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ABSTRACT
The purpose of this research was to identify what kind of attributes will be
considered by consumers in assessing a product and identifying the influence of attributes
product to consumer loyalty of Magnum ice cream. The contribution of consumer loyalty
will increase revenue from reorder sale. Product attributes are the important things to gain
customer loyalty.
This research uses two methods, firstly: exploratory, this method is use to identify
product attributes which are important to consumers, secondly: regression, this method is
use to determine the effect of each dimension that is formed from the exploratory research
on customer loyalty to customer loyalty.
Based on the analysis, there is a conclusion that there are five dimensions of ice
cream’s product attributes, such as the Product Quality, Convenience of Consumption,
Comfort of Consumption, Customer Service, and Product Design and Packaging. From the
T-test results indicates that the variable Product Quality and Comfort of Consumption have
a significant relationship with Consumer Loyalty.

Key words: Product Attributes, Customer Loyalty, Magnum, Ice Cream.

v
Pengaruh Atribut...,Febrika Rizki Fanora, Ma.-Ibs, 2011

PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

:

Febrika Rizki Fanora

NIM

:

200711025

Jurusan

:

Manajemen Pemasaran

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini
merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata kemudian hari
penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain
maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi
berdasarkan peraturan dan tata tertib STIE IBS.
Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar

Jakarta, 29 September 2011
Penulis

Febrika Rizki Fanora

vi
Pengaruh Atribut...,Febrika Rizki Fanora, Ma.-Ibs, 2011

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa syukur kehadirat Allah SWT sehingga penulis dapat
menyelesaikan tugas akhir Skripsi dengan judul “Pengaruh Atribut Produk Terhadap
Loyalitas Konsumen pada Produk Ice Cream Magnum". Penyusunan skripsi ini untuk
memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Indonesia Banking School.
Dalam menyusun skripsi ini, penulis telah mendapatkan petunjuk dan bimbingan
dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rendah hati saya berterimakasih kepada :
1. Allah SWT

atas segala rahmat-Nya berupa kesehatan, kelancaran, serta

kemudahan kepada peneliti sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
2. Ayah dan Ibu tersayang (Syaifudin Zuhri ST. dan Sriyati Zuhri) , yang telah
memberikan kasih sayang dan doa serta dukungan lahir batin agar penelitian ini
terselesaikan dengan baik.
3. Pimpinan STIE Indonesia Banking School, Dr. Siti Sundari, SH., MH, Taufiq
Hidayat, SE., AK.,M.Bankfin, Drs. Atman Poerwokoesoemo,
4. Bapak Whony Rofianto, ST., MSI. sebagai pembimbing skripsi yang telah
bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing peneliti
dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh staf pengajar STIE-IBS yang telahmemberikan ilmu dan bimbingannya.
6. Seluruh staf administrasi STIE-IBS yang telah membantu penulis sehingga dapat
mengikuti perkuliahan dengan baik.

vii
Pengaruh Atribut...,Febrika Rizki Fanora, Ma.-Ibs, 2011

7. Alvin Rizky Rolando Ismail, SE. yang telah telah mendukung dan menemani
selama proses penulisan dan tidak pernah bosan mengingatkan untuk segera lulus
kuliah.
8. Adikku, Fionarida Citra Dewi dan Floretta Feny Ramadhani yang telah
memberikan dukungan untuk penelitian ini agar terselesaikan dengn baik.
9. Sahabat- sahabatku (Septiandra Jayanthi, Diny Sagita, Olga Melinda, Elisabeth
Pauli,

Rika

Adhiastarina,

Elvira

Gusdiana,

Masdhalifa,

dan

Dian

Kusumawardhani)
10. Teman-teman seluruh angkatan 2007 jurusan Manajemen dan Akuntansi yang
telah membantu terselesaikannya skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, semoga ketulusan dan
keikhlasan hati mereka.
Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat
kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman.
Oleh karenaitu, peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun
demi perbaikan kualitas penelitian di masa yang akan datang. Semoga penelitian ini
dapat memberikan manfaat bagi akademis dan penelitian selanjutnya.
Jakarta, 29 Agustus 2011

