
 

 

 

 

 

 

III.  METODELOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Konsep Dasar dan Batasan Operasional 

Konsep dasar dan definisi operasional mencakup semua pengertian dan 

pengukuran yang dipergunakan untuk mendapatkan data yang akan dianalisis 

sesuai dengan tujuan penelitian.  Konsep dasar dan batasan operasional dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

Susu kedelai eceran  adalah biji kedelai murni yang diekstrak dalam bentuk 

cair dengan penambahan bahan makanan seperti gula, dan bahan penambah 

cita rasa lainnya dijual dalam bentuk eceran dalam  kemasan plastik tanpa 

merek.  

 

Konsumen adalah masyarakat Bandar Lampung dengan rentang usia 15-64 

tahun yang mengonsumsi susu kedelai cair eceran minimal dua kali dalam 

satu bulan. 

 

Pola konsumsi pangan atau kebiasaan makan adalah cara seseorang atau 

kelompok memilih makanan dan memakannya.  Pada penelitian ini 

diasumsikan bahwa konsumen yang membeli susu kedelai eceran adalah 

konsumen yang membeli susu kedelai eceran secara langsung, sehingga 

konsumen yang membeli susu kedelai eceran sama dengan mengoonsumsi 
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susu kedelai eceran.  Pola pembelian susu kedelai eceran pada penelitian ini 

meliputi jumlah susu kedelai yang dibeli dalam kemasan dalam satuan 

kantong per mililiter (ml), harga susu kedelai eceran per satuan dalam rupiah 

(Rp), frekuensi dan jumlah pembelian dalam satu bulan.  

 

Perilaku konsumen adalah suatu tindakan konsumen dalam mendapatkan, 

mengonsumsi serta proses pengambilan keputusan pembelian terhadap susu 

kedelai eceran. 

 

Tahap pengenalan kebutuhan adalah keadaan responden menyadari 

kebutuhan akan manfaat dan pentingnya mengonsumsi susu kedelai.  Tahap 

ini diukur menggunakan kuesioner melalui pertanyaan mengenai manfaat 

yang didapatkan  responden dari pembelian susu kedelai sehingga 

menimbulkan motivasi untuk melakukan pembelian. 

 

Tahap pencarian informasi adalah tindakan pencarian informasi oleh 

responden,  tahap ini diukur menggunakan kuesioner melalui pertanyaan 

mengenai sumber informasi utama yang digunakan responden, media 

informasi yang paling berpengaruh, aspek informasi yang menarik perhatian, 

dan fokus perhatian responden terhadap informasi. 

 

Tahap evaluasi alternatif adalah tindakan responden menilai dan 

membandingkan informasi tentang berbagai macam atribut yang dimiliki susu 

kedelai.  Tahap ini diukur menggunakan kuesioner melalui pertanyaan 

mengenai kriteria yang menjadi pertimbangan responden saat membeli susu 

kedelai. 
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Tahap pembelian adalah tindakan responden dalam mengambil keputusan 

mengenai produk yang dibeli, kapan membeli, di mana membeli, dan 

bagaimana membeli.  Tahap ini diukur menggunakan kuesioner melalui 

pertanyaan kapan membeli, di mana membeli, bagaimana cara memutuskan, 

dan pengaruh keluarga pihak yang mempengaruhi responden dalam 

pembelian susu kedelai. 

 

Tahap perilaku pasca pembelian adalah tindakan responden dalam menilai 

susu kedelai yang telah dibelinya.  Tahap ini diukur menggunakan kuesioner 

melalui pertanyaan mengenai tingkat kepuasan yang diperoleh responden 

setelah membeli susu kedelai tersebut, serta tindakan konsumen setelah 

membeli susu kedelai, apakah akan membeli kembali atau tidak. 

 

Pengetahuan Konsumen adalah informasi yang dimiliki konsumen tentang 

susu kedelai.  Pengetahuan konsumen ini meliputi pengetahuan konsumen 

produk, pengetahuan terhadap pembelian, dan pengetahuan pemakaian 

terhadap susu kedelai eceran.  Diukur dengan mengumpulkan hasil jawaban 

responden yang benar terhadap16 pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner 

dalam bentuk persentase (%).  Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis 

jawaban tersebut secara deskriptif.   

 

Pengetahuan produk adalah kumpulan berbagai macam  informasi 

mengenai produk.  Pada penelitian ini pengetahuan terhadap produk  meliputi 

harga (Rp), volume (ml), kondisi kemasan, rasa , aroma, warna susu susu 

kedelai, kesegaran. 
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Pengetahuan pembelian mencakup berbagai informasi yang dimiliki 

konsumen untuk memperoleh produk.  Pada penelitian ini pengetahuan 

pembelian meliputi kemudahan memperoleh produk.  

