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III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Konsep Dasar dan Batasan Operasional 

 

Konsep dasar dan batasan operasional tentang permintaan dan kepuasan 

konsumen rumah tangga dalam mengonsumsi susu bubuk di Kota Bandar 

Lampung mencakup pengertian yang digunakan untuk mendapatkan data 

dan melakukan analisis sehubungan dengan tujuan penelitian. 

 

Susu bubuk full cream adalah adalah susu yang berasal dari susu segar 

yang kemudian dikeringkan.  Umur simpan susu bubuk maksimal dua 

tahun penanganan yang baik dan benar.  Susu bubuk full cream memiliki 

kandungan lemak yang banyak. 

 

Susu bubuk instant adalah susu yang berasal dari susu segar yang 

kemudian dikeringkan dan dipisahkan kandungan air dan lemaknya, 

sehingga kandungan lemak dalam susu bubuk instant lebih sedikit. 

 

Responden adalah ibu rumah tangga yang mengonsumsi atau melakukan 

pembelian susu bubuk di Kota Bandar Lampung, dan bersedia 

diwawancarai dengan panduan kuesioner. 
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Konsumen susu bubuk adalah ibu rumah tangga dan anggota keluarga lain, 

kecuali balita dan lansia yang melakukan pembelian dan mengonsumsi 

susu bubuk. 

 

Rumah tangga adalah sekelompok orang yang tinggal bersama dalam satu 

rumah dengan atau tanpa adanya hubungan darah dan pengelolaan 

keuangan dilakukan secara bersama-sama. 

 

Permintaan susu bubuk (Y1) adalah jumlah susu bubuk yang dikonsumsi 

oleh rumah tangga dalam kurun waktu satu bulan.  Permintaan susu bubuk 

dalam penelitian ini dikonversikan dari satuan kemasan (dus dan sachet) 

ke dalam satuan gram. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah hal-hal yang 

mempengaruhi terjadinya suatu permintaan.  Faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan susu bubuk dalam penelitian ini antara lain 

harga barang itu sendiri, harga barang pengganti, harga barang pelengkap, 

tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan jenis 

susu (full cream atau instant). 

 

Barang pengganti disebut juga dengan barang subtitusi.  Barang pengganti 

adalah suatu barang yang dapat menggantikan fungsi dari barang yang 

digantikan.  Barang pengganti susu bubuk dalam penelitian ini adalah susu 

cair, susu kental manis, dan teh. 

 

Barang pelengkap disebut juga dengan barang komplementer.  Barang 

pelengkap adalah barang yang berfungsi untuk melengkapi kegunaan dari 
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barang utama.  Barang komplementer susu bubuk dalam penelitian ini 

adalah gula pasir, susu bubuk Milo, sereal kemasan, dan kopi. 

 

Harga susu bubuk adalah jumlah uang yang dikeluarkan responden dalam 

melakukan pembelian susu bubuk yang diukur dalam satuan rupiah per 

seratus gram (Rp/100 gr). 

 

Harga susu cair adalah jumlah uang yang dikeluarkan responden dalam 

melakukan pembelian susu cair yang diukur dalam satuan rupiah per 

seratus mililiter (Rp/ 100 ml). 

 

Harga susu kental manis adalah jumlah uang yang dikeluarkan responden 

dalam melakukan pembelian susu kental manis yang diukur dalam satuan 

rupiah per seratus gram (Rp/ 100 gr). 

 

Harga teh adalah jumlah uang yang dikeluarkan responden dalam 

melakukan pembelian teh yang diukur dalam satuan rupiah per seratus 

gram (Rp/100 gr). 

 

Harga susu bubuk coklat Milo adalah jumlah uang yang dikeluarkan 

responden dalam melakukan pembelian susu bubuk coklat Milo yang 

diukur dalam satuan rupiah per seratus gram(Rp/100 gr). 