Penulis

viii
Pengaruh Atribut...,Febrika Rizki Fanora, Ma.-Ibs, 2011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………………………………
iv
ABSTRAK………………………………………………………………………………………………………………
vi
LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI………………………………………………………………………
vii
DAFTAR ISI………………………………………………………………………………….viii
DAFTAR GAMBAR……………………………………………………………………..
x
DAFTAR TABEL………………………………………………………………………….. xi
DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………………………………….
xii

BAB I PENDAHULUAN
1
1,1 Latar Belakang……………………………………………………………………………………………………
1,2 Pembatasan Masalah………………………………………………………………………………………………
5
1,2 Identifikasi Masalah………………………………………………………………………………………………
6
1,3 Tujuan Penelitian…………………………………………………………………………………………………
6
1,4 Manfaat Penelitian…………………………………………………………………………………………………
6
7
1,5 Sistematika Penelitian……………………………………………………………………………………………
BAB II LANDASAN TEORI
2,1 Tinjauan Pustaka…………………………………………………………………………………………………
8
2.1.1 Produk dan Klasifikasinya…………………………………………………………………………………
8
2.1.2 Tingkatan dan Atribut Produk…………………………………………………………………………..
10
14
2.1.3 Perilaku Konsumen………………………………………………………………………………………
2.1.4 Keputusan Pembellian pada Pasar Konsumen………………………………………………..
16
2.1.5 Loyalitas Konsumen………………………………………………………………………………………
23
24
2.1.6 Studi Eksploratif…………………………………………………………………………………………
2,2 Penelitian Terdahulu………………………………………………………………………………………………
26
2,3 Model Penelitian…………………………………………………………………………………………………
27
2,4 Hipotesis…………………………………………………………………………………………………………
28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3,1 Pemilihan Objek Penelitian………………………………………………………………………………………
29
3.1.1 Responden Penelitian……………………………………………………………………………………
29
3.1.2 Sample dan Tekhnik Sampling…………………………………………………………………………..
29
3,2 Operasionalitas Variabel…………………………………………………………………………………………
31
3,3 Data Penelitian……………………………………………………………………………………………………
31
3.3.1 Jenis Data Penelitian………………………………………………………………………………………
31
3.3.2 Tekhnik Penghimpunan Data……………………………………………………………………………
32
3,4 Metode Penelitian…………………………………………………………………………………………………
33
3.4.1 Analisis Faktor ………………………………………………………………………………
33
3.4.1.1 Analisis Faktor Eksploratori……………………………………………………..
33
3.4.1.2 Analisis Faktor Konfirmatori…………………………………
35
3.4.2 Uji Instrumen………………………………………………………………………………………………
36
3.4.2.1 Uji Validitas………………………………………………………………………………………
36
3.4.2.2 Uji Reabilitas……………………………………………………………………………………
37
3.4.3 Uji Asumsi Klasik…………………………………………………………………………………………
38
Pengaruh Atribut...,Febrika Rizki Fanora, Ma.-Ibs, 2011

3.4.3.1 Uji Normalitas…………………………………………………………………………………..
38
3.4.3.2 Uji Multikolinearitas………………………………………………………………………..
38
3.4.3.3 Uji Heterokedastisitas……………………………………………………………………..
39
3.4.4 Analisis Regresi……………………………………………………………………………………………
39
BAB IV HASIL PENELITIAN
4,1 Gambaran Umum Objek Penelitian…………………………………………………………………………….
41
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan………………………………………………………………………….
41
4.1.3 Produk Es Krim Magnum………………………………………………………….
44
4,2 Pembahasan Hasil Penelitian…………………………………………………………………………………….
46
4.2.1 Data Responden……………………………………………………………………………………………
47
4.2.1.1 Jenis Kelamin Responden………………………………………………………………..
47
4.2.1.2 Usia Responden……………………………………………………………………………….
48
48
4.2.1.3 Pekerjaan Responden……………………………………………………………………..
4.2.1.4 Merek Pilihan Responden………………………………………………………………
49
4.2.1.5 Frekuensi Pembelian……………………………………………………………………..
50
51
4.2.2 Analisis Faktor Eksploratori………………………………………………………………………………
4.2.3 Elaborasi Hipotesis Penelitian…………………………………….
53
4.2.4 Uji Variabel………………………………………………………………………………………………
56
4.2.4.1 Uji Validitas pada Pre-test………………………………………………………………
56
4.2.4.2 Uji Validitas pada Penelitian………………………………………………………….
58
61
4.2.4.3 Uji Reabilitas pada Pre-test…………………………………………………………….
4.2.4.4 Uji Reabilitas pada Penelitian…………………………………………………………
62
4.2.5 Uji Asumsi Klasik…………………………………………………………………………………………
62
4.2.5.1 Uji Normalitas………………………………………………………………………………….
62
4.2.5.2 Uji Multikolinearitas……………………………………………………………………………
63
64
4.2.5.3 Uji Heterokedastisitas…………………………………………………………………….
4.2.5 Uji Analisis Regresi………………………………………………………………………………………
65
4.2.5.1 Adjusted R square ………………………………………………………………………………
65
65
4.2.5.2 Uji Signifikansi…………………………………………………………………………………
4.2.5.2.1 Uji F…………………………………………………………………………………
65
4.2.5.2.2 Uji T…………………………………………………………………
66
4.2.5.3 Regression Output Beta………………………………………………………………………
67
4.2.6 Kesesuaian dengan Landasan Teori………………………………………………………………
70
4.2.7 Implikasi Manajerial………………………………………………………………………………………
73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5,1
Kesimpulan……………………………………………………………………………………..
77
5.2. Saran…………………………………………………………………………………….
78
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………………………………………
80
LAMPIRAN……………………………………………………………………………………………………….
82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS………………………………………………………………………
93

