 0.871 

X4.2 

ShiFoo memberikan 
layanan pelengkap 
berupa pemberian 
saran, dan 
informasi produk. 

0 0 8 10.7 16 21.3 27 36.0 24 32.0 3.89 0.981 

X4.3 

ShiFoo memberikan 
layanan pelengkap 
berupa nomor 
telepon untuk 
keluhan pelanggan 

3 4.0 8 10.7 25 33.3 26 34.7 13 17.3 3.51 1.032 

Rata-rata X4 3.72   

Sumber: Lampiran 7 

Secara keseluruhan diketahui bahwa rata-rata jawaban responden pada 

variabel layanan pelengkap adalah sebesar 3.72, yang menunjukkan bahwa rata-

rata konsumen setuju bahwa mereka memiliki persepsi yang baik pada layanan 

pelangkap ShiFoo. Standar deviasi terendah sebesar 0.871 pada indikator X4.1. 

Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden pada pertanyaan mengenai 

layanan pelengkap berupa informasi tentang cara menikmati produk ShiFoodapat 

dikatakan paling homogen dibanding dengan jawaban responden pada 

pertanyaan yang lain. 

5.3.5 Keputusan Pembelian (Y) 

Berikut adalah deskripsi jawaban responden pada variabel keputusan 

pembelian produk ShiFoo. 
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Tabel 5.9 Deskripsi Jawaban Responden Pada 
Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

Indikator 

Frekuensi Skor Jawaban 
Rata-
rata 

Std. 
Deviasi 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

Y1.1 

Produk ShiFoo 
adalah pilihan 
pertama saya 
dibandingkan dengan 
produk lainnya. 

0 0 3 4.0 29 38.7 32 42.7 11 14.7 3.68 0.774 

Y1.2 
Saya puas untuk 
setiap pembelian 
produk ShiFoo. 

0 0 4 5.3 22 29.3 37 49.3 12 16.0 3.76 0.786 

Y1.3 

Saya akan 
merekomendasikan 
produk ShiFoo 
kepada orang lain. 

0 0 0 0 26 34.7 40 53.3 9 12.0 3.77 0.649 

Y1.4 
Saya akan selalu 
mengkonsumsi 
produk ShiFoo. 

0 0 4 5.3 22 29.3 37 49.3 12 16.0 3.76 0.786 

Y1.5 

Saya tidak akan 
berpindah pada 
merek yang lain 
meskipun produk lain 
lebih murah 

0 0 3 4.0 22 29.3 42 56.0 8 10.7 3.73 0.704 

Rata-rata Y 3.74   

Sumber: Lampiran 8 

Berdasarkan Tabel 5.9 dapat diketahui bahwa persepsi tertinggi dari 

konsumen mengenai  keputusan pembelian produk ShiFoo yaitu terletak pada 

kecenderungan dari konsumen untuk merekomendasikan produk ShiFoo kepada 

orang lain, yaitu ditunjukkan dengan nilai rata-rata tertinggi pada indikator Y1.3 

sebesar 3.77, sedangkan persepsi terendah mengenai keputusan pembelian 

dirasakan konsumen berkaitan dengan anggapan bahwa produk ShiFoo adalah 

pilihan pertama jika dibandingkan dengan produk lainnya, yaitu ditunjukkan 

dengan rata-rata terendah sebesar 3.68 pada indikator Y1.1. Secara keseluruhan 

diketahui bahwa rata-rata jawaban responden pada variabel keputusan 

pembelian adalah sebesar 3.74, yang menunjukkan bahwa keputusan pembelian 

konsumen pada produk ShiFoo dapat dikatakan tinggi. Standar deviasi terendah 

yaitu pada indikator Y1.3 sebesar 0.649. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban 
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responden pada pertanyaan mengenai adanya rekomendasi kepada orang 

laindapat dikatakan paling homogen. 

5.4 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kuesioner 

mengukur apa yang diinginkan. Untuk mengukur validitas digunakan korelasi 

pearson. Indikator dikatakan valid jika nilai sig. <0.05 Jika korelasi pearson 

antara masing-masing indikator pernyataan dengan skor total menghasilkan nilai 

r hitung > r tabel, maka indikator pernyataan dinyatakan valid.Berikut adalah hasil 

pengujian validitas untuk masing-masing indikator pernyataan pada variabel 

penelitian dengan menggunakan data 30 responden. 

Tabel 5.10 Hasil Uji Validitas Variabel Merek (X1) 

Indikator 
Pearson 

Correlation 
Sig. 

(2-tailed) 
Kesimpulan 

X1.1 Merek ShiFoo khas atau unik 0.7899 0.000 Valid 

X1.2 
Merek ShiFoo 
menggambarkan manfaat dan 
pemakaiannya 

0.701 0.000 Valid 

X1.3 
Merek ShiFoo dapat 
menggambarkan kualitas 
produk 

0.725 0.000 Valid 

X1.4 
Merek ShiFoo mudah 
diucapkan, dikenali dan 
diingat 

0.243 0.195 Tidak Valid 

X1.5 

Merek ShiFoo dapat 
menyesuaikan diri (adaptable) 

dengan produk-produk baru 
yang mungkin ditambahkan ke 
dalam lini produk 

0.886 0.000 Valid 

Sumber: Lampiran 10 

Hasil uji validitas indikator pernyataan pada variabel merek menunjukkan 

bahwa terdapat 1 indikator yaitu X1.4 yang menghasilkan nilai r hitung lebih kecil 

dari nilai r tabel 0.361, sehingga dapat dikatakan bahwa indikator tersebut tidak 

valid sehingga akan direduksi pada analisis selanjutnya. Uji validitas lanjutan 

pada variabel merek menunjukkan bahwa indikator X1.1, X1.2, dan X1.4 telah 

memenuhi konsep validitas, karena nilai r hitung yang dihasilkan lebh besar dari 

nilai r table 0.361. 
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Tabel 5.11 Hasil Uji Validitas Variabel Label (X2) 