 

Harga gula pasir adalah jumlah uang yang dikeluarkan responden dalam 

melakukan pembelian gula pasir yang diukur dalam satuan rupiah per 

seratus gram (Rp/100 gr). 
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Harga sereal kemasan adalah jumlah uang yang dikeluarkan responden 

dalam melakukan pembelian sereal kemasan yang diukur dalam satuan 

rupiah per seratus gram (Rp/100 gr). 

 

Harga kopi adalah jumlah uang yang dikeluarkan responden dalam 

melakukan pembelian kopi yang diukur dalam satuan rupiah per seratus 

gram (Rp/100 gr). 

 

Tingkat pendapatan rumah tangga (RT) adalah jumlah pendapatan yang 

diterima oleh rumah tangga dalam periode tertentu.  Tingkat pendapatan 

RT diukur dalam satuan rupiah per bulan (Rp/ bulan). 

 

Jumlah anggota keluarga adalah banyaknya anggota keluarga dalam suatu 

rumah tangga yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga.  Jumlah 

anggota keluarga diukur dengan satuan individu atau orang. 

 

Elastisitas permintaan adalah ukuran kepekaan perubahan jumlah 

permintaan barang terhadap perubahan harga.  Elastisitas permintaan susu 

bubuk mengukur seberapa besar kepekaan perubahan jumlah permintaan 

susu bubuk terhadap perubahan harga susu bubuk. 

 

Kepuasan konsumen (Y2) adalah suatu perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap 

kinerja atau hasil suatu produk susu bubuk dengan harapannya. 

 

Atribut susu bubuk adalah karakteristik yang menjadi ciri dari produk susu 

bubuk tersebut.  Atibut yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga 
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susu bubuk, rasa, kondisi kemasan saat dibeli, desain kemasan, tanggal 

kadaluarsa, label halal, kandungan zat gizi, iklan, komposisi produk, izin 

BPOM, dan kemudahan memperoleh produk. 

 

Tingkat kepentingan adalah seberapa penting atribut suatu produk 

diperhatikan oleh konsumen.  Tingkat kepentingan dihitung dengan 

melihat penilaian konsumen terhadap variabel indikator, yaitu harga susu 

bubuk, rasa, kondisi kemasan saat dibeli, desain kemasan, tanggal 

kadaluarsa, label halal, kandungan zat gizi, iklan, komposisi produk, izin 

BPOM, dan kemudahan memperoleh produk.  Skor 1 untuk “tidak 

penting”, skor 2 “kurang penting”, skor 3 “cukup penting”, skor 4 

“penting”, dan skor 5 “sangat penting”. 

 

Tingkat kinerja atribut adalah tingkat kepuasan konsumen karena kinerja 

produk sesuai dengan kepentingan.  Tingkat kinerja atribut produk susu 

bubuk (11 variabel indikator) dapat dihitung dengan menjumlahkan hasil 

perkalian antara skor masing-masing skala dengan jumlah responden yang 

memilih skala. 

 

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk membeli 

susu bubuk.  Variabel ini diukur menggunakan skor “1” sangat mahal, “2” 

mahal, “3” cukup, “4” murah, dan “5” sangat murah. 

 

Rasa adalah suatu tanggapan dari rangsangan syaraf manusia terhadap 

indra pengecap, seperti rasa manis, pahit, asin, dan asam, yang 

memberikan efek terhadap keputusan enak atau tidaknya suatu makanan 
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atau minuman.  Variabel ini diukur menggunakan skor “1” sangat tidak 

enak, “2” tidak enak, “3” cukup enak, “4” enak, dan “5” sangat enak. 

 

Kondisi kemasan produk adalah keadaan produk susu bubuk pada saat 

akan dibeli.  Variabel ini diukur menggunakan skor “1” sangat tidak baik, 

“2” tidak baik, “3” cukup baik, “4” baik, dan “5” sangat baik. 

 

Desain kemasan adalah rancangan, motif, dan pola dari kemasan yang 

membungkus suatu produk.  Variabel ini diukur menggunakan skor “1” 

sangat tidak menarik, “2” tidak menarik, “3” cukup menarik, “4” menarik, 

dan “5” sangat menarik. 

