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III.  METODE PENELITIAN 

 

A.   Konsep Dasar dan Batasan Operasional 

Konsep dasar dan batasan operasional ini mencakup pengertian yang 

digunakan untuk memperoleh data dan melakukan analisis yang berhubungan 

dengan tujuan penelitian. 

Tauco adalah bahan makanan yang berbahan dasar dari kacang kedelai dan 

telah di fermentasi. 

Konsumen rumah tangga adalah suatu rumah tangga yang menggunakan 

pendapatan atau kekayaannya dengan cara tertentu untuk memenuhi 

kebutuhannya.  Konsumen rumah tangga diwakili oleh ibu rumah tangga 

sebagai responden penelitian. 

Keputusan pembelian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang 

konsumen terhadap suatu barang di mana konsumen tersebut pada akhirnya 

benar-benar memilih, membeli, dan mengonsumsi barang tersebut.  

Keputusan konsumen dapat dilihat seberapa lama konsumen mengonsumsi 

produk tauco dan berapa kali konsumen melakukan pembelian produk tauco. 

Usia Responden adalah umur seseorang terhitung sejak konsumen lahir 

sampai dengan waktu penelitian dilakukan (Tahun).  Dalam penelitian ini 
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konsumen rumah tangga yang menjadi responden adalah yang memiliki usia 

minimal 18 tahun, karena dianggap sudah cukup dewasa dalam melakukan 

pembelian produk tauco. 

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh rumah tangga responden 

dalam satu bulan, yang terdiri dari pendapatan suami ditambah istri jika istri 

bekerja (Rp/bulan). 

Pendidikan Responden adalah jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh 

oleh responden.  Dalam penelitian ini responden dikelompokkan menjadi 

enam kategori, yaitu tamat SD, tamat SMP, tamat SMU, diploma, Sarjana dan 

Pasca Sarjana. 

 

Jumlah anggota rumah tangga adalah banyaknya anggota rumah tangga 

yang menjadi tanggungan dan tinggal bersama responden yang dinyatakan 

dalam satuan jiwa (orang).  

 

Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah dengan 

cara yang baik dan benar dalam mempetahankan hidup. 

Kepuasan konsumen adalah tingkat kepuasan yang dirasakan konsumen 

setelah mengkonsumsi produk tauco.  Pada penelitian ini cara untuk 

menghitung tingkat kepuasan konsumen dilakukan dengan penilaian tingkat 

kepentingan dan tingkat kinerja atribut produk yang dipilih (atribut bauran 

pemasaran 4P) yang diukur dengan 5 tingkatan yaitu tidak puas, kurang puas, 

cukup puas, puas, dan sangat puas.  
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Tingkat kepentingan bertujuan untuk mengetahui seberapa penting atribut 

tersebut diperhatikan oleh konsumen. Tingkat kepentingan dihitung dengan 

melihat penilaian konsumen terhadap 8 variabel indiator.  Skor 1 untuk “tidak 

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

dan skor 5 “sangat penting”. 

Tingkat kinerja atribut bertujuan untuk mengetahui kepuasan konsumen. 

Kepuasan konsumen tercapai apabila kinerja perusahaan sesuai dengan 

kepentingan. Tingkat kinerja atribut (8 variabel indikator) dapat dihitung 

dengan menjumlahkan hasil perkalian antara skor masing-masing skala 

dengan jumlah responden yang memilih skala tersebut.  

Bauran pemasaran adalah seperangkat alat yang digunakan perusahaan 

untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasaran.  Bauran 

pemasaran terdiri dari 4P (place, promotion, price, and product).  Pada 

penelitian ini terdapat 8 variabel indikator dari 4P yang akan diukur, yaitu 

atribut produk berupa rasa, tekstur produk, aroma khas, tambahan gizi, 

kondisi kemasan, kandungan bahan pengawet, atribut harga berupa harga 

produk tauco, atribut tempat berupa kemudahan mendapatkan produk, dan 

atribut promosi berupa promo penjualan produk tauco. 