Indikator 
r Tabel 

(n=30,α=5%) 

r Hitung Kesimpulan 

I II  

X2.1 
Label ShiFoo mempunyai 
identifikasi yang berbeda dari 
produk lain. 

0.361 0.677 0.697 Valid 

X2.2 
Label ShiFoo  menjelaskan 
tentang kualitas produk 
ShiFoo. 

0.361 0.673 0.737 Valid 

X2.3 

Label pada kemasan ShiFoo 
dapat memberikan daya tarik 
melalui desain gambar dan 
tulisan. 

0.361 0.321 - Tdak Valid 

X2.4 
Label ShiFoo sesuai dengan 
kualitas makanan 

0.361 0.713 0.712 Valid 

X2.5 
Produk ShiFoo memiliki label 
yang informative 

0.361 0.763 0.826 Valid 

Sumber: Lampiran 12 

Hasil uji validitas indikator pernyataan pada variabel label pada table 5.11 

menunjukkan bahwa terdapat 1 indikator yaitu X2.3 yang menghasilkan nilai r 

hitung lebih kecil dari nilai r tabel 0.361, sehingga dapat dikatakan bahwa 

indikator tersebut tidak valid sehingga akan direduksi pada analisis selanjutnya. 

Uji validtas lanjutan pada variabel label menunjukkan bahwa indikator X2.1, X2.2, 

X2.4 dan X2.5 telah memenuhi konsep validitas, karena nilai r hitung yang 

dihasilkan lebh besar dari nilai r tabel 0.361. 

Tabel 5.12 Hasil Uji Validitas Variabel Kemasan (X3) 

Indikator 
r Tabel 

(n=30,α=5%) 
r Hitung Kesimpulan 

X3.1 
Kemasan ShiFoo dapat memenuhi 
sasaran berupa keamanan dan 
kemanfaatan. 

0.361 0.676 Valid 

X3.2 

Kemasan ShiFoo memberikan 
manfaat dan perlindungan 
terhadap isi dari kerusakan, 
kehilangan dan berkurangnya 
kadar isi. 

0.361 0.836 Valid 

X3.3 
Kemasan ShiFoo dilihat dari aspek 
artistik, warna, dan bentuk maupun 
desainnya memberikan daya tarik. 

0.361 0.727 Valid 

X3.4 

Kemasan ShiFoo merupakan 
cermin inovasi berkaitan dengan 
kemajuan teknologi dan daur 
ulang. 

0.361 0.808 Valid 

Sumber: Lampiran 14 

Tabel 5.12 menunjukkan bahwa hasil uji validitas pada setiap indikator 

pernyataan pada variabel kemasan menghasilkan nilai r hitung lebih besar dari r 
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tabel 0.361, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap indikator pernyataan yang 

membentuk variabel kemasan dalam penelitian ini dapat dinyatakan valid. 

Tabel 5.13 Hasil Uji Validitas Variabel Layanan Pelengkap (X4) 

Indikator 
r Tabel 

(n=30,α=5%) 
r Hitung Kesimpulan 

X4.1 

ShiFoo memberikan layanan 
pelengkap berupa informasi 
tentang cara menikmati produk 
ShiFoo. 

0.361 0.815 
Valid 

X4.2 
ShiFoo memberikan layanan 
pelengkap berupa pemberian 
saran, dan informasi produk. 

0.361 0.825 
Valid 

X4.3 
ShiFoo memberikan layanan 
pelengkap berupa nomor telepon 
untuk keluhan pelanggan 

0.361 0.809 
Valid 

Sumber: Lampiran 15 

Berdasarkan Tabel 5.13 dapat diketahui bahwa hasil uji validitas pada 

setiap indikator pernyataanpada variabel layanan pelengkap menghasilkan nilai r 

hitung lebih besar dari r tabel 0.361, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap 

indikator pernyataan yang membentuk variabel layanan pelengkap dalam 

penelitian ini dapat dinyatakan valid. 

Tabel 5.14 Hasil Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

Indikator 
r Tabel 

(n=30,α=5%) 
r Hitung Kesimpulan 

Y1.1 
Produk ShiFoo adalah pilihan 
pertama saya dibandingkan 
dengan produk lainnya. 

0.361 0.850 
Valid 

Y1.2 
Saya puas untuk setiap pembelian 
produk ShiFoo. 

0.361 0.763 
Valid 

Y1.3 
Saya akan merekomendasikan 
produk ShiFoo kepada orang lain. 

0.361 0.726 
Valid 

Y1.4 
Saya akan selalu mengkonsumsi 
produk ShiFoo. 