Pengaruh Atribut...,Febrika Rizki Fanora, Ma.-Ibs, 2011

DAFTAR GAMBAR

Tabel

3.1

Tingkat Reabilitas Berdasarkan Nilai Alpha…………………………………………….
37

Tabel

4.1

Tabel Informasi Nilai Nutriisi pada Es Krim Magnum………………………………
45

Tabel

4.2

Tabel Variabel Penelitian……………………………………

Tabel

4.3

Tabel Uji Validitas Dimensi Atribut Produk pada Pre-Test…………………………………..
56

Tabel

4.4

Tabel Uji Validitas Dimensi Atribut Produk pada Main- Test…………………………………..
59

Tabel

4.5

Tabel Uji Reabilitas Cronbach in Pre-Test…………………………….61

Tabel

4.6

Tabel Uji Reabilitas Cronbach in Main -Test…………………………….
62

Tabel

4.7

Tabel Coefficient Linear Regression…………………………… 66

Tabel

4.8

Tabel Variabel Atribut Produk…………………………………….71

Pengaruh Atribut...,Febrika Rizki Fanora, Ma.-Ibs, 2011

51

BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Dalam era yang serba maju, dunia bisnis terus berkembang dengan berbagai jenis

perubahan. Perubahan ini terjadi secara global, terutama dalam aspek ekonomi. Dunia
marketing atau pemasaran yang

pada awalnya dikenal bagi dunia usaha dengan

perannya yang sederhana dalam suatu perusahaan untuk mencari keuntungan, namun
kini pemasaran telah berkembang ke berbagai aspek yang menunjang kemajuan suatu
perusahaan.
Menurut Philip Kotler dan Keller (2004), pemasaran adalah mengidentifkasi dan
memenuhi kebutuhan manusia dan sosial yang harus dikerjakan manajer untuk menilai
kebutuhan, mengukur tingkat dan intensitasnya, dan menentukan apakah ada peluang
yang menguntungkan.
Pemasaran berlanjut selama hidup produk, berusaha mendapatkan konsumen
baru dan mempertahankan konsumen saat ini dengan meningkatkan daya tarik dan
kinerja produk, belajar dari hasil penjualan produk dan mengelola kinerja supaya
berlangsung terus menerus. Bila pemasar melakukan dengan baik pekerjaan memahami
konsumen dengan baik, menciptakan produk yang memberikan nilai yang unggul,
menetapkkan harga, mendistribusikan dan mempormosikan dengan efektif, maka produk
akan terjual dengan mudah. Jadi periklanan dan penjual hanyalah bagian dari sesuatu
yang lebih luas.
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Produk merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan pada suatu pasar untuk
mendapatkan perhatian, untuk dimiliki, penggunaan ataupun konsumsi yang bisa
memuaskan keinginan atau kebutuhan. Keunggulan dari suatu produk tercermin dari
kualitas yang diberikan kepada konsumennya.
Menurut Kotler & Armstrong (2001), kualitas produk merupakan senjata strategis
yang potensial untuk mengalahkan pesaing. Jadi hanya perusahaan dengan kualitas
produk paling baik akan tumbuh dengan pesat, dan dalam jangka panjang perusahaan
tersebut akan lebih berhasil dari perusahaan yang lain.
Atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan
penentuan manfaat yang akan diberikan. (Kotler dan Armstrong, 2004). Atribut produk
adalah sifat-sifat atau aspek-aspek yang terkandung dalam suatu produk dan yang
nantinya akan menjadi penentu serta pertimbangan konsumen untuk menyenangi dan
kemudian membeli produk tersebut. Atribut produk bisa dibagi menjadi dua yaitu atribut
teknis (fungsional) dan atribut non teknis (emosional). Atribut teknis pada suatu produk
hanya menampilkan daya guna produk tersebut. Sedangkan atribut non teknis, bukan
hanya menampilkan daya guna saja tetapi juga daya beda dan daya tarik pada suatu
produk.