Saluran pemasaran adalah badan usaha atau individu yang 

menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditi dari produsen 

ke konsumen akhir, serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau 

individu lainnya. 
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Margin pemasaran adalah perbedaan harga-harga pada berbagai tingkat 

sistem tataniaga atau dengan kata lain margin tataniaga adalah perbedaan 

antara jumlah yang dibayar konsumen dan jumlah yang diterima produsen 

atas produk yang diperjualbelikan.  

Rasa adalah tanggapan indra terhadap rangsangan saraf terhadap indra 

Pengecap.  Rasa di penelitian ini yaitu rasa dari tauco setelah dimasak, diukur 

menggunakan skor “1” sangat tidak enak, skor “2” tidak enak, skor  “3” 

cukup enak, skor “4” enak, dan skor “5” sangat enak. 

 

Tekstur Tauco adalah bentuk dari biji kedelai setelah diproses menjadi tauco 

masih berbentuk utuh. Variabel ini diukur menggunakan skor “1” sangat 

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

Aroma Tauco adalah bau yang ditimbulkan oleh produk tauco ketika 

dikonsumsi. Variabel ini diukur menggunakan skor “1” sangat tidak khas, “2” 

tidak khas, “3” cukup khas, “4” khas, dan “5” sangat khas.  

Kondisi kemasan adalah keadaan kemasan tauco pada saat pembelian dan 

saat akan dikonsumsi oleh konsumen. Variabel ini diukur menggunakan skor 

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

sangat baik. 

Kebersihan produk merupakan indikator kualitas dilihat dari ada tidaknya 

benda-benda lain di dalam tauco. Diukur menggunakan skor “1” sangat tidak 

bersih, skor “2” tidak bersih, skor  “3” cukup bersih, skor “4” bersih, dan skor 

“5” sangat bersih. 
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Harga Tauco adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh konsumen dalam 

pembelian tauco (Rp/kg).  Diukur menggunakan skor “1” sangat mahal, skor 

“2” mahal, skor  “3” cukup mahal, skor “4” murah, dan skor “5” sangat 

murah. 

Kemudahan Mendapatkan Produk Tauco adalah kemudahan tauco 

diperoleh pada tempat penelitian.  Diukur menggunakan skor “1” sangat 

susah, skor “2” susah, skor  “3” cukup susah, skor “4” mudah, dan skor “5” 

sangat mudah. 

Promo penjualan adalah cara penyampaian informasi yang dilakukan oleh 

penjualan tauco untuk menarik minat para konsumen.  Diukur menggunakan 

skor “1” sangat tidak menarik, skor “2” tidak menarik, skor  “3” cukup 

menarik, skor “4” menarik, dan skor “5” sangat menarik. 

Loyalitas Konsumen adalah kepuasan yang dirasakan konsumen setelah 

mengkonsumsi tauco dan bersedia melakukan pembelian ulang.  Pada 

penelitian ini loyalitas konsumen dibedakan menjadi 2 yaitu loyal dan tidak 

loyal.  Loyalitas konsumen diukur dengan menggunakan switcher/price 

buyer, habitual buyer, satisfied buyer, liking the brand dan commited buyer. 

 

Switcher buyer dapat diukur dengan mengajukan pertanyaan kepada 

konsumen, yaitu “Apabila harga tauco yang anda konsumsi mengalami 

kenaikan apakah Anda tidak akan membeli tauco?”.  Pertanyaan ini diberi 

skor “5” untuk sangat tidak setuju, skor “4” untuk tidak setuju, skor “3” untuk 

ragu-ragu, skor “2” untuk setuju, dan skor “1” untuk sangat setuju.  
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Habitual buyer diukur dengan mengajukan pertanyaan kepada konsumen 

“Apakah Anda selalu membeli tauco dan tidak pernah membeli tauco?”.  

Pertanyaan ini diberi skor “1” untuk sangat tidak setuju, skor “2” untuk tidak 

setuju, skor “3” untuk ragu-ragu, skor “4” untuk setuju, dan skor “5” untuk 

sangat setuju.  