0.361 0.798 
Valid 

Y1.5 
Saya tidak akan berpindah pada 
merek yang lain meskipun produk 
lain lebih murah 

0.361 0.748 
Valid 

Sumber: Lampiran 16 

Tabel 5.14 menunjukkan bahwa hasil uji validitas pada setiap indikator 

pernyataanpada variabel keputusan pembelian menghasilkan nilai r hitung lebih 

besar dari r tabel 0.361, sehingga dapat dikatakan indikator-indikator pernyataan 
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yang membentuk variabel keputusan pembelian dalam penelitian ini dapat 

dinyatakan valid. 

5.5 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kuesioner dapat 

dipercaya atau dapat dihandalkan. Untuk mengukur reliabilitas digunakan nilai 

cronbach alpha. Jika nilai cronbach alpha lebih besar dari 0.6, dan nilai cronbach 

alpha if indikator deleted pada masing-masing pernyataan kurang dari cronbach 

alpha, maka kuesioner dikatakan reliabel. Berikut adalah hasil pengujian 

reliabilitas variabel penelitian: 

Tabel 5.15 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Indikator 
Cronbach 

Alpha 

Cronbach 
Alpha If Item 

Deleted 

Merek 

X1.1 Merek ShiFoo khas atau unik 

0.828 

0.774 

X1.2 
Merek ShiFoo menggambarkan manfaat dan 
pemakaiannya 

0.820 

X1.3 
Merek ShiFoo dapat menggambarkan kualitas 
produk 

0.825 

X1.5 

Merek ShiFoo dapat menyesuaikan diri (adaptable) 

dengan produk-produk baru yang mungkin 
ditambahkan ke dalam lini produk 

0.686 

Label 

X2.1 
Label ShiFoo mempunyai identifikasi yang berbeda 
dari produk lain. 

0.727 

0.713 

X2.2 
Label ShiFoo  menjelaskan tentang kualitas produk 
ShiFoo. 

0.688 

X2.4 Label ShiFoo sesuai dengan kualitas makanan 0.673 

X2.5 Produk ShiFoo memiliki label yang informative 0.581 

Kemasan 

X3.1 
Kemasan ShiFoo dapat memenuhi sasaran berupa 
keamanan dan kemanfaatan. 

0.760 

0.753 

X3.2 
Kemasan ShiFoo memberikan manfaat dan 
perlindungan terhadap isi dari kerusakan, 
kehilangan dan berkurangnya kadar isi. 

0.668 

X3.3 
Kemasan ShiFoo dilihat dari aspek artistik, warna, 
dan bentuk maupun desainnya memberikan daya 
tarik. 

0.713 

X3.4 
Kemasan ShiFoo merupakan cermin inovasi 
berkaitan dengan kemajuan teknologi dan daur 
ulang. 

0.663 

Layanan 
Pelengkap 

X4.1 
ShiFoo memberikan layanan pelengkap berupa 
informasi tentang cara menikmati produk ShiFoo. 

0.743 

0.627 

X4.2 
ShiFoo memberikan layanan pelengkap berupa 
pemberian saran, dan informasi produk. 

0.618 

X4.3 
ShiFoo memberikan layanan pelengkap berupa 
nomor telepon untuk keluhan pelanggan 

0.739 

Keputusan 
Pembelian 

Y1.1 
Produk ShiFoo adalah pilihan pertama saya 
dibandingkan dengan produk lainnya. 

0.834 0.768 
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Variabel Indikator 
Cronbach 

Alpha 

Cronbach 
Alpha If Item 

Deleted 

Y1.2 Saya puas untuk setiap pembelian produk ShiFoo. 0.816 

Y1.3 
Saya akan merekomendasikan produk ShiFoo 
kepada orang lain. 

0.816 

Y1.4 Saya akan selalu mengkonsumsi produk ShiFoo. 0.793 

Y1.5 
Saya tidak akan berpindah pada merek yang lain 
meskipun produk lain lebih murah 

0.806 

Sumber: Lampiran 17 

Tabel 5.15 di atas menunjukkan bahwa variabel penelitian yaitu Merek 

(X1), Label (X2), Kemasan (X3), Layanan Pelengkap (X4) dan Keputusan 

Pembelian (Y) menghasilkan nilai cronbach alpha lebih besar dari 0.6, selain itu 

nilai cronbach alpha if indikator deleted pada setiap indikator pernyataan tidak 

melebihi nilai cronbach alpha tiap variabel. Dari hasil ini dapat disimpulkan 

bahwa keseluruhan variabel dalam penelitian ini dapat dinyatakan reliabel. 

 

5.6 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

Merek (X1), Label (X2), Kemasan (X3), dan Layanan Pelengkap (X4) terhadap 

Keputusan Pembelian (Y) dari konsumen produk ShiFoo. Persamaan regresi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ε 

Keterangan: 

Y : Keputusan pembelian 

β0 : Nilai Konstanta  

β1 : Nilai Koefisien Variabel Merek 

X1 : Merek 

β2 : Nilai Koefisien Variabel Label 
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X2 : Label 

Β3 : Nilai Koefisien Variabel Kemasan 

X3 : Kemasan 

Β4 : Nilai Koefisien Variabel Layanan Pelengkap 

X4 : Layanan Pelengkap 

ε : Residual 

Dari hasil analisis regresi dengan SPSS maka didapatkan hasil sebagai 

berikut. 