 

Pengetahuan pemakaian merupakan pengetahuan informasi yang melekat 

pada suatu produk.  Pada penelitian ini pengetahuan pemakaian meliputi 

kandungan nilai gizi, manfaat, informasi kadaluarsa.    

 

Sikap konsumen adalah faktor yang berpengaruh dalam keputusan konsumen.  

Dalam pengukuran ini konsep sikap yang berkaitan dengan konsep 

kepercayaan (belief) dan perilaku (behavior).  Dalam penelitian ini sikap 

konsumen akan diukur dengan menggunakan analisis model multiatribut 

Fishbein dengan cara mencari skor sikap konsumen (Ao) dengan mengalikan 

skor evaluasi atribut (ei) dengan kekuatan kepercayaan atribut (bi).   

 

Aribut susu kedelai adalah karakteristik yang melekat pada produk susu 

kedelai eceran.  Pada penelitian ini atribut susu kedelai digunakan untuk 

mengukur sikap konsumen dan dijadikan acuan untuk menguji pengetahuan  

terhadap susu kedelai eceran di Bandar Lampung. 

 

Harga adalah sejumlah uang yang dikeluarkan responden dalam melakukan 

pembelian susu kedelai yang diukur dengan menggunakan satuan rupiah 

(Rp).  Dalam penelitian ini atribut harga digunakan dalam mengukur sikap 

konsumen dengan cara memberikan skor (2), (1), (0), (-1), (-2),  untuk 

evaluasi produk skor (2) “sangat suka” hingga skor (-2) “sangat tidak suka”.  

Kepercayaan produk skor  (2) “sangat murah” hingga skor (-2) “sangat 
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mahal”.  Atribut harga juga digunakan dalam acuan pernyantaan benar dan 

salah mengenai pengetahuan konsumen terhadap produksusu kedelai eceran.   

 

Volume adalah banyaknya susu kedelai yang ada pada suatu kemasan saat 

konsumen membeli susu kedelai pada pedagang yang diukur dalam satuan 

mililiter (ml).  Dalam penelitian ini atribut volume digunakan dalam 

mengukur sikap konsumen dengan cara memberikan skor (2), (1), (0), (-1),  

(-2),  untuk evaluasi produk skor (2) “sangat suka” hingga skor (-2) “sangat 

tidak suka”.  Kepercayaan produk skor (2) “sangat banyak” hingga skor (-2) 

“sangat sedikit”.  Atribut volume juga digunakan dalam acuan pernyantaan 

benar dan salah mengenai pengetahuan konsumen terhadap produk susu 

kedelai eceran. 

 

Kondisi kemasan adalah tingkat kelayakan fisik luar bungkus produk susu 

kedelai dalam penelitian itu kemasan dalam bentuk plastik tanpa merek.  

Dalam penelitian ini atribut kondisi kemasan digunakan dalam mengukur 

sikap konsumen dengan cara memberikan skor (2), (1), (0), (-1), (-2),  untuk 

evaluasi produk skor (2) “sangat suka” hingga skor (-2) “sangat tidak suka”.  

Kepercayaan produk  skor (2) “sangat bersih” hingga skor (-2) “sangat 

kotor”.  Atribut kondisi kemasan juga digunakan dalam acuan pernyantaan 

benar dan salah mengenai pengetahuan konsumen tentang produk susu 

kedelai eceran. 

 

Rasa adalah tanggapan indera pengecap saat mengonsumsi susu kedelai 

seperti pahit, manis, asam, asin.  Dalam penelitian ini atribut rasa digunakan 

dalam mengukur sikap konsumen dengan cara memberikan skor (2), (1), (0), 
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(-1), (-2),  untuk evaluasi produk  skor (2) “sangat suka” hingga skor (-2) 

“sangat tidak suka”.  Kepercayaan produk  skor (2) “sangat enak” hingga skor 

(-2) “sangat tidak enak”.  Atribut rasa juga digunakan dalam acuan 

pernyantaan benar dan salah mengenai pengetahuan konsumen tentang 

produk susu kedelai eceran. 

 

Aroma adalah bau yang khas pada susu kedelai.  Dalam penelitian ini atribut 

aroma digunakan dalam mengukur sikap konsumen dengan cara memberikan 

skor (2), (1), (0), (-1), (-2),  untuk evaluasi produk  skor (2) “sangat suka” 

hingga skor (-2) “sangat tidak suka”.  Kepercayaan produk  skor (2) “sangat 

khas kedelai” hingga skor (-2) “sangat tidak khas kedelai”.  Atribut aroma 

juga digunakan dalam acuan pernyantaan benar dan salah mengenai 

pengetahuan konsumen tentang produk susu kedelai eceran. 