Satisfied buyer diukur dengan mengajukan pertanyaan kepada konsumen 

“Apakah Anda mendapatkan kepuasan di dalam mengkonsumsi tauco?”.  

Pertanyaan ini diberi skor “1” untuk sangat tidak puas, skor “2” untuk tidak 

puas, skor “3” untuk cukup puas, skor “4” untuk puas, dan skor “5” untuk 

sangat puas.  

Liking the product diukur dengan mengajukan pertanyaan kepada konsumen 

“Apakah anda benar-benar menyukai tauco?”.  Pertanyaan ini diberi skor “1” 

untuk sangat tidak suka, skor “2” untuk tidak suka, skor “3” untuk cukup 

suka, skor “4” untuk suka, dan skor “5” untuk sangat suka.  

Committed buyer diukur dengan mengajukan pertanyaan kepada konsumen 

“Apakah Anda setuju untuk melakukan pembelian ulang terhadap tauco dan 

bersedia merekomendasikannya kepada orang lain?”.  Pertanyaan ini diberi 

skor “1” untuk sangat tidak setuju, skor “2” untuk tidak setuju, skor “3” untuk 

cukup setuju, skor “4” untuk setuju, dan skor “5” untuk sangat setuju.  
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B.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Peneitian mengenai bauran pemasaran dan loyalitas konsumen produk tauco 

ini dilakukan di Kota Prabumulih pada bulan April sampai Mei 2015.  Lokasi 

penelitian dipilih secara sengaja (purposive), dengan pertimbangan bahwa di 

Kota Prabumulih memiliki banyak konsumen yang menggemari produk 

tauco.  Penelitian dilaksanakan di satu-satunya pasar tradisional yang ada di 

wilayah Kota Prabumulih yaitu Pasar Impres, dengan alasan bahwa kota 

Prabumulih hanya memiliki satu pasar tradisional. 

 

Pengambilan sampel yang dilakukan di Kota Prabumulih dengan 

menggunakan metode Accidental Sampling, yaitu konsumen produk tauco 

yang ditemui secara kebetulan di lokasi penelitian yang sedang membeli 

tauco bukan untuk pertama kalinya di pasar tradisional.  Metode pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non probability 

sampling karena populasi yang diteliti jumlah dan identitas anggota populasi 

tidak diketahui.  Untuk mengetahui jumlah populasi konsumen yang tidak 

dapat diketahui secara pasti maka mencari jumlah anggota populasi 

responden konsumen yang tepat adalah menurut Supranto (1998), bahwa 

sampel penelitian meliputi persyaratan sejumlah elemen (responden) yang 

lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan 

penelitian.  Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil sampel 

konsumen sebanyak 60 responden konsumen produk tauco, di mana angka 60 

lebih besar dari 30 dan kurang dari 500.  Sedangkan untuk populasi jumlah 

pemasar produk tauco sebanyak 12 pedagang yang terdiri dari 1 pedagang 
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besar dan 11 pedagang pengecer.  Apabila subyek penelitian kurang dari 100 

lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi, Arikunto (2002).   

 

C.  Metode Penelitian, Jenis dan Sumber Data  
 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei yang  populasinya 

adalah seluruh konsumen yang membeli produk tauco.  Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara observasi langsung di lapangan.  Jenis data dan sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  

Data primer diperoleh melalui wawancara dan kuesioner kepada responden yang 

bertujuan untuk mengetahui perilaku konsumen terhadap produk tauco tersebut.  

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur yang terkait dengan topik 

penelitian dan juga diperoleh dari Badan Pusat Statistik, internet, serta instansi 

yang terkait. 