 

Tanggal kadaluarsa adalah tanggal yang menunjukkan batas waktu untuk 

mengonsumsi suatu produk.  Tanggal kadaluarsa suatu produk pada 

kemasan produk.  Variabel ini diukur menggunakan skor “1” sangat tidak 

jelas, “2” tidak jelas, “3” cukup jelas, “4” jelas, dan “5” sangat jelas. 

 

Label halal adalah kejelasan tentang label jaminan halal pada kemasan 

produk susu bubuk.  Variabel ini diukur menggunakan skor “1” sangat 

tidak jelas, “2” tidak jelas, “3” cukup jelas, “4” jelas, dan “5” sangat jelas. 

 

Kandungan zat gizi adalah informasi tentang komposisi zat gizi yang 

terkandung dalam susu bubuk.  Variabel ini diukur menggunakan skor “1” 

sangat tidak jelas, “2” tidak jelas, “3” cukup jelas, “4” jelas, dan “5” 

sangat jelas. 

 



39 

 

Iklan adalah usaha pengenalan produk yang dilakukan produsen susu 

bubuk kepada konsumen.  Variabel ini diukur menggunakan skor “1” 

sangat tidak menarik, “2” tidak menarik, “3” cukup menarik, “4” menarik, 

dan “5” sangat menarik. 

 

Komposisi produk adalah bahan-bahan yang terkandung dalam produk 

susu bubuk.  Variabel ini diukur menggunakan skor “1” sangat tidak jelas, 

“2” tidak jelas, “3” cukup jelas, “4” jelas, dan “5” sangat jelas. 

 

Izin BPOM adalah izin yang diberikan oleh instansi terkait pada kemasan 

susu bubuk.  Variabel ini diukur menggunakan skor “1” sangat tidak jelas, 

“2” tidak jelas, “3” cukup jelas, “4” jelas, dan “5” sangat jelas. 

 

Kemudahan memperoleh produk adalah kemudahan untuk mendapatkan 

susu bubuk.  Variabel ini diukur menggunakan skor “1” sangat tidak 

mudah, “2” tidak mudah, “3” cukup mudah, “4” mudah, dan “5” sangat 

mudah. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen adalah hal-hal 

yang mempengaruhi tercapainya suatu kepuasan konsumen.  Faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepuasan konsumen pada penelitian ini adalah harga 

susu bubuk, usia responden, pendapatan rumah tangga, lama 

mengonsumsi, dan lokasi pembelian. 
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Harga produk (X1) adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh 

konsumen untuk memperoleh produk susu bubuk yang diukur dalam 

rupiah per seratus gram (Rp/ 100 gr). 

 

Pendapatan rumah tangga (X2) adalah penerimaan yang diperoleh 

masyarakat yang digunakan untuk mengonsumsi susu bubuk. 

 

Usia responden (X3) adalah usia minimal konsumen adalah dalam usia 

produktif yang mengonsumsi susu bubuk. 

 

Lama mengonsumsi (X3) adalah waktu yang telah digunakan konsumen 

untuk mengonsumsi susu bubuk. 

 

Lokasi pembelian (X4) adalah suatu tempat dimana konsumen dapat 

membeli susu bubuk.  Pada penelitian ini terdapat tiga lokasi pembelian 

yaitu, pasar modern, minimarket, dan pasar tradisional, yang akan diukur 

sebagai variabel dummy.  D1, 1 untuk konsumen yang memilih membeli di 

pasar modern, 0 lainnya, dan D2, 1 untuk konsumen yang memilih 

membeli di minimarket, 0 lainnya. 