 

Warna adalah kesan yang didapatkan konsumen saat melihat susu kedelai.  

Dalam penelitian ini atribut warna digunakan dalam mengukur sikap 

konsumen dengan cara memberikan skor (2), (1), (0), (-1), (-2),  untuk 

evaluasi produk  skor (2) “sangat suka” hingga skor (-2) “sangat tidak suka”.  

Kepercayaan produk  skor (2) “sangat putih pekat” hingga skor (-2) “sangat 

tidak putih pekat”.  Atribut warna juga digunakan dalam acuan pernyantaan 

benar dan salah mengenai pengetahuan konsumen tentang produk susu 

kedelai eceran. 

  

Kesegaran adalah rasa segar yang didapatkan konsumen setelah 

mengonsumsi susu kedelai.  Dalam penelitian ini atribut kesegaran digunakan 

dalam mengukur sikap konsumen dengan cara memberikan skor  
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(2), (1), (0), (-1), (-2),  untuk evaluasi produk  skor (2) “sangat suka” hingga 

skor (-2) “sangat tidak suka”.  Kepercayaan produk  skor (2) “sangat segar” 

hingga skor (-2) “sangat tidak segar”.  Atribut kesegaran juga digunakan 

dalam acuan pernyantaan benar dan salah mengenai pengetahuan konsumen 

tentang produk susu kedelai eceran. 

 

Kemudahaan memperoleh produk adalah akses yang dapat dijangkau oleh 

konsumen dalam mengonsumsi susu kedelai.  Dalam penelitian ini atribut 

kemudahan memperoleh produk digunakan dalam mengukur sikap konsumen 

dengan cara memberikan skor (2), (1), (0), (-1), (-2),  untuk evaluasi produk  

skor (2) “sangat suka” hingga skor (-2) “sangat tidak suka”.  Kepercayaan 

produk  skor (2) “sangat mudah memperoleh” hingga skor (-2) “sangat sulit 

diperoleh”.  Atribut kemudahan memperoleh  produk juga digunakan dalam 

acuan pernyantaan benar dan salah mengenai pengetahuan konsumen tentang 

pembelian susu kedelai eceran. 

 

Kandungan gizi adalah zat gizi utama yang terkandung dalam susu kedelai 

meliputi protein, kalsium, fosfor, besi, vitamin A, lemak dan zat gizi lainnya 

yang terkandung dalam susu kedelai.  Dalam penelitian ini atribut kandungan 

nilai gizi digunakan dalam mengukur sikap konsumen dengan cara 

memberikan skor (2), (1), (0), (-1), (-2),  untuk evaluasi produk  skor (2) 

“sangat suka” hingga skor (-2), “sangat tidak suka”.  Kepercayaan produk  

skor (2) “sangat lengkap” hingga skor (-2) “sangat tidak lengkap”.  Atribut 

kandungan nilai gizi juga digunakan dalam acuan pernyantaan benar dan 
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salah mengenai pengetahuan konsumen tentang pemakaian produk susu 

kedelai eceran. 

 

Manfaat  adalah kegunaan yang terdapat dalam susu kedelai eceran yang 

dapat dirasakan konsumen setelah mengonsumsi susu kedelai eceran.  Dalam 

penelitian ini atribut manfaat digunakan dalam mengukur sikap konsumen 

dengan cara memberikan skor (2), (1), (0), (-1), (-2),  untuk evaluasi produk 

skor (2) “sangat suka” hingga skor (2) “sangat tidak suka”.  Kepercayaan 

produk  skor (2) “sangat bermanfaat” hingga skor (-2) “sangat tidak 

bermanfaat”.  Atribut manfaat juga digunakan dalam acuan pernyantaan 

benar dan salah mengenai pengetahuan konsumen tentang pemakaian produk 

susu kedelai eceran. 

 

Informasi kadaluarsa adalah informasi yang diterima konsumen tentang 

lama susu kedelai dapat dikonsumsi.  Dalam penelitian ini atribut informasi 

kadaluarsa digunakan dalam mengukur sikap konsumen dengan cara 

memberikan skor (2), (1), (0), (-1), (-2) untuk evaluasi produk  skor (2) 

“sangat suka” hingga skor (-2) “sangat tidak suka”.  Kepercayaan produk  

skor (2) “sangat jelas” hingga skor (-2) “sangat tidak jelas”.  Atribut 

informasi kadaluarsa juga digunakan dalam acuan pernyantaan benar dan 

salah mengenai pengetahuan konsumen tentang pemakaian produk susu 

kedelai eceran. 