 

D.  Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

Untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan untuk mengukur data 

penelitian benar-benar tepat dan dapat mengukur yang ingin diukur dalam 

penelitian, maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas.  Penelitian dapat 

dikatakan benar-benar menggambarkan fenomena yang ingin diukur apabila 

memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi.  Uji validitas dan reliabilitas 

perlu dilakukan dalam penelitian agar hasil penelitian dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah. 
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a.  Uji Validitas 

 Uji validitas dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada 

responden dengan menggunakan kuesioner.  Kuesioner terdiri dari atribut-

atribut yang berhubungan dengan produk tauco.  Adapun atribut-atribut 

yang menjadi bahan pertimbangan responden produk tauco antara lain 

rasa, tekstur produk, aroma khas, tambahan gizi, kondisi kemasan, 

kandungan bahan pengawet, harga produk tauco, kemudahan mendapatkan 

produk, dan promo penjualan produk tauco. 

Menurut Sufren dan Natanael (2013) uji validitas menggambarkan tentang 

keabsahan dari alat ukur apakah pertanyaan-pertanyaan sudah tepat untuk 

mengukur apa yang ingin diukur.  Nilai validitas dapat diketahui dengan 

mencari r hitung dan dibandingkan dengan r tabel.  Pertanyaan-pertanyaan 

dikatakan valid apabila r hitung > r tabel.  Mencari r hitung dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

r = 
 ∑   (∑ )(∑ )

√  ∑   ( )  ]  ∑    (∑ )  ]
  .............................................................3) 

 

Keterangan : 

r      = koefisien korelasi (validitas) 

X    = skor pada subyek item n 

Y    = skor total subyek 

XY = skor pada subyek item n dikalikan skor total 

n    = banyaknya subjek 
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Nilai validitas dapat dikatakan baik jika nilai corrected item dari total 

correlation bernilai di atas 0,2.  Apabila nilai korelasi butir corrected item 

dari butir total correlation sudah di atas 0,2 maka butir-butir tersebut 

dikatakan valid (Sufren dan Natanael, 2013). 

 

b.  Uji Reliabilitas 

 

Uji reliabilitas merupakan pengujian terhadap kuesioner penelitian yang 

digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut dapat diandalkan 

(reliable) atau tidak.  Menurut Sufren dan Natanael (2013), uji reliabilitas 

dapat menunjukkan keandalan dari suatu alat ukur.  Uji reliabilitas dapat 

dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

r = [
 

(   )
] [  

∑  
   

  
   ]..............................................................................4) 

 

 

  Keterangan : 

r   = koefisien reliability instrument 

k  = banyaknya butir pertanyaan 

∑  
     = total varians butir 

  
     = total varians. 

 

E. Metode Analisis Data  

 

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data-data tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis yang bertujuan untuk 
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menggambarkan atau mendeskripsikan gambaran data yang telah 

didapatkan dari hasil penelitian, baik data kualitatif maupun data kuantitatif.  

Analisis deskriptif digunakan untuk menjawab tujuan penelitian pertama, ke 

dua dan ke tiga, yaitu menjelaskan karakteristik bauran pemasaran, produk 

tauco, menjelaskan karakteristik konsumen produk tauco, dan menjelaskan 

atribut-atribut yang terdapat pada produk tauco di Kota Prabumulih.   

2. Analisis Marjin Pemasaran 

Analisis margin pemasaran dipergunakan untuk menjawab tujuan pertama 

yaitu menganalisis margin pemasaran produk mulai dari penjual sampai di 

tangan konsumen akhir.  Secara matematis margin pemasaran dapat 

dinyatakan sebagai berikut. 

 
Mji = Psi – Pbi atau Mji = Bti+πi 

Keterangan : 

 

Mji = Marjin lembaga pemasaran 

Psi = Harga penjualan lembaga pemasaran tingkat ke – i 

Pbi = Harga pembelian lembaga pemasaran tingkat ke – i 

Bti = Biaya tataniaga lembaga pemasaran tingkat ke – i 

 = Keuntungan lembaga pemasaran tingkat ke -  i 
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Tabel 4. Analisis Margin Pemasaran 

 
No. Uraian Rp/kg % 

1 Pedagang Besar   

 a. Harga beli D  

 b. Marjin biaya total E+F  

 - Biaya Pengangkutan E  

 - Biaya Penyimpan F  

 c. Marjin Keuntungan G – ( D+E+F)  

 d. Harga Jual G G/J × 100% 

2 Pedagang Pengecer   

 a. Harga beli G  

 b. Marjin biaya total H+I  

 - Biaya Pengangkutan H  

 - Biaya Penyimpanan I  

 c. Marjin Keuntungan J – (G+H+I)  

 d. Harga Jual J 100% 

 Sumber  : Hasyim, 2012. 