 

B. Lokasi, Responden, dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung.  Lokasi ini dipilih 

secara sengaja (purposive), dengan pertimbangan bahwa Kota Bandar 

Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung, sekaligus menjadi pusat 

aktivitas ekonomi masyarakatnya yang memiliki banyak perbedaan 

karakteristik seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, usia, dan 

pengetahuan gizi yang berdampak pada permintaan dan perilaku 
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konsumen dalam mengonsumsi susu bubuk.  Kota Bandar Lampung juga 

terdapat banyak pasar yang meliputi pasar modern, pasar tradisional, dan 

minimarket yang tersebar hampir di seluruh daerah kota.  Berdasarkan 

pertimbangan yang telah disebutkan maka Kota Bandar Lampung 

dianggap telah mewakili masyarakat yang ada di kota lain di Provinsi 

Lampung.  Pengumpulan data penelitian dilaksanakan bulan Juni 2014. 

 

Tahap pertama adalah pencarian data mengenai nama-nama pasar beserta 

lokasi yang berada di Kota Bandar Lampung.  Pasar yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pasar tradisional, pasar modern, dan 

minimarket.  Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS (2012) jumlah 

pasar tradisional yang besar sebanyak 8 pasar, pasar modern sebanyak 12 

pasar, dan minimarket sebanyak 150 minimarket.  Pasar tradisional yang 

ada di Kota Bandar Lampung terdiri dari Pasar Tugu, Pasar Way Halim, 

Pasar Baru/ SMEP, Pasar Cimeng, Pasar Kangkung, Pasar Panjang, Pasar 

Way Kandis, dan Pasar Koga.  Pasar modern terdiri dari Central Plaza, 

Mall Kartini, Chandra Tanjung Karang, Chandra Teluk Betung, Gelael, 

Ramayana, Simpur Center, Lotus Plaza, Mall Lampung, Giant Antasari, 

Giant Kemiing, dan Giant Kedaton.  Minimarket terdiri dari Indomaret, 

Alfamart, Chamart, dan Minimarket lainnya yang tersebar hampir di 

seluruh kecamatan yang berada di Kota Bandar Lampung. 

 

Tahap kedua adalah menentukan nama pasar tradisional, pasar modern, 

dan minimarket beserta lokasinya yang akan dijadikan tempat penelitian.  

Penentuan tersebut dilakukan dengan cara acak.  Metode acak dilakukan 
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untuk memperoleh masing-masing jenis pasar yang berjumlah tiga pasar.  

Pasar tradisional yang dijadikan tempat penelitian adalah Pasar Way 

Halim, Pasar Tugu, dan Pasar Way Kandis.  Pasar modern yang dijadikan 

tempat penelitian adalah Mall Kartini, Chandra Tanjung Karang, dan Mall 

Lampung.  Minimarket yang dijadikan tempat penelitian adalah Indomaret 

di Kecamatan Kemiling, Alfamart di Kecamatan Tanjung Karang Barat, 

Chamart di Kecamatan Panjang, dan Minimarket lain-lain di Kecamatan 

Rajabasa. 

 

Tahap ketiga adalah penentuan jumlah responden yang akan digunakan 

dalam penelitian.  Penentuan jumlah responden dalam penelitian ini 

menggunakan metode accidental sampling.  Metode accidental sampling 

adalah penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu dengan siapa saja 

secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, 

jika dilihat orang yang ditemui sesuai sebagai sumber data (Sugiyono, 

2004).  

 

Jumlah responden untuk masing-masing pasar sebanyak 8 responden, 

dengan harapan jumlah tersebut telah mewakili konsumen susu bubuk 

yang ada di Kota Bandar Lampung.  Jumlah responden secara keseluruhan 

adalah: 
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Tabel 5.  Jenis, nama pasar, dan jumlah responden penelitian 

 

Jenis dan Nama Pasar 
Jumlah Responden 

(orang) 

Pasar Tradisional 

 Pasar Way Halim 8 

Pasar Tugu 8 

Pasar Baru/ SMEP 8 

  Pasar Modern 

 Mall Kartini 8 

Chandra Tanjung Karang 8 

Mall Lampung 8 

  Minimarket 

 Indomart Kemiling 

 Indomart Pasar Tani 4 

Indomart Pinang Jaya 4 

  Alfamart Tanjung Karang Barat 

 Alfamart Gedung Air 4 

Alfamart Blora 4 

  Chamart Panjang 

 Chamart Panjang Utara 4 

Chamart Ketapang 4 

  Minimarket Rajabasa 

 Minimarket Surya 4 

Minimarket Gedung Meneng 4 

Total 80 

 

 

Berdasarkan perhitungan maka jumlah keseluruhan responden adalah 80 

responden. 