 

Adapun ringkasan mengenai cakupan dalam penelitian yaitu pengetahuan dan 

sikap konsumen yang akan digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam 

Tabel 4. 



36 
 

 

Tabel 4. Ringkasan konsep dasar dan batasan operasional 

 
Cakupan Definisi Atribut Cara Pengukuran 

Pengetahuan 

produk  

 

 

 

 

 

 

Pengetahuan 

pembelian 

 

 

 

 

Pengetahuan 

pemakaian 

kumpulan berbagai 

macam  informasi 

mengenai produk. 

 

 

 

 

 

mencakup berbagai 

informasi yang 

dimiliki konsumen 

untuk memperoleh 

produk. 

 

merupakan 

pengetahuan 

informasi yang 

melekat pada suatu 

produk. 

1. Harga (Rp) 

2. Volume (ml) 

3. Kondisi kemasan 

4. Rasa  

5. Aroma  

6. Warna  

7. Kesegaran  

 

1. Kemudahan 

memperoleh 

produk 

 

 

 

1. Kandungan gizi 

2. Manfaat 

3. Informasi 

kadaluarsa  

 

Pengetahuan konsumen di 

ukur dengan memberikan 

16 pernyantaan  benar dan 

salah.  Skor 1 diberikan 

untuk jawaban benar dan 

skor 0 diberikan untuk 

jawaban salah dengan  

kriteria tingkatan 

pengetahuan sebagai 

berikut : 

a. Baik     : >80%  

b. Sedang : 60%-80%  

c. Kurang :< 60%  

 

 

 

 

Faktor yang 

berpengaruh dalam 

keputusan konsumen.   

 

 

 

 

 

 

Sikap  Dalam pengukuran 

ini konsep sikap yang 

berkaitan dengan 

konsep kepercayaan 

(belief) dan perilaku 

(behavior). 

1. Harga (Rp) 

2. Volume (ml) 

3. Kondisi kemasan 

4. Rasa  

5. Aroma  

6. Warna  

7. Kesegaran  

8. Kemudahan 

memperoleh 

produk 

9. Kandungan nilai 

gizi 

10. Manfaat 

11. Infomasi 

kadaluarsa 

Variabel ei 

menggambarkan evaluasi 

atribut-atribut yang 

terdapat pada susu kedelai 

eceran yang diukur dengan 

skor satu (-2) untuk sangat 

sangat tidak suka sampai 

dengan skor lima (2) untuk 

sangat suka.   Skor  

pengukuran terhadap bi  

sama dengan pengukuran 

skor ei yaitu (2), (1), (0),  

(-1), (-2).  

    

 

B.   Lokasi, Waktu dan Sampel Penelitian 

 

 

Lokasi penelitian dilakukan di empat wilayah Kota Bandar Lampung.  

Penelitian dilakukan di empat pasar tradisional yaitu Pasar Pasir Gintung 
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(Tanjung Karang Pusat), Pasar Perumnas Way Halim (Kedaton), Pasar 

Kangkung (Teluk Betung Selatan) dan Pasar Tugu (Tanjung Karang Timur).  

Pemilihan lokasi tersebut dilakukan secara sengaja (purposive) dengan 

pertimbangan bahwa empat pasar traditional tersebut berada di empat wilayah 

dengan jumlah penduduk terbesar di Kota Bandar Lampung.  Jumlah 

penduduk, luas wilayah, dan kepadatan penduduk per kecamatan di Kota 

Bandar Lampung  tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5.   Jumlah penduduk, luas wilayah, dan kepadatan Penduduk per 

kecamatan di Kota Bandar Lampung tahun 2012. 

 

Kecamatan Jumlah Luas Wilayah Kepadatan  

  Penduduk  Km2 Penduduk 

Teluk Betung Barat 61.210 20,99 2.916 

Teluk Betung Timur 

   Teluk Betung Selatan 93.665 10,07 9.301 

Bumi Waras 

   Panjang 64.925 21,16 3.068 
Tanjung Karang Timur 90.812 21,11 4.302 

Kedamaian 

   Teluk Betung Utara 63.935 10,38 6.159 

Tanjung Karang Pusat 74.586 6,68 11.166 

Enggal 

   Tanjung Karang Barat 65.124 15,14 4.301 

Kemiling 72.582 27,65 2.625 

Langkapura 

   Kedaton 89.695 10,88 8.244 

Rajabasa 45.848 13,02 3.521 

Tanjung Seneng 42.279 11,63 3.635 
Labuhan Ratu 

   Sukarame 72.751 16,87 4.312 

Sukabumi 65.473 11,64 5.625 

Way Halim 

   Sumber  : BPS, 2013 

 