     

  

 Keterangan: 

  

 D = Harga jual tingkat pedagang pengumpul (Rp) 

 E = Biaya pengangkutan pedagang besar (Rp/Kg) 

 F = Biaya penyimpanan pedagang besar (Rp/Kg) 

 G = Harga jual tingkat pedagang besar (Rp) 

 H = Biaya pengangkutan pedagang pengecer (Rp/Kg) 

 I = Biaya penyimpanan pedagang pengecer (Rp/Kg) 

 J = Harga jual tingkat konsumen (Rp) 

 

Perbedaan marjin pada setiap sistem dapat disebabkan oleh perbedaan 

perlakuan atau penanganan produk sehingga terdapat perbedaan biaya dan 

kepuasan konsumen akhir.  Besarnya margin pada dasarnya merupakan 

pengurangan harga penjualan dan harga pembelian pada setiap pelaku 

pemasaran.  Semakin panjang saluran pemasaran, maka akan semakin besar 

perbedaan harga di tingkat eceran atau konsumen. 
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3. Analisis Tingkat Kepuasan dan Loyalitas Konsumen Produk Tauco 

 

Untuk menjawab tujuan ke empat, yaitu untuk mengetahui tingkat kepuasan 

dan loyalitas konsumen produk tauco di Kota Prabumulih maka metode 

analisis yang digunakan untuk menganalisis tingkat kepuasan konsumen 

digunakan analisis Indeks Kepuasan Konsumen (Customer Satisfaction 

Index), sedangkan untuk mengukur tingkat loyalitas konsumen dapat 

dianalisis dengan menggunakan metode piramida loyalitas konsumen, yaitu 

switcher buyer, habitual buyer, satisfied buyer, liking the product, dan 

committed buyer.  

 

a. Customer Satisfaction Index (CSI) 

Tahapan-tahapan pengukuran CSI adalah sebagai berikut : 

1) Menghitung Weighting Factor (WF), yaitu mengubah nilai kepentingan 

menjadi angka persen, sehingga diperoleh Important Weight Factor 

dengan total 100 persen. Weighting factor adalah fungsi dari Mean 

Importance Score (MIS – i) masing-masing atribut dalam bentuk 

persentase (%) dari total rata-rata tingkat kepentingan (MIS – t) untuk 

seluruh atibut atau indikator uji. 

                      
   

         
        

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

Satisfaction Score (MSS) dengan Weighted Factor (WF). Dengan 

rumus : WS = MSS x WF 
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3) Menghitung Weighted Average (WA), yaitu menunjukkan semua  

Weighted Score (WS) dengan semua atribut kualitas produk dan 

pelayanan. 

4) Menghitung Customer Satisfaction Index (CSI) yaitu Weight Average 

(WA) dibagi skala maksimal (Highest Scale /HS) yaitu skala likert 5 

dikalikan 100 persen. 

             
  

  
         

Tingkat kepuasan responden secara keseluruhan dapat dilihat dari kriteria 

tingkat kepuasan.  Adapun kriterianya berdasarkan Panduan Survei 

Kepuasan Pelanggan dalam Uluum (2007), adalah : 

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 

b. Analisis Tingkat Loyalitas 

Metode-metode yang di gunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut. 