Atribut produk menentukan kualitas produk di benak konsumen, menimbulkan
rasa ingin tahu dan menentukan keputusan pembelian. Handphone merupakan salah satu
produk yang dijual dengan mengandalkan atribut produknya. Konsumen akan memilih
kelengkapan atribut produk yang diberikan oleh merek handphone tertentu. Misalnya,
konsumen lebih memilik handphone yang memiliki fungsi internet yang baik, aplikasi
yang moderen, desain futuristik, daya guna dan daya tarik desain yang termasuk dalam
atribut teknis dan non teknis.
2
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Salah satu produk yang menarik untuk diteliti yaitu makanan. Es krim merupakan
produk makanan yang mengalami peningkatan produksi sesuai dengan perkembangan
jumlah

penduduk.

Dengan

jumlah

penduduk

mencapai

237,641,326

jiwa

(www.bps.go.id-2010) dan karena Indonesia merupakan negara dengan dua musim
dengan iklim tropis, produsen es krim memiliki potensi yang besar untuk mendapatkan
penjualan yang tinggi.

Persaingan es krim di Indonesia cukup ketat. Industri ini didominasi oleh Walls
dengan mengambil 50 persen pangsa pasar untuk semua jenis produknya (swa.co.id).
Campina mengambil 30 persen dan Indo es krim Meiji sebanyak 15 persen, sisanya
sebanyak lima persen dipegang oleh produk es krim lainnya.
Memasuki pasar Indonesia pada tahun 1992, Wall’s terus menerus menciptakan
inovasi yang hebat sepanjang tahun untuk memenuhi kepuasan pelanggan di segala
segmen baik untuk produk dari maupun Luar Perusahaan. Dengan memadukan produkproduk yang baik dan komunikasi sempurna, kami selalu mencoba membawa cinta dan
kegembiraan untuk setiap orang. Dengan 13 merek dan lebih dari 40 varian, kini Wall’s
telah menjadi pilihan utama dunia es krim Indonesia (unilever.co.id)
Menurut Kepala Riset MNC Securities, Edwin J. Sebayang, saat ini marjin
terbesar Unilever dari divisi es krim sebesar 50%, sedangkan untuk divisi lainnya ratarata marjin berkisar 10-20%. (ipotnews.com) Unilever mencatat konsumsi es krim di
Indonesia mencapai 250 mililiter per orang per tahunnya. Unilever menciptakan strategi
pemasaran untuk Magnum sesuai dengan citra sebagai es krim premium dengan
membidik pasar konsumen usia 25-35 tahun. Unilever berencana meningkatkan produksi
Magnum tahun ini hingga 100% dengan peluang meningkatkan konsumsi es krim per
orang.
3
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Di wilayah ibu kota Jakarta, merek dagang Wall’s sangat digemari karena
kualitas dan rasanya. Bauran produknya yaitu Ice Cream Magnum adalah salah satu
produk yang fenomenal yang menjadi buah bibir serta menunjukkan pengembangan
produk yang efisien. Konsumen saat ini lebih cermat dalam membeli produk, terutama
masyarakat perkotaan. Dibalik iklan televisi yang sangat fenomenal oleh Magnum,
faktor lain yang menjadi daya tarik bagi konsumen adalah atribut produk.