 

Keempat pasar tradisional tersebut terpilih berdasarkan pertimbangan bahwa 

pasar-pasar tersebut merupakan pasar-pasar besar yang ada di Kota Bandar 

Lampung dan mewakili empat wilayah dengan jumlah penduduk terbesar 

yang ada di Kota Bandar Lampung.  Selain itu, pasar-pasar tersebut berada di 
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pusat perkotaan, sehingga mudah diakses oleh masyarakat kota Bandar 

Lampung, beroperasi setiap hari, dan terdapat penjual susu kedelai eceran 

sehingga diduga karakteristik responden sangat beragam dari berbagai 

kalangan dan dapat mewakili konsumen susu kedelai yang berada di daerah 

Bandar Lampung. 

 

Pemilihan Kota Bandar Lampung sebagai tempat penelitian didasarkan 

pertimbangan bahwa Kota Bandar Lampung merupakan pusat pemerintahan 

dan pusat perekonomian Provinsi Lampung, di mana karakteristik 

masyarakatnya sangat beragam dari sisi sosial, budaya dan ekonomi, 

sehingga dianggap telah mewakili masyarakat yang ada di Kota lain di 

Provinsi Lampung.  Pengambilan data dilakukan pada bulan Februari sampai 

dengan Maret 2014. 

 

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode Convenience 

Sampling (pengambilan sample secara kemudahan) yang termasuk ke dalam 

teknik pengambilan sampel non peluang.  Dalam metode ini sampel diambil 

berdasarkan ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. 

Sampel pada penelitian ini didasarkan pada konsumen susu kedelai eceran 

yang membeli dan mengonsumsi susu kedelai eceran di Kota Bandar 

Lampung.  Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus 

Slovin (Simamora, 2002). 

𝑛 =
N

1 + N e2 
 

Keterangan :  

  

n =  Jumlah sampel  
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N  =   Jumlah populasi di kota Bandar Lampung tahun 2012 untuk usia 15 

sampai 64 tahun adalah 629.403 (BPS Kota Bandar Lampung 2013) 

e   =  Nilai kritis atau batas ketelitian yang digunakan (persen kelonggaran 

penelitian karena kesalahan pengambilan sampel populasi dengan 

asumsi 10 persen) Sehingga : 

 

 

𝑛 =
629.403

1 + 629.403 10%)2 
= 99,98 ≈ 100 orang 

         

Seluruh jumlah sampel dalam penelitian ini sama dengan jumlah responden 

yang akan diteliti, dikarenakan sampel dan responden dari penelitian ini 

adalah sama yaitu konsumen susu kedelai yang membeli susu kedelai di 

empat pedagang di empat pasar yang telah ditetapkan.  Selanjutnya 100 

responden baik laki-laki maupun perempuan terpilih tersebut dibagi 

berdasarkan empat pedagang yang berada di empat pasar tradisional yang 

telah ditentukan sehingga jumlah responden yang diambil dari masing-masing 

pedagang berjumlah 25 responden.   

 

Syarat-syarat konsumen yang akan dijadikan responden adalah penduduk 

kota bandar lampung dengan rentang usia 15 tahun hingga 64 tahun yang 

membeli susu kedelai cair minimal dua kali dalam satu bulan terakhir.  Pada 

rentang usia 15-64 tahun sudah mewakili responden dengan usia remaja, usia 

dewasa maupun lansia yang masih produktif maupun tidak.   Dengan usia 

responden yang beragam dapat membuktikan bahwa susu kedelai dapat 

mencakup hampir semua kalangan umur masyarakat 
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C.   Metode Pengumpulan Data dan Jenis Data 

 

 

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei dan populasinya adalah 

masyarakat Kota Bandar Lampung dengan rentang usia 15 sampai dengan 64 

tahun yang membeli dan mengonsumsi susu kedelai eceran.  Data yang 

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

primer diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan responden 

berdasarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah dipersiapkan.  Data 

sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui buku, jurnal, skripsi, 

instansi terkait, maupun internet yang berhubungan dengan konsep dan 

permasalahan yang diteliti. 

 

D.   Analisis Data 

  

 

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah karena 

dengan menganalisis data, maka kita dapat memberikan makna yang 

bermanfaat di dalam memecahkan masalah penelitian serta dapan 

menghasilkan suatu ide untuk pengembangan ke depan. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif.  

Pengolahan data menggunakan Microsoft Office Excel 2007 dan Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS 16). 