Tabel 5.16 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Sumber: Lampiran 18 

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.16 maka persamaan regresi 

yang didapatkan adalah: 

Ŷ = 0,473 + 0,298 X1 +  0,170 X2 +  0,177 X3 +  0,211 X4  

Dari persamaan regresi di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Nilai koefisien regresi variabel Merek (X1) adalah sebesar 0.298. Tanda 

positif pada koefisien regresi melambangkan hubungan yang searah 

antara Merek dan Keputusan Pembelian, artinya jika atribut merek 

semakin baik (meningkat sebesar satu satuan), maka keputusan 

pembelian dari konsumen akan meningkat sebesar 0.298 satuan, dengan 

Coefficientsa

.473 .329 1.440 .154

.298 .081 .340 3.671 .000 .598 1.671

.170 .085 .166 2.003 .049 .748 1.337

.177 .079 .214 2.245 .028 .563 1.777

.211 .059 .309 3.580 .001 .691 1.448

(Constant)

X1

X2

X3

X4

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 
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asumsi atribut Label (X2), Kemasan (X3), dan Layanan Pelengkap (X4) 

konstan (tetap). 

b. Nilai koefisien regresi variabel Label (X2) adalah sebesar 0.170. Tanda 

positif pada koefisien regresi melambangkan hubungan yang searah 

antara Label dan Keputusan Pembelian, artinya jika atribut label semakin 

baik (meningkat sebesar satu satuan), maka keputusan pembelian dari 

konsumen akan meningkat sebesar 0.170 satuan, dengan asumsi atribut 

Merek (X1), Kemasan (X3), dan Layanan Pelengkap (X4) konstan (tetap). 

c. Nilai koefisien regresi variabel Kemasan (X3) adalah sebesar 0.177. 

Tanda positif pada koefisien regresi melambangkan hubungan yang 

searah antara Kemasan dan Keputusan Pembelian, artinya jika atribut 

kemasan semakin baik (meningkat sebesar satu satuan), maka 

keputusan pembelian dari konsumen akan meningkat sebesar 0.177 

satuan, dengan asumsi atribut Merek (X1), Label (X2), dan Layanan 

Pelengkap (X4) konstan (tetap). 

d. Nilai koefisien regresi variabel Layanan Pelengkap (X4) adalah sebesar 

0.211. Tanda positif pada koefisien regresi melambangkan hubungan 

yang searah antara Layanan Pelengkap dan Keputusan Pembelian, 

artinya jika atribut Layanan Pelengkap semakin baik (meningkat sebesar 

satu satuan), maka keputusan pembelian dari konsumen akan meningkat 

sebesar 0.211 satuan, dengan asumsi atribut Merek (X1), Label (X2), dan 

Kemasan (X3) konstan (tetap). 

5.7 Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi menunjukkan ukuran kebaikan model regresi atau 

ukuran variasi data di variabel dependen (Y) yang dapat dijelaskan oleh variasi 
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data di variabel independen (X). Koefisien korelasi menunjukkan seberapa besar 

hubungan variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Berikut ini nilai 

Koefisien Determinasi dan Koefisien Korelasi yang dihasilkan pada model regresi 

dalam penelitian ini. 

Tabel 5.17 Nilai Koefisien Determinasi dan Koefisien Korelasi 

 

         Sumber: Lampiran 18 

Dari Tabel 5.17 menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi adalah 

sebesar 0.801 yang berarti hubungan linier antara variabel bebas dan variabel 

terikat adalah kuat. Tabel 5.17 juga menunjukkan bahwa nilai koefisien 

determinasi adalah sebesar 0.641. Nilai ini menunjukkan bahwa 64.1% variasi 

data Keputusan Pembelian dapat dijelaskan oleh atribut Merek (X1), Label (X2), 

Kemasan (X3), dan Layanan Pelengkap (X4). Dengan interpretasi yang lain dapat 

disimpulkan bahwa atribut Merek (X1), Label (X2), Kemasan (X3), dan Layanan 

Pelengkap (X4) memiliki pengaruh sebesar 64.1% terhadap Keputusan 

Pembelian konsumen produk ShiFoo. Sedangkan 35.9% keputusan pembelian 

konsumen produk ShiFoo dipengaruhi oleh variabel yang lain. 

5.8 Uji F 

Uji F di dalam penelitian ini menunjukkan ada tidaknya pengaruh yang 

signifikan variabel Merek (X1), Label (X2), Kemasan (X3), dan Layanan Pelengkap 

(X4) secara simultan terhadap variabel Keputusan Pembelian (Y). Berikut ini hasil 

uji F yang dihasilkan pada model regresi. 

Model Summaryb

.801a .641 .620 .33091 2.036

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3a. 

Dependent Variable: Yb. 
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Tabel 5.18Uji F 

 

Sumber: Lampiran 18 

Tabel 5.18 menunjukkan hasil dari uji F dimana nilai dari signifikansi yang 

dihasilkan sebesar 0.000 (lebih kecil dari 0,05) yang berarti bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan dari variabel Merek (X1), Label (X2), Kemasan (X3), dan 

Layanan Pelengkap (X4) secara simultan terhadap variabel Keputusan 

Pembelian (Y). 

 

5.9 Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan 

secara parsial dari variabel Merek (X1), Label (X2), Kemasan (X3), dan Layanan 

Pelengkap (X4) terhadap variabel Keputusan Pembelian (Y). Berikut ini hasil uji t 

yang dihasilkan pada model regresi. 