Dari segi atribut produk, Wall's Magnum adalah es krim premium yang kini hadir
dengan 3 varian baru, yaitu Magnum Classic, Magnum Almond, dan Magnum Truffle.
Lahir dengan platform baru yang akan memberikan pengalaman berkelas serta cita rasa
tinggi yang terasa pada gigitan pertama lapisan cokelat Belgia lalu menyatu dengan es
krim vanilla yang lembut. Kemasan dan bentuk es krim Magnum sangat menarik dengan
tampilan serba coklat, dan harganya yang lebih tinggi dibandingkan produk Wall’s jenis
Bar Ice cream lainnya.

Dengan atribut pasar yang berkualitas diharapkan akan menciptakan kepuasan
pelanggan, kualitas layanan dan loyalitas pelanggan. Dimana ketiga aspek tersebut
adalah kunci kesuksesan implementasi konsep pemasaran. Pengamat pemasaran dari
Prasetiya Mulya Business School Istijanto Oey menuturkan, strategi pemasaran yang
diterapkan Unilever untuk Magnum sesuai dengan citra Magnum sebagai es krim
premium. Distribusi yang dilakukan sudah inline dengan karakter produk. (sumber:
www.kaskus.us- Januari,2011)

Aspek komunikasi memang terlihat sukses menciptakan trend produk Magnum.
Namun yang menjadi pertanyaan, apa yang dapat dilakukan untuk mempertahankan
tingkat konsumsi Magnum di kalangan penggemar dalam jangka panjang. Menurut
4
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Tjiptono (2007) bahwa atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang
penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Dengan
adanya ketertarikan penulis pada hal yang telah diuraikan, maka hal tersebut akan
dibahas pada “Pengaruh Atribut Produk Terhadap Loyaitas Konsumen pada
Produk Ice Cream Magnum”

1.2. Pembatasan Masalah

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pria dan wanita
dengan usia antara 16 tahun hingga 35 tahun. Penelitian dilakukan di wilayah Jakarta
Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Jakarta merupakan lokasi yang
memungkinkan untuk memperoleh responden dengan latar belakang pekerjaan yang
beragam, budaya yang beragam, padatnya penduduk, cepatnya perputaran uang dan
informasi yang sangat cepat dan jelas. Responden merupakan masyarakat Jakarta yang
pernah mengkonsumsi produk es krim Magnum, serta memiliki kemampuan
memperoleh informasi dengan mudah misalnya memiliki televisi, radio, handphone, dan
sarana informasi lainnya.

5
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1.3.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini akan mengkaji
permasalah sebagai berikut
1. Atribut apa sajakah yang diperhatikan konsumen dalam menilai produk es
krim?
2. Apakah atribut-atribut tersebut berpengaruh pada loyalitas konsumen?

1.4.

Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, penelitian
ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi atribut apa saja yang diperhatikan oleh konsumen dalam
menilai suatu produk es krim
2. Menganalisis pengaruh atribut produk es krim terhadap loyalitas konsumen

1.5.

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademis
maupun praktis sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi teoritis pada disiplin pemasaran khususnya pada
atribut produk es krim dan dampaknya pada loyalitas konsumen
2. Memberikan informasi tambahan bagi kalangan manajerial, khususnya dalam
penentuan strategi pemasaran pada produk es krim dan produk sejenis

6
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1.5.

Sistematika Penelitian
Skripsi ini akan ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika
skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI
Pada bab ini diuraikan mengenai pengertian produk, promosi, model
perilaku konsumen dan keputusan pembelian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Dalam bab ini diuraikan tentang populasi, sampel. Teknik metode
pengumpulan data, dan metode analisis yang dipergukanan dalam
penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bagian ini merupakan pelaporan hasil penelitian dan pembahasan yang
dikaitkan dengan kerangka teori dan /atau penelitian yang pernah dilakukan
sebelumnya.

BAB V PENUTUP
Bagian ini merupakan bab terakhir dari isi pokok skripsi terdiri dari
simpulan dan saran.
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BAB II
Landasan Teori

2.1.Tinjauan pustaka
2.1.1. Produk dan Klasifikasinya

Pengertian produk ( product ) menurut Kotler & Armstrong (2001) adalah
segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli,
digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.
Secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu
yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui
pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan
kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu produk dapat pula didefinisikan
sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil
produksinya. Produk dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar
pengambilan keputusan pembelian.
Banyak klasifikasi suatu produk yang dikemukakan ahli pemasaran,
diantaranya pendapat yang dikemukakan oleh Kotler. Menurut Kotler (2002),
produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu:
1.