 

1. Uji validitas dan reliabilitas 

 

Sebelum melakukan analisis terhadap sikap konsumen terhadap susu 

kedelai eceran, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas.  Uji 
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validitas dan uji reliabilitas digunakan untuk menguji atribut susu kedelai 

eceran pada kuesioner yang telah diisi oleh 30 responden pertama.  

Pengujian responden dilakukan untuk mengetahui sejauh mana atribut-

atribut susu kedelai dalam kuesioner telah tepat dan dapat digunakan 

dalam penelitian.   

   

a. Uji validitas 

 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2002).  Menurut 

Sugiyono (2009), hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan 

antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi.  Uji 

validitas dilakukan untuk mengukur pernyataan yang ada dalam 

kuesioner.   

 

Pada penelitian ini uji validitas dilakukan pada 30 responden pertama 

untuk mengetahui apakah atribut-atribut yang dianggap penting oleh 

responden sudah dapat diandalkan atau belum.  Validitas suatu data 

tercapai jika pernyataan tersebut mampu mengungkapkan apa yang 

akan diungkapkan.  Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan 

masing-masing pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-masing 

variabel.  Rincian skor uji validitas disajikan pada Tabel 27 dan 28 

(lampiran).  

 

Uji validitas dilakukan berdasarkan tabel nilai korelasi Product Moment 

dari Pearson dengan membandingkan antara r-hitung masing-masing 
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atribut dengan r-tabel.  Nilai r tabel dapat diperoleh melalui tabel r 

dengan df (degree of freedom)=n-2 dengan signifikansi 5 %.  Uji 

validitas dilakukan terhadap 30 responden (n=30) pertama, sehingga 

diperoleh r-tabel dengan n= 30-2= 28 dan signififikansi 5 % adalah 

0,312 (Sujarweni 2012).  Arikunto (2002), menyatakan bahwa validitas 

variabel dihitung berdasarkan korelasi antara skor masing-masing 

pertanyaan dengan skor total rumus sebagai berikut: 

 

r hitung = 
𝑛    𝑋𝑖𝑌𝑖  −  𝑋𝑖 ×( 𝑌𝑖)

  (𝑛  𝑋𝑖
2)−( 𝑋𝑖)2  ×  (𝑛  𝑌𝑖

2)−( 𝑌𝑖)2  

 

Keterangan : 

r  = koefisien korelasi (validitas) 

X  = skor pada atribut item n 

Y  = skor total atribut 

XY = skor pada atribut item n dikalikan skor total 

n  = banyaknya atribut 

 

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. 

1) Jika r hitung > r tabel, maka variabel tersebut dinyatakan valid. 

2) Jika r hitung < r tabel, maka variabel tersebut dinyatakan tidak 

valid. 

 

Pada penelitian ini atribut-atribut yang akan di uji validitas adalah 

Atribut-atribut yang terdapat pada produk susu kedelai yaitu rasa, 

aroma , kesegaran, volume, warna susu, harga, kandungan nilai gizi, 

manfaat, informasi kadaluarsa, kemudahan mendapatkan produk, 
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kondisi kemasan.  Hasil uji validitas atribut-atribut susu kedelai eceran 

di Bandar Lampung disajikan pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Hasil uji validitas evaluasi atribut (ei) dan kepercayaan  

atribut (bi) konsumen susu kedelai eceran di Bandar 

Lampung  
  

 
Atribut yang di uji ei  

(r-hitung1)  

bi 

(r-hitung2) 

Keterangan 

Harga  0,531 0,416 Valid 

Volume  0,649 0,509 Valid 

Kondisi Kemasan  0,587 0,650 Valid 
Kemudahan memperoleh produk  0,683 0,513 Valid 

Kesegaran  0,466 0,583 Valid 

Kandungan gizi  0,536 0,465 Valid 

Manfaat  0,421 0,662 Valid 

Rasa  0,637 0,694 Valid 

Aroma  0,688 0,574 Valid 

Warna susu  0,408 0,403 Valid 

Informasi kadaluarsa  0,098 0,204 Tidak Valid 

 

 

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap terhadap evaluasi atribut (ei) 

dan kepercayaan atribut (bi) menunjukkan bahwa atribut harga, 

volume, kondisi kemasan, kemudahan memperoleh produk, 

kesegaran, kandungan gizi, manfaat, rasa, aroma, dan warna susu 

memiliki nilai hasil uji validitas di atas angka 0,312 sehingga dapat 

diartikan bahwa terdapat sepuluh atribut yang dinyatakan valid.  