 

C. Pengumpulan Data 

 

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei.  Data yang digunakan 

adalah data primer dan sekunder.  Data primer diperoleh dari wawancara 

langsung terhadap responden dengan menggunakan kuesioner yang telah 
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dipersiapkan sebelumnya.  Data primer meliputi data jumlah permintaan 

serta kepuasan konsumen susu bubuk di Kota Bandar Lampung.  Data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota 

Bandar Lampung, Badan Ketahanan Pangan Kota Bandar Lampung, 

Perpustakaan Daerah Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, dan 

instansi terkait lainnya.  Data sekunder meliputi daftar komposisi zat 

energi dalam berbagai jenis susu dan data jumlah penduduk Kota Bandar 

Lampung. 

 

D. Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis 

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Fungsi 

Perpangkatan, perhitungan elastisitas, dan analisis Customer Satisfaction 

Index (CSI). 

1. Analisis Fungsi Perpangkatan 

Metode analisis Fungsi Perpangkatan digunakan untuk menjawab 

tujuan pertama dan kedua, yaitu menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan susu bubuk di Kota Bandar Lampung.  

Persamaan faktor-faktor tersebut dibentuk dengan model persamaan 

Fungsi Perpangkatan.  Parameternya diestimasi dengan metode 

statistik menggunakan Program SPSS. 

 

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi permintaan susu bubuk 

adalah harga susu bubuk (X1), harga susu cair (X2), harga susu kental 

manis (X3), harga teh (X4), harga gula pasir (X5), harga susu bubuk 

coklat Milo (X6), harga sereal kemasan (X7), harga kopi (X8), tingkat 
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pendidikan (X9), tingkat pendapatan (X10), jumlah anggota rumah 

tangga (X11) dan jenis susu (D).  Model persamaan adalah : 

 

Y  = b0 .X1
b1

.X2
b2

.X3
b3

.X4
b4

.X5
b5

.X6
b6

.X7
b7

.X8b
8
.X9b

9.
X10b

10
.X11b

11
.e

d
u 

 

Fungsi persamaan ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma 

natural (ln) untuk menduga parameter model, sehingga diperoleh 

persamaan regresi linier berganda: 

 
ln Y =  ln b0 + b1lnX1 + b2lnX2 + b3lnX3 + b4lnX4 + b5lnX5 + b6lnX6 + 

b7lnX7 + b8lnX8 + b9lnX9 +  b10lnX10 + b11lnX11 + dD + u 

 

Keterangan : 

 

Y  = Permintaan susu bubuk (gr/bulan) 

b0  = Intersep 

b1-b11 = Koefisien variabel bebas 

X1  = Harga susu bubuk (Rp/100 g) 

X2  = Harga susu cair (Rp/ 100 ml) 

X3  = Harga susu kental manis (Rp/100 g) 

X4  = Harga teh (Rp/100 g) 

X5  = Harga gula pasir (Rp/100 g) 

X6  = Harga susu bubuk Milo (Rp/100 g) 

X7  = Harga sereal kemasan (Rp/ 100 g) 

X8  = Harga kopi (Rp/ 100 g) 

X9  = Tingkat pendidikan (tahun sukses) 

X10 = Tingkat pendapatan (Rp/bulan) 

X11 = Jumlah anggota rumah tangga (jiwa) 

D  =  Jenis susu bubuk, D         1 = full cream, 0 = lainnya 

e  = Bilangan natural (2,7182)  

u  = Kesalahan acak 

 

Hasil data yang telah diolah akan diuji menggunakan Uji F dan Uji t.   