Tabel 5.19Uji t 

Sumber: Lampiran 18 

Pengujian pengaruh variabel merek (X1) terhadap keputusan pembelian 

menghasilkan t hitung sebesar 3.671 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 

yang nilainya kurang dari 0.05 (α=5%). Dengan demikian dapat disimpulkan 

ANOVAb

13.677 4 3.419 31.225 .000a

7.665 70 .110

21.342 74

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3a. 

Dependent Variable: Yb. 

Coefficientsa

.473 .329 1.440 .154

.298 .081 .340 3.671 .000 .598 1.671

.170 .085 .166 2.003 .049 .748 1.337

.177 .079 .214 2.245 .028 .563 1.777

.211 .059 .309 3.580 .001 .691 1.448

(Constant)

X1

X2

X3

X4

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 
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bahwa variabel merek secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen ShiFoo. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis pertama 

penelitian yang menduga terdapat pengaruh secara signifikan dari variabel 

merek terhadap keputusan pembelian, terbukti kebenarannya. 

Nilai t hitung pengujian pengaruh variabel Label (X2) terhadap keputusan 

pembelian yaitu sebesar 2.003 dengan nilai signifikansi sebesar 0.049 yang 

nilainya kurang dari 0.05 (α=5%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

variable label secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan  

pembelian dari konsumen ShiFoo. Hasil tersebut mendukung hipotesis kedua 

penelitian yang menduga terdapat pengaruh secara signifikan dari variabel label 

terhadap keputusan pembelian. 

Pengujian pengaruh variabel kemasan (X3) terhadap keputusan 

pembelian menghasilkan t hitung sebesar 2.245 dengan nilai signifikansi sebesar 

0.028 yang nilainya kurang dari 0.05 (α=5%). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa variabel kemasansecara parsial berpengaruh signifikan 

terhadapkeputusan pembelian konsumen ShiFoo. Berdasarkan hasil tersebut, 

hipotesis ketiga penelitian yang menduga terdapat pengaruh secara signifikan 

dari variabel kemasan terhadap keputusan pembelian, terbukti kebenarannya. 

Nilai t hitung pengujian pengaruh variabel layanan pelengkap (X4) 

terhadap keputusan pembelian yaitu sebesar 3.580 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0.001  yang nilainya kurang dari 0.05 (α=5%). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa variabel layanan pelengkapsecara parsial berpengaruh 

signifikan terhadapkeputusan pembelian dari konsumen ShiFoo. Hasil tersebut 

mendukung hipotesis keempatpenelitian yang menduga terdapat pengaruh 

secara signifikan dari variabel layanan pelengkap terhadap keputusan pembelian. 



56 
 

 

 

5.10 Uji Asumsi Klasik 

5.10.1 Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas menunjukkan adanya hubungan linier sempurna antara 

variabel bebas dalam model regresi. Model regresi yang baik tidak menunjukkan 

adanya gejala multikolinieritas. Pendeteksian ada atau tidaknya multikolinieritas 

dilakukan dengan melihat nilai VIF. Apabila nilai VIF < 10, maka model regresi 

bebas dari multikolinieritas. Berikut adalah nilai VIF yang dihasilkan model 

regresi. 

Tabel 5.20Uji Multikolinieritas 

Variabel Bebas VIF 

Merek (X1) 1.671 

Label (X2) 1.337 

Kemasan (X3) 1.777 

Layanan Pelengkap (X4) 1.448 

 Sumber: Lampiran 18 

Tabel 5.20 menunjukkan bahwa nilai VIF keempat variabel bebas kurang 

dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari 

multikolinieritas atau dengan kata lain asumsi non-multikolinieritas telah 

terpenuhi. 

5.10.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa residual model regresi 

menyebar mengikuti distribusi normal. Prosedur uji normalitas dilakukan dengan 

uji kolmogorov smirnov. Jika nilai signifikansi uji kolmogorov smirnov> 0.05 

(α=5%), maka residual model regresi berdistribusi normal. 
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 Tabel 5.21 Uji Normalitas 

 
 

 

 

 

 

 

  

     Sumber: Lampiran 19 

Berdasarkan hasil uji didapatkan bahwa nilai signifikansi uji kolmogorov 

smirnov yaitu sebesar 0.984, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0.05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal. 

5.10.3 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas menunjukkan adanya ketidaksamaan varians dari 

residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik 

tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas. Pendeteksian ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser yaitu meregresikan 

antara variabel-variabel bebas dengan absolut residual model regresi. Jika uji 

Glejser menghasilkan signifikansi di atas 0.05 (α=5%), maka disimpulkan bahwa 

dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil uji 

Glejser. 

 

 
 
 
 
 
 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

75

.0000000

.32184160

.053

.053

-.045

.459

.984

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized

Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Tabel 5.22 Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber: Lampiran 20 

Berdasarkan Tabel 5.22 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi uji 

Glejser yang dihasilkan adalah sebesar 0.144 untuk variabel merek, 0.403 untuk 

variabel label, 0.295 untuk variabel kemasan dan 0.872 untuk variabel layanan 

pelengkap. Keempat nilai signifikansi tersebutnilainya lebih besar dari 0.05, 

sehingga disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi 

heteroskedastisitas atau dengan kata lain asumsi non-heteroskedastisitas telah 

terpenuhi. 