1) Analisis Switcher Buyer 

Switcher adalah konsumen yang sensitif terhadap perubahan harga, sehingga 

pada tingkatan loyalitas ditempatkan pada urutan paling bawah, yang 

termasuk Switcher adalah responden yang menjawab “sering” dan “sangat 

sering”.  Perhitungan selanjutnya melalui sistem tabulasi sebagai berikut. 
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Tabel 5. Perhitungan switcher buyer 

Switcher Buyer 

Produk Jawaban X F f.X % 

Tauco 

Tidak 

pernah 

1    

Jarang 2    

Kadang – 

kadang 

3    

Sering 4    

Sangat 

sering 

5    

Total  A B 100% 

Rata-rata  

 
 

Switcher buyer (                       )

 
 x 

100% 

Sumber : Durianto (2004). 

 

Keterangan : 

 

X  = bobot masing-masing jawaban 

f   = jumlah responden yang menjawab 

%   = persentase responden yang menjawab setuju dan sangat setuju 

 

Interval untuk rentang skala perhitungan adalah sebagai berikut. 

          
                              

               
 

          
   

 
 

              

 

Hasil perhitungan akan diintrepetasikan berdasarkan nilai rata-rata yang 

dihasilkan ke dalam klasifikasi rentang skala sebagai berikut. 

1,00 – 1,79  =  tidak pernah 

1,80 – 2,59  =  jarang 
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2,60– 3,39 =  kadang-kadang 

3,40 – 4,19 =  sering 

4,20 – 4,99  =  sangat sering 

 

2) Analisis Habitual Buyer 

Analisis ini merupakan salah satu analisis deskriptif yang digunakan untuk 

menggambarkan sebarapa besar persentase responden yang memilih tauco 

yang didorong karena faktor kebiasaan.  Habitual Buyer adalah responden 

yang dikategorikan sebagai pembeli yang puas dengan produk yang 

dikonsumsinya.  Habitual Buyer dihitung berdasarkan jawaban “setuju” dan 

“sangat setuju”.  Perhitungan dilakukan melalui sistem tabulasi sebagai 

berikut. 

 

Tabel 6 . Perhitungan habitual buyer 

Habitual Buyer 

Produk Jawaban X f f.X % 

Tauco 

Sangat 

tidak 

setuju 

1    

Tidak 

setuju 

2    

Ragu-

ragu 

3    

Setuju 4    

Sangat 

setuju 

5    

Total  A B 100% 

Rata-rata  

 
 

Habitual buyer (                       )

 
 x 

100% 

Sumber : Durianto (2004). 
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Keterangan : 

X  = bobot masing-masing jawaban 

f   = jumlah responden yang menjawab 

% = persentase responden yang menjawab setuju dan sangat setuju 

 

Interval untuk rentang skala perhitungan adalah sebagai berikut. 

          
                              

               
 

          
   

 
 

              

 

Hasil perhitungan akan diintrepetasikan berdasarkan nilai rata-rata yang 

dihasilkan ke dalam klasifikasi rentang skala sebagai berikut. 

1,00 – 1,79  =  sangat tidak setuju 

1,80 – 2,59  =  tidak setuju 

2,60– 3,39 =  ragu-ragu 

3,40 – 4,19 =  setuju 

4,20 – 4,99 =  sangat setuju 

 

3) Analisis Satisfied Buyer 

Analisis ini menggambarkan seberapa besar persentase responden yang 

puas, meskipun mungkin saja mereka memindahkan pembeliannya ke 

merek lain dengan menanggung switching cost yang terkait dengan waktu, 

uang, atau resiko kinerja yang melekat dengan tindakan mereka beralih 

merek.  Satisfied Buyer adalah responden yang menjawab “puas” dan 
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“sangat puas”.  Perhitungan dilakukan melalui sistem tabulasi sebagai 

berikut. 

 

Tabel 7. Perhitungan satisfied buyer 

Satisfied Buyer 

Produk Jawaban X F f.X % 

Tauco 

Sangat 

tidak 

puas 

1    

Tidak 

puas 

2    

Cukup 

puas 

3    

Puas 4    

Sangat 

puas 

5    

Total  A B 100% 

Rata-rata  

 
 

Satisfied buyer (                   )

 
 x 100% 

Sumber : Durianto (2004). 