Pengujian regresi secara serempak menggunakan Uji F untuk 

mengetahui apakah semua variabel bebas (X1―X11 dan D) secara 
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bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (Y).  

Pengujian secara tunggal dengan Uji t bertujuan untuk mengetahui 

apakah semua variabel bebas (X1―X11 dan D) secara tunggal 

berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (Y).  Uji F dan t dilakukan 

pada taraf nyata (α) ≤ 15. 

 

2. Perhitungan Elastisitas 

Perhitungan elastisitas dapat dilihat berdasarkan rumus: 

 

a. Elastisitas Harga 

Perhitungan elastisitas harga bertujuan untuk mengetahui nilai 

elastisitas harga terhadap permintaan susu bubuk.  Perhitungan 

dapat dilakukan dengan menggunakan rumus : 

 

    
                                               

                                          
 

 

Eh > 1 dikatakan bahwa permintaan elastis 

Eh < 1 dikatakan bahwa permintaan inelastis 

Eh = 1 disebut elastisitas tunggal (unitary elasticity) 

 

b. Elastisitas Silang 

Perhitungan elastisitas silang bertujuan untuk mengetahui nilai 

elastisitas silang terhadap permintaan susu bubuk full cream dan 

instan.  Perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan rumus : 
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Hubungan antara X dan Y adalah substitusi, maka Es adalah 

positif.  Kenaikan harga barang Y berakibat berkurangnya 

permintaan akan barang Y dan bertambahnya permintaan barang X. 

Hubungan antara X dan Y adalah komplementer, biasanya Es 

adalah negatif. 

 

c. Elastisitas pendapatan 

Perhitungan elastisitas pendapatan bertujuan mengetahui nilai 

elastisitas pendapatan terhadap permintaan susu bubuk.  

Perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan rumus : 

 

    
                                             

                                    
 

 

Barang “normal” Ep positif dan untuk barang “inferior” Ep negatif.  

Barang-barang kebutuhan pokok mempunyai Ep < 1 sedangkan 

untuk barang-barang yang tidak pokok (misalnya barang-barang 

mewah) Ep > 1. 

 

3. Analisis Indeks Kepuasan Konsumen (Customer Satisfaction 

Index) 

Metode ini digunakan untuk menjawab tujuan ketiga yaitu mengetahui 

tingkat kepuasan konsumen rumah tangga dalam mengonsumsi susu 

bubuk di Kota Bandar Lampung.  Tahapan-tahapan pengukuran CSI 

adalah: 

a. Menghitung Weighting Factor (WF), yaitu mengubah nilai 

kepentingan menjadi angka persen, sehingga diperoleh Important 
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Weight Factor dengan total 100 persen.  Weighting Factor adalah 

fungsi dari Mean Important Score (MIS – i) masing-masing atribut 

dalam bentuk persentase (%) dari total rata-rata tingkat 

kepentingan (MIS – i) untuk seluruh atribut atau indikator uji. 

 

Weight Factor = 
   

         
        

 

b. Menghitung Indeks Kepuasan Konsumen dengan cara : 

i) Menghitung Weighted Score (WS), yaitu perkalian antara Mean 

Satisfaction Score (MSS) dengan Weighting Factor (WF). 

 

WS = MSS x WF 

 

ii) Menghitung Weighted Average (WA), yaitu menunjukkan 

semua Weighted Score (WS) dengan semua atribut kualitas 

produk dan pelayanan. 

 

iii)  Menghitung Indeks Kepuasan Konsumen yaitu Weighted 

Average (WA) dibagi skala maksimal (Highest Scale/HS) yaitu 

skala likert 5 dikalikan 100 persen. 