Atribut yang memiliki angka di bawah 0,312 adalah informasi 

kadaluarsa sehingga atribut ini dinyatakan tidak valid., artinya 

informasi kadaluarsa bukan merupakan karakter yang ada pada susu 

kedelai eceran.  Setelah dinyatakan valid sepuluh atribut kemudian di 

uji reliabilitasnya.  Rincian hasil uji validitas evaluasi produk (ei) 

dan kepercayaan produk (bi) dapat dilihat pada Tabel 29 dan 30 

(lampiran).  
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b.  Uji reliabilitas 

 

Setelah dilakukan uji validitas terhadap atribut-atribut susu kedelai 

kemudian dilanjutkan dengan melakukan uji reliabilitas.  Suatu alat 

disebut reliabel apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran 

terhadap kelompok subjek diperoleh hasil yang relatif sama selama 

aspek yang diukur belum berubah.  Uji Realibilitas diukur 

menggunakan rumus Cronbach’s Alpha (Arikunto, 2002) sebagai 

berikut. 

α =







 


 2

2

1
1 i

i

k

k





 
Keterangan : 

α     =  koefisien reliabilitas alpha 

k     =  banyaknya butir pertanyaan (10 atribut valid) 

σi   =  jumlah varians (ei =12,48, bi =16,33) 

 σi2=  jumlah varians butir (ei =4,50, bi= 5,70) 

 

Keseluruhan pertanyaan (atribut) dikatakan reliabel di mana jika nilai 

alpha:  

(a)  0,8-1,0  = Reliabilitas baik 

(b)  0,6-0,799 = Reliabilitas diterima 

(c)  < 0,6  = Reliabilitas kurang baik 

 

Uji reliabilitas dilakukan setelah menghilangkan atribut susu kedelai 

eceran yang tidak valid sehingga hanya atribut-atribut yang memiliki 

nilai valid yang di uji reliabilitas.  Hasil uji reliabilitas atribut-atribut 

susu kedelai eceran di Bandar Lampung disajikan pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Hasil uji reliabilitas evaluasi atribut (ei) dan kepercayaan 

atribut (bi) konsumen susu kedelai eceran di Bandar 

Lampung  

 

 

 

 

 

 

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Croanbach’s Alpha pada 

evaluasi atribut (ei) sebesar 0,766 dan kepercayaan terhadap atribut (bi) 

sebesar 0,750.  Nilai tersebut berada pada rentang 0,6-0,799 artinya 

reliabilitas semua pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner diterima.  

Dengan demikian data yang dihasilkan layak untuk dianalisis.  Rincian 

hasil uji reliabilitas evaluasi produk (ei) dan kepercayaan produk (bi) 

dapat dilihat pada Tabel 31 dan 32 dalam lampiran.    

 

2.  Analisis Deskriptif 

 

Analisis deskriptif digunakan untuk menjawab tujuan pertama, kedua, dan  

tiga.  Untuk menjawab tujuan pertama  analisis deskriptif digunakan untuk  

mengetahui karakteristik umum konsumen produk susu kedelai eceran di 

Bandar Lampung meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, 

pendapatan, perbedaan individu, pengaruh lingkungan serta proses 

keputusan pembelian (pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, 

evaluasi alternatif, proses pembelian, evaluasi hasil) yang dikumpulkan 

melalui kuesioner yang kemudian akan dianalisis secara deskriptif.  

Tujuan dua yaitu mengetahui pola pembelian dan tahap pengambilan 

keputusan pembelian konsumen terhadap susu kedelai eceran.  Pola 

Atribut Nilai  cronbach’s 

alpha 

Keterangan 

Evaluasi atribut (ei) 0,766 Reliabel 
Kepercayaan atribut (bi) 0,750 Reliabel 
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pembelian konsumen di analisis dengan cara memberikan pertanyaan 

melalui kuesioner tentang jumlah pembelian, harga per satuan pembelian 

dan frekuensi pembelian susu kedelai selama satu bulan. Kemudian data 

kuesioner tersebut dikumpulkan kemudian diidentifikasi dan dianalisis 

secara deskriptif. 

 

Tujuan ketiga tentang pengetahuan konsumen terhadap susu kedelai eceran 

di Bandar Lampung di analisis secara deskriptif dengan memberikan enam 

belas pertanyaan dengan pilihan benar atau salah kepada responden 

melalui kuesioner tentang pengetahuan konsumen terhadap atribut-atribut 

yang ada pada susu kedelai eceran.  Pernyataan tersebut diantaranya 

mengenai enam pernyataan benar dan salah tentang kandungan gizi, dan 

masing-masing satu pernyataan benar dan salah mengenai rasa, aroma, 

kesegaran, volume, warna, manfaat, kemudahan mendapatkan produk, 

kadaluarsa,  kondisi kemasan, dan harga yang terdapat pada susu kedelai 

eceran.  Setiap pernyataan mampu dijawab dengan benar oleh responden 

akan mendapatkan skor (1), sedangkan jawaban yang dianggap salah 

diberikan skor (0).   Apabila semua pernyataan mampu dijawab dengan 

benar maka nilai tertinggi yang diperoleh adalah sebesar 16.   