5.10.4 Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang 

linear secara signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen. Berikut ini hasil uji inearitas masing-masing variabel 

independen yaitu Merek (X1), Label (X2), Kemasan (X3), dan Layanan Pelengkap 

(X4) terhadap Keputusan Pembelian (Y). 

Tabel 5.23 Uji Linearitas Variabel Merek

 
  Sumber: Lampiran 21 

Coefficientsa

.166 .186 .895 .374

-.068 .046 -.224 -1.479 .144

.040 .048 .114 .841 .403

.047 .045 .164 1.056 .295

.005 .033 .023 .162 .872

(Constant)

X1

X2

X3

X4

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Abs_resa. 

ANOVA Table

10.377 10 1.038 6.057 .000

9.799 1 9.799 57.194 .000

.578 9 .064 .375 .943

10.965 64 .171

21.342 74

(Combined)

Linearity

Deviation from Linearity

Between

Groups

Within Groups

Total

Y * X1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Uji linearitas variabel merek menunjukkan bahwa nilai signifikansi linearity 

sebesar 0.000 (lebih kecil dari 0.05 (α=5%)), demikian pula nilai signifikansi 

deviation from linearity sebesar 0.943 (lebih besar dari 0.05 (α=5%)). Dari hasil 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel merek memiliki hubungan yang 

linier terhadap variabel keputusan pembelian. 

Tabel 5.24 Uji Linearitas Variabel Label

 
  Sumber: Lampiran 22 

Uji linearitas variabel label menunjukkan bahwa nilai signifikansi linearity 

sebesar 0.000 (lebih kecil dari 0.05 (α=5%)), demikian pula nilai signifikansi 

deviation from linearity sebesar 0.190 (lebih besar dari 0.05 (α=5%)). Dari hasil 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel label memiliki hubungan yang 

linier terhadap variabel keputusan pembelian. 

Tabel 5.25 Uji Linearitas Variabel Kemasan

 
  Sumber: Lampiran 23 

Pengujian asumsi linearitas pada variabel kemasan menunjukkan bahwa 

nilai signifikansi linearity sebesar 0.000 (lebih kecil dari 0.05 (α=5%)), demikian 

pula nilai signifikansi deviation from linearity sebesar 0.138 (lebih besar dari 0.05 

(α=5%)), sehinga dapat disimpulkan bahwa variabel kemasan memiliki hubungan 

yang linier terhadap variabel keputusan pembelian. 

ANOVA Table

7.405 8 .926 4.384 .000

5.220 1 5.220 24.719 .000

2.185 7 .312 1.478 .190

13.937 66 .211

21.342 74

(Combined)

Linearity

Deviation from Linearity

Between

Groups

Within Groups

Total

Y * X2

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

ANOVA Table

11.008 10 1.101 6.817 .000

8.700 1 8.700 53.879 .000

2.307 9 .256 1.588 .138

10.334 64 .161

21.342 74

(Combined)

Linearity

Deviation from Linearity

Between

Groups

Within Groups

Total

Y * X3

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Tabel 5.26 Uji Linearitas Variabel Layanan Pelengkap

 
  Sumber: Lampiran 24 

Pengujian asumsi linearitas pada variabel layanan pelengkap 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi linearity sebesar 0.000 (lebih kecil dari 0.05 

(α=5%)), demikian pula nilai signifikansi deviation from linearity sebesar 0.116 

(lebih besar dari 0.05 (α=5%)), sehinga dapat disimpulkan bahwa variabel 

layanan pelengkap memiliki hubungan yang linier terhadap variabel keputusan 

pembelian 

5.10.5 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi menunjukkan adanya korelasi (hubungan) antar residual 

pengamatan. Pengujian ada tidaknya autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-

Watson. Jika nilai Durbin Watson yang dihasilkan berada di antara selang Du 

sampai dengan nilai 4-Du maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

autokorealasi. Berikut ini nilai Durbin Watson, nilai Du dan 4-Du selengkapnya: 

Tabel 5.27 Uji Autokorelasi 

Du (n=75, k=4) DW 4-du 

1.74 1.757 2.26 

     Sumber: Lampiran 18 

Nilai Durbin Watson dari hasil regresi adalah 1.757 dimana nilai ini 

terletak di dalam selang kriteria (du) sampai dengan (4-du) dengan n=75 dan 

jumlah variabel bebas 4 (k=4), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

autokorelasi pada model regresi. 

 

ANOVA Table

10.718 10 1.072 6.456 .000

8.231 1 8.231 49.581 .000

2.487 9 .276 1.665 .116

10.624 64 .166

21.342 74

(Combined)

Linearity

Deviation from Linearity

Between

Groups

Within Groups

Total

Y * X4

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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5.11 Pembahasan  

5.11.1 Pengaruh Merek terhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi uji t analisis regresi pengaruh antara Merek (X1) terhadap Keputusan 

Pembelian (Y) konsumen ShiFoo yaitu sebesar 0.000 (lebih kecil dari 0.05 

(α=5%)), sehingga dapat disimpulkan bahwa merek ShiFoo memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap keputusan pembelian oleh konsumen. Koefisien regresi 

bernilai positif memiliki arti bahwa jika atribut merek ShiFoo semakin baik, maka 

keputusan pembelian dari kosumen akan semakin meningkat. 