 

CSI = 
  

  
        

 

Tingkat kepuasan responden secara keseluruhan dapat dilihat dari 

kriteria tingkat kepuasan.  Kriterianya berdasarkan Panduan Survei 

Kepuasan Pelanggan dalam Uluum (2007): 
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0,00 -  0,34 = Tidak Puas 

0,35 – 0,50 = Kurang Puas 

0,51 – 0,65 = Cukup Puas 

0,66 – 0,80 = Puas 

0,81 – 1,00 = Sangat Puas 

 

4. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan 

Suatu proses keputusan, konsumen tidak akan berhenti hanya sampai 

proses konsumsi karena konsumen akan melakukan proses evaluasi 

pasca konsumsi tersebut.  Evaluasi tersebut berupa kepuasan atau 

ketidakpuasan terhadap suatu produk yang dikonsumsi.  Kepuasan 

konsumen dilihat dari skor penilaian kepuasan konsumen terhadap 

variabel indikator kepuasan.  Skor yang diperoleh kemudian 

diklasifikasikan ke dalam rentang skala: 

 

0,00 -  0,34 = Tidak Puas 

0,35 – 0,50 = Kurang Puas 

0,51 – 0,65 = Cukup Puas 

 

0,66 – 0,80 = Puas  

0,81 – 1,00 = Sangat Puas 

 

Analisis model logit digunakan untuk menjawab tujuan keempat 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen 

dalam mengonsumsi susu bubuk.  Gujarati (2003) menyatakan bahwa 

model logit adalah model regresi non-linear yang menghasilkan sebuah 

Tidak Puas 

Puas 
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persamaan di mana variabel dependen bersifat kategorikal.  Kategori 

paling dasar dari model tersebut menghasilkan binary values seperti 

angka 0 dan 1.  Angka yang dihasilkan mewakili suatu kategori 

tertentu yang dihasilkan dari perhitungan probabilitas terjadinya 

kategori tersebut. 

 

Supranto (2004) menyatakan bahwa model logit adalah model 

probabilitas logistik untuk menjelaskan respon kualitatif variabel 

dependent.  Pada penggunaan  analisis logistik  terdapat variabel 

dependent ( variabel biner atau dua kategori) dengan variabel 

independent (memiliki jenis data numerik dan kategori).  Model 

analisis logistik memiliki fungsi penghubung berupa distribusi logit 

sehingga yang terbentuk umumnya digunakan untuk memprediksi 

probabilitas terjadinya sebuah kejadian berdasarkan variabel 

penjelasnya (independent).  Bentuk persamaan model logit yang 

digunakan adalah: 

 

ln (Pi/1 – Pi) =    = ßo + ß x + .................ß x  

 

Keterangan : 

Zi  = faktor dependent peluang konsumen mencapai kepuasan 

      D  (0 = tidak puas dan 1 = puas) 

β0  = konstanta 

β1, dst = koefisien regresi 

x1-x7 = faktor independent 

Pi       = probabilitas 

 

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kepuasan konsumen antara 

lain harga susu bubuk, usia responden, pendapatan rumah tangga, 
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lama mengonsumsi, frekuensi pembelian, dan lokasi pembelian.  

Model persamaan logit pada penelitian ini adalah: 

 

Ln (Pi/1 – Pi) = Zi =β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3 + β4x4 + β5x5 + D1 + D2 

Keterangan :  

Zi    = peluang konsumen untuk mencapai  

kepuasan (Z = 0  tidak puas ; Z = 1 puas) 

β0    = konstanta 

β1, β2, β3, β4, β5β6  = koefisien regresi 

x1    = harga susu bubuk 

x2    = usia responden 

x3    = pendapatan rumah tangga 

x4    = lama mengonsumsi 

D1    = lokasi pembelian 

       D1    1 = pasar modern dan 0 = lainnya 

D2    = lokasi pembelian 

       D2     1 = minimarket dan 0 = lainnya 

Pi    = probabilitas 

 

Supranto (2004) menyatakan bahwa untuk mengetahui ketepatan 

model yang dinyatakan dengan berapa persen variabel dependen 

dijelaskan oleh variabel independen yang dimasukkan ke dalam model 

regresi maka digunakan uji Likelihood Ratio Index (LRI).  NilaiLRI 

sama dengan pseudo R
2
 atau Mc Fadden’s R

2
.  LRI = pseudo R

2
 atau 

Mc Fadden’s. 