 

Indikator pengukuran pengetahuan konsumen pada penelitian ini 

berdasrkan Khomsan (2000), yaitu apabila skor jawaban  responden >80% 

dari nilai tertinggi maka tingkat pengetahuan adalah baik, skor jawaban 

responden 60%-80% dari nilai tertinggi maka tingkat pengetahuan adalah 
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sedang dan apabila skor jawaban responden < 60% dari nilai tertinggi 

maka tingkat pengetahuan adalah kurang.   

 

     3.   Analisis Model Multiatribut Fishbein 

 

 

Analisis model multiatributFishbein digunakan untuk menjawab tujuan 

keempat yaitu mengetahui sikap konsumen terhadap produk susu kedelai 

eceran di Bandar Lampung.  Metode Fishbein digunakan dalam 

menganalisis sikap dan preferensi konsumen yang diformulasikan sebagai 

berikut: 

Ao =  ei. bi

𝑛

𝑖=1

 

 

Keterangan : 

Ao = skor sikap terhadap susu kedelai eceran  

ei = evaluasi mengenai atribut ke-i  

bi  = kekuatan kepercayaan bahwa atribut susu kedelai eceran 

memiliki atribut ke-i  

n = Jumlah atribut 

i = atribut ke-I (1, 2, 3,…,n) 

 

Variabel Ao merupakan sikap konsumen terhadap produk (dalam hal ini 

adalah susu kedelai eceran), yang diperoleh melalui hasil perkalian setiap 

skor evaluasi (ei) dengan skor kepercayaan (bi) konsumen terhadap atribut 

susu kedelai eceran.   
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Evaluasi atribut (ei) menggambarkan evaluasi atribut-atribut yang terdapat 

pada susu kedelai eceran yang diukur dengan skor (2), (1), (0), (-1), (-2).  

Skor (2) sangat suka, skor (1) suka, skor ( 0) cukup suka, skor ( -1) tidak 

suka, dan skor ( -2) sangat tidak suka.  Kepercayaan atribut (bi) 

menunjukkan seberapa kuat kepercayaan konsumen terhadap atribut-

atribut susu kedelai eceran.  Skor  pengukuran terhadap kepercayaan 

atribut (bi) sama dengan pengukuran skor evaluasi atribut ( ei) yaitu (2), 

(1), (0), (-1), (-2).  Ketentuan kepercayaan atribut (bi) disajikan pada Tabel 

8.  
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Tabel 8.   Ketentuan  unsur kepercayaan (bi) susu kedelai eceran di Bandar 

Lampung 

 
Atribut  Keterangan 

    2    1    0   -1   -2 

Harga 

 

Sangat 

murah 

 

Murah Cukup 

murah 

Mahal sangat 

mahal 

Volume 

 

Sangat 

banyak 
 

Banyak Cukup 

banyak 

Sedikit Sangat 

sedikit 

Kondisi 

Kemasan 

 

Sangat 

bersih 

 

Bersih Cukup 

bersih 

Kotor Sangat 

kotor 

Kemudahan 

memperoleh 

produk 

Sangat 

mudah 

 

 

Mudah Cukup 

mudah 

Sulit Sangat 

sulit 

Kesegaran 

 

Sangat 

segar 

 

Segar Cukup 

segar 

Tidak 

segar 

Sangat 

tidak segar 

Kandungan 
gizi 

Sangat 
lengkap 

Lengkap Cukup 
lengkap 

Tidak 
lengkap 

Sangat 
tidak 

lengkap 

 

Manfaat 

 

Sangat 

bermanfaat 

Bermanfaat Cukup 

bermanfaat 

Tidak 

bermanfaat 

Sangat 

tidak 

bermanfaat 

 

Rasa 

 

Sangat 

enak 

 

Enak Cukup 

enak 

Tidak enak Sangat 

tidak enak 

Aroma  
 

Sangat 
khas 

kedelai 

 

Khas 
kedelai 

Cukup 
khas 

Tidak khas Sangat 
tidak khas 

Warna susu 

  

 

 

Informasi 

Kadaluarsa 

Sangat 

putih pekat 

 

 

Sangat  

jelas 

Putih pekat 

 

 

 

Jelas 

Cukup 

putih pekat 

 

 

Cukup 

jelas 

Tidak 

putih pekat 

 

 

Tidak jelas 

Sangat 

tidak putih 

pekat 

 

Sangat 

tidak jelas 

 