 

Keterangan : 

 

X  = bobot masing-masing jawaban 

F   = jumlah responden yang menjawab 

% = persentase responden yang menjawab puas dan sangat puas 

 

Interval untuk rentang skala perhitungan adalah sebagai berikut. 
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Hasil perhitungan akan diintrepetasikan berdasarkan nilai rata-rata yang 

dihasilkan ke dalam klasifikasi rentang skala sebagai berikut. 

1,00 – 1,79  =  sangat tidak puas 

1,80 – 2,59  =  tidak puas 

2,60– 3,39 =  cukup puas 

3,40 – 4,19 =  puas 

4,20 – 4,99  =  sangat puas 

 

4) Analisis Liking The Brand 

Analisis ini digunakan untuk menggambarkan seberapa besar persentase 

responden yang membeli tauco adalah pembeli yang sungguh-sungguh 

menyukai produk tersebut.  Responden yang termasuk liking the brand 

adalah yang menjawab “suka” dan ”sangat suka”.  Perhitungan dilakukan 

melalui sistem tabulasi sebagai berikut. 

 

Tabel 8. Perhitungan liking the brand 

Liking the brand 

Produk Jawaban X F f.X % 

Tauco 

Sangat 

tidak suka 

1    

Tidak 

suka 

2    

Cukup  3    

Suka 4    

Sangat 

suka 

5    

Total  A B 100% 

Rata-rata  

 
 

Liking the brand (                   )

 
 x 100% 

Sumber : Durianto (2004). 
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Keterangan : 

X  = bobot masing-masing jawaban 

f   = jumlah responden yang menjawab 

% = persentase responden yang menjawab puas dan sangat puas 

 

Interval untuk rentang skala perhitungan adalah sebagai berikut. 

          
                              

               
 

          
   

 
 

              

 

Hasil perhitungan akan diintrepetasikan berdasarkan nilai rata-rata yang 

dihasilkan ke dalam klasifikasi rentang skala sebagai berikut. 

1,00 – 1,79  =  sangat tidak suka 

1,80 – 2,59  =  tidak suka 

2,60– 3,39 =  cukup suka 

3,40 – 4,19 =  suka 

4,20 – 4,99  =  sangat suka 

 

5) Analisis Commited Buyer 

Analisis ini menggambarkan seberapa besar presentase responden yang 

membeli tauco adalah pelanggan yang setia.  Salah satu aktualisasi 

loyalitas pembeli dapat ditunjukkan oleh tindakan merekomendasikan 

produk tersebut kepada pihak lain.  Responden yang termasuk committed 

buyer adalah yang menjawab “setuju” dan ”sangat setuju”.  Perhitungan 

dilakukan melalui sistem tabulasi sebagai berikut. 
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Tabel 9. Perhitungan committed buyer 

Committed Buyer 

Produk Jawaban X F f.X % 

Tauco 

Sangat 

tidak 

setuju 

1    

Tidak 

setuju 

2    

Ragu –

ragu 

3    

Setuju  4    

Sangat 

setuju 

5    

Total  A B 100% 

Rata-rata  

 
 

Commited Buyer (                       )

 
 x 

100% 

Sumber : Durianto (2004).* 

 

Keterangan : 

 

X  = bobot masing-masing jawaban 

f   = jumlah responden yang menjawab 

% = persentase responden yang menjawab puas dan sangat puas 

 

Interval untuk rentang skala perhitungan adalah sebagai berikut. 

          
                              

               
 

          
   

 
 

              

 

Hasil perhitungan akan diintrepetasikan berdasarkan nilai rata-rata yang 

dihasilkan ke dalam klasifikasi rentang skala sebagai berikut. 
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1,00 – 1,79  =  sangat tidak setuju 

1,80 – 2,59  =  tidak setuju 

2,60– 3,39 =  ragu-ragu 

3,40 – 4,19 =  setuju 

4,20 – 4,99  =  sangat setuju 

 