 

R
2
 = 1 – ln L/ln Lo 

 

Keterangan : 

LRI = Likelihood Ratio Index 

ln L = nilai maksimum dari log- Likelihood function tanpa  

restriksi (melibatkan semua parameter termasuk variabel 

bebas) 

ln Lo = nilai maksimum dari log- Likelihood function dengan  



52 

 

retriksi (tanpa melibatkan variabel bebas atau nilai 

koefisien dari semua parameter  βi= 0)  

 

Signifikansi dari tiap variabel independen terhadap variabel 

dependennya dapat dilihat dari statistik uji LR dan uji Wald.  Uji 

signifikansi model dapat menggunakan Likelihood-Ratio test.  

Likelihood-Ratio test digunakan untuk mengetahui pengaruh semua 

varibel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

 

LR = -2 [ln Lo – ln L]  

 

Keterangan:  

LR  = Likelihood Ratio 

ln L = nilai maksimum dari log- Likelihood function tanpa  

restriksi (melibatkan semua parameter termasuk variabel 

bebas) 

  

ln Lo  = nilai maksimum dari log- s dengan retriksi (tanpa  

melibatkan variabel bebas atau nilai koefisien dari semua 

parameter βi= 0) 

 

Pengujian pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen dengan hipotesis adalah:  

Ho = β1 = β2 = β3 =…. = βi = 0  

H1 = salah satu βi ≠ 0  

 

LR dibandingkan dengan Chi Square Tabel ll(χ2).  LR hitung >Chi 

Square Tabel ll(χ2) pada taraf α = 5 persen berarti Ho ditolak atau 

variabel independen yang diuji secara bersama-sama berpengaruh 

nyata terhadap variabel dependen. 
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5. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian kuesioner menggunakan uji validitas dan reliabilitas. 

Pengujian perlu dilakukan agar kuesioner yang digunakan akurat dan 

layak untuk dinilai oleh responden. 

a) Uji Validitas 

Umar (2005) menyatakan uji validitas menunjukkan efektifitas 

suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. 

Langkah-langkah dalam pengujian validitas: 

a) Mendefinisikan secara operasional konsep yang akan 

diukur. 

b) Melakukan uji coba pengukuran kepada sejumlah 

responden.  Jumlah responden untuk uji coba, minimal 30 

orang. 

c) Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban. 

d) Menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan 

dengan skor total memakai rumus teknik korelasi product 

moment Pearson: 

 

     
 (∑  )  (∑ ∑ )

[√ ∑    (∑ ) ] [ ∑   (∑ ) ]
 

 

Keterangan : 

 

rxy = Koefisien korelasi product moment antara X dan Y 

X  = Skor pernyataan setiap nomor  

Y  = Skor total  

N  = Jumlah responden 
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Degree of freedom (df) = (n-2) dan alpha = 0,05 maka: 

Variabel dikatakan valid jika : 

r hitung positif dan rhitung> rtabel 

 

Variabel dikatakan tidak valid jika : 

r hitung tidak positif dan rhitung< rtabel 

 

b) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu indeks yang menunjukkan efektifitas 

suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan.  

Apabila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur 

sesuatu yang sama dan menghasilkan pengukuran yang relatif 

konsisten, maka alat pengukur tersebut dapat dikatakan handal. 

Suatu kuesioner dianggap andal, jika jawaban responden terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan teknik Alpha Cronbach’s 

(Sugiyono, 2004), dengan rumus: 

     (
 

   
)(  

∑   

   
) 

 

Keterangan : 

r11  = Realibilitas instrumen 

k   = Banyaknya butir pertanyaan 

∑     = Jumlah varian butir 

      = Varian total 

 

Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan 

nilai Cronbach Alpha > 0,60. 

 

 