Sebagaimana definisi merek oleh Tjiptono (2008) dimana merek 

merupakan nama, istilah, tanda, simbol atau lambang, desain, atau kombinasi 

atribut produk yang lain diharapkan dapat memberikan identitas dan pembeda 

terhadap produk lain yang sejenis. Dalam kurun waktu yang cukup, merek 

produk dengan kualitas yang sesuai dengan harapan konsumen tentunya akan 

mudah diingat dan dipersepsikan baik oleh konsumen sehingga pada akhirnya 

berdampak pada meningkatnya keputusan pembelian dari konsumen. 

Hasil pada penelitian ini mendukung hasil penelitian oleh Cahyo (2013) 

dengan judul “Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian (Survei 

pada Konsumen Rokok Gudang Garam International Warga Kelurahan Sobo 

Kecamatan Kota Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi)”, serta penelitian oleh 

Widodo (2010) yang berjudul “Hubungan Antara Atribut Produk Terhadap 

Keputusan Pembelian Minuman Teh Dalam Kemasan (Studi Pada Konsumen Di 

Kota Bekasi), yang menunjukkan hasil analisa bahwa merek berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian kosumen. Hal ini menunjukkan bahwa 
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semakin baik merek dari sebuah produk, maka kecenderungan dari konsumen 

untuk melakukan pembelian akan mengalami peningkatan secara nyata. 

5.11.2 Pengaruh Label terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji t 

pengaruh antara Label (X2) terhadap Keputusan Pembelian (Y) konsumen 

ShiFooyaitu sebesar 0.049 (lebih kecil dari 0.05 (α=5%)), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa label pada produk ShiFoo memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian oleh konsumen. Koefisien regresi bernilai positif 

memiliki arti bahwa jika atribut label yang tercantum pada produk ShiFoo 

semakin baik, maka keputusan pembelian dari kosumen akan semakin 

meningkat. 

Tjiptono (2008) mengemukakan bahwa label bertujuan untuk memberikan 

informasi mengenai produk. Penekanan pada label produk merupakan fungsi dari 

produk tersebut disamping desain, warna, ukuran dan pengepakannya. Dari 

wujud produk label inilah konsumen atau pembeli dapat membedakan antara 

satu produk dengan produk yang lainnya. Informasi produk yang lebih lengkap, 

lebih informative akan memberikan kepuasan bagi konsumen sebelum 

melakukan pembelian.  

Hasil pada penelitian ini mendukung penelitian oleh Cahyo (2013) dengan 

judul “Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian(Survei pada 

Konsumen Rokok Gudang Garam International Warga Kelurahan Sobo 

Kecamatan Kota Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi)”,yang berkesimpulan 

bahwa label berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian kosumen. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik label dari sebuah produk, maka 
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keputusan pembelian oleh konsumen akan mengalami peningkatan secara 

signifikan. 

5.11.3 Pengaruh Kemasan terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji t pengaruh 

antara Kemasan (X3) terhadap Keputusan Pembelian (Y) konsumen ShiFoo yaitu 

sebesar 0.028 (lebih kecil dari 0.05 (α=5%)), sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kemasan produk ShiFoo memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Koefisien regresi bernilai positif memiliki arti bahwa semakin baik 

aspek kemasan dari produk ShiFoo, maka keputusan pembelian dari kosumen 

akan semakin meningkat. 

Atribut produk berupa kemasan merupakan hal yang sangat penting 

terutama pada produk makanan. Dengan adanya kemasan yang baik, maka 

perlindungan terhadap isi produk dapat dijaga, selain itu kemasan yang baik 

dapat mencegah kerusakan  isi produk. Lebih dari itu kemasan dengan desain 

yang baik dapat menggambarkan keistimewaan dari produk, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Kotler (2008) yang berpendapat bahwa desain produk 

merupakan totalitas keistimewaan yang mempengaruhi penampilan dan fungsi 

produk dalam memenuhi kebutuhan konsumen. 

Penelitian ini mendukung hasil penelitian oleh Cahyo (2013) dengan judul 

“Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian(Survei pada 

Konsumen Rokok Gudang Garam International Warga Kelurahan Sobo 

Kecamatan Kota Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi)”, yang menghasilkan 

kesimpulan bahwa kemasan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen. Selain itu penelitian ini juga mendukung hasil 

penelitin oleh Narjono (2012) yang berjudul “Atribut Produk sebagai Dasar 
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Keputusan Pembelian Susu”, dimana dihasilkan kesimpulan bahwa kemasan 

memiiki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian susu Dancow 

di Kabupaten Malang. 

5.11.4 Pengaruh Layanan Pelengkap terhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansiuji t analisis regresi pengaruh Layanan Pelengkap (X4) terhadap 

Keputusan Pembelian (Y) konsumen ShiFoo yaitu sebesar 0.001 (lebih kecil dari 

0.05 (α=5%)), sehingga dapat disimpulkan bahwa Layanan Pelengkap pada 

produk ShiFoo memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian 

oleh konsumen. Koefisien regresi bernilai positif memiliki arti bahwa jika atribut 

layanan pelengkap semakin baik, maka keputusan pembelian dari kosumen 

akanmengalami peningkatan. 

Tjiptono (2008) berpendapat bahwa informasi mengenai produk, 

konsultasi produk, cara pemesanan dan lain-lain merupakan layanan pelengkap 

bagi konsumen. Dalam pembelian produk terutama makanan, merupakan hal 

yang sangat penting bagi konsumen untuk mengetahui informasi yang berkaitan 

dengan produk tersebut baik itu berupa informasi tentang cara-cara penyajian 

produk untuk dikonsumsi, kandungan gizi, serta layanan pelengkap berupa 

nomor telepon untuk keluhan pelanggan.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitin oleh Putra (2013) yang berjudul 

“Pengaruh fitur, layanan pelengkap dan garansi terhadap keputusan pembelian 

handphone (Studi Kasus pada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana Denpasar)”, dimana dalam penelitian tersebut disimpulkan 

bahwa layanan pelengkap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian oleh konsumen. 
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5.12 Implikasi Manajerial 

Berikut merupakan implikasi manajerial berdasarkan variabel yang 

digunakan di dalam penelitian ini. 

Tabel 5.27 Implikasi Manajerial Terhadap Atribut Merek 

Sebelum Penelitian Susudah Penelitian 

1. Belum ada survey tanggapan dari 
konsumen mengenai keunikan Merek 
ShiFoo  Meningkatkan marketing 

sehingga ShiFoo dapat semaki 
dikenal masyarakat 
  

2. Konsumen sudah mengetahui arti dari 
merek ShiFoo, yaitu Simple and 
Healthy Food 

    

Sumber: Olahan sendiri, 2016 

Tabel 5.28 Implikasi Manajerial Terhadap Atribut Label 

Sebelum Penelitian Susudah Penelitian 

1. Konsumen menilai bahwa label 
ShiFoo mempunyai identifikasi yang 
berbeda dengan produk frozen food 
lainnya 

Memperlengkapi label ShiFoo 
sehingga dapat menambah daya 
tarik konsumen serta menjadi 
identitas yan berbeda dengan 
produk lainnya. 
Menambah label mengenai 
perijinan keamanan pangan. 
  
  

2. Melalui slogan Easy To Prepare And 
Healthy To Eat, konsumen menilai 
bahwa label ShiFoo menekankan 
kualitas produk 

3. Belum dilakukan survey lanjutan 
menegani daya tarik label ShiFoo 
melalui desain gambar dan tulisannya 

    

Sumber: Olahan sendiri, 2016 

Tabel 5.29 Implikasi Manajerial Terhadap Atribut Kemasan 

Sebelum Penelitian Susudah Penelitian 

1. Kemasan ShiFoo selain aman, juga 
dapat memberikan manfaat 
perlindungan atas kerusakan produk 
makanan Melakukan research mengenai 

kemasan yang unik tetapi juga 
aman. 
Menggunakan kemasan yang 
berbeda dengan produk sejenis 
dipasar.  
  
  

2. Belum dilakukan survey lanjutan 
mengenai daya tarik kemasan ShiFoo 
dilihat dari aspek artistik, warna, 
bentuk maupun desainnya 

3. Konsumen menilai kemasan ShiFoo 
merupakan cermin inovasi berkaitan 
dengan kemajuan teknologi 

    

Sumber: Olahan sendiri, 2016 
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Tabel 5.30 Implikasi Manajerial Terhadap Atribut Layanan Pelengkap 

Sebelum Penelitian Susudah Penelitian 

1. Konsumen menilai bahwa informasi 
produk, serta cara menikmati produk 
sudah dijelaskan dengan baik melalui 
produk ShiFoo 

 Menambah informasi mengenai 
komposisi gizi produk. 

2. ShiFoo telah memberikan layanan 
pelengkap berupa pemberian saran, 
maupun nomor telepon untuk keluhan 
konsumen   

    

Sumber: Olahan sendiri, 2016 
Tabel 5.31 Implikasi Manajerial Terhadap Keputusan Pembelian 

Sebelum Penelitian Susudah Penelitian 

1. Belum dilakukan survey kepada 
konsumen ataupun calon 
konsumen yang telah melihat 
media pemasaran ShiFoo 
mengenai kecenderungan untuk 
melakukan pembelian produk 
ShiFoo 

Dilakukannya survey kepada 
konsumen yang baru pertama kali 

mengkonsumsi ShiFoo secara 
berkala 

 
 

2. Belum diketahui alasan-alasan apa 
saja yang menjadi pertimbangan 
konsumen untuk melakukan 
pembelian produk ShiFoo 

3. Belum dilakukan survey mendalam 
mengenai kelebihan produk ShiFoo 
jika dibandingkan dengan produk 
lain yang sejenis 

    

Sumber: Olahan sendiri, 2016 

5.13 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini antara lain:  

1. Penelitian ini hanya membahas mengenai pengaruh dari atribut-atribut 

produk yaitu merek, label, kemasan dan layanan pelengkap terhadap 

keputusan pembelian. Dalam ilmu manajemen, masih banyak faktor lain yang 

mempengaruhi keputusan pembelian yang bisa diteliti lebih lanjut. 

2. Penelitian dilakukan pada industri makanan frozen food. Penelitian serupa 

untuk bidang industri lain dapat dilakukan untuk mengetahui persamaan dan 

perbedaan hasil penelitian. 

 

 