Berdasarkan wujudnya, produk dapat diklasifikasikan ke dalam dua
kelompok utama, yaitu :
a. Barang
Barang merupakan produk yang berwujud fisik, sehingga bisa dilihat,
diraba atau disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan
8
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fisik lainnya. Es krim Magnum merupakan produk yang berupa barang, yang
dapat dirasakan, dipegang, disentuh, dan dimakan.
b. Jasa
Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan
untuk dijual (dikonsumsi pihak lain). Seperti halnya bengkel reparasi, salon
kecantikan, hotel dan sebagainya. Kotler (2002) juga mendefinisikan jasa
sebagai berikut : “ Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat
ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak
berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apa pun. Produknya dapat
dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik.

2.

Berdasarkan aspek daya tahannya produk dapat dikelompokkan menjadi dua,
yaitu :
a. Barang tidak tahan lama (nondurable goods)
Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis
dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Dengan kata lain,
umur ekonomisnya dalam kondisi pemakaian normal kurang dari satu tahun.
Contohnya: sabun, pasta gigi, minuman kaleng dan sebagainya. Dalam hal
ini, es krim Magnum termasuk kedalam Nondurable Goods
b. Barang tahan lama (durable goods)
Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa
bertahan lama dengan banyak pemakaian (umur ekonomisnya untuk
pemakaian normal adalah satu tahun lebih). Contohnya lemari es, mesin cuci,
pakaian dan lain-lain.
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2.1.2. Tingkatan dan Atribut Produk
Atribut Produk Menurut Kotler & Armstrong (2001) beberapa atribut yang
menyertai dan melengkapi produk (karakteristik atribut produk) adalah:
a.

Merek (branding)
Merek (brand) adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan,
atau kombinasi dari semua ini yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi
produk atau jasa dari satu atau kelompok penjual dan membedakannya dari
produk pesaing. Pemberian merek merupakan masalah pokok dalam strategi
produk. Pemberian merek itu mahal dan memakan waktu, serta dapat
membuat produk itu berhasil atau gagal. Nama merek yang baik dapat
menambah keberhasilan yang besar pada produk (Kotler & Armstrong,
2001:360). Dalam penelitian ini keputusan nama merek menggunakan merek
dagang yang telah dipatenkan oleh Wall’s yaitu Magnum Ice Cream.
b. Pengemasan (packing)
Pengemasan (packing) adalah kegiatan merancang dan membuat
wadah atau pembungkus suatu produk. Pengemasan melibatkan merancang
dan membuat wadah atau pembungkus suatu produk. Dalam penelitian ini
pengemasan terdiri dari satu ukuran saji.
c. Kualitas Produk (Product Quality)
Kualitas Produk (Product Quality) adalah kemampuan suatu produk
untuk melaksanakan fungsinya meliputi, daya tahan keandalan, ketepatan
kemudahan operasi dan perbaikan, serta atribut bernilai lainnya. Untuk
meningkatkan kualitas produk perusahaan dapat menerapkan program ”Total
Quality Manajemen (TQM)". Selain mengurangi kerusakan produk, tujuan
pokok kualitas total adalah untuk meningkatkan nilai pelanggan. Dalam
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penelitian ini yang menjadi kualitas produk yaitu daya tahan kesegaran dan
keutuhan es krim supaya tidak rusak saat pembelian dan saat akan dikonsumsi.

Pada dasarnya tingkatan produk adalah sebagai berikut:
a. Produk Inti (Core Product)
Produk inti terdiri dari manfaat inti untuk pemecahan masalah yang
dicari konsumen ketika mereka membeli produk atau jasa. Manfaat inti dari es
krim Magnum ini adalah aman dikonsumsi karena disajikan dengan komposisi
yang sesuai, kandungan gizinya yaitu protein, lemak dan mineral. Kelebihan
dari es krim Magnum adalah kerenyahan coklat Belgia asli, rasa yang enak,
nikmat dan cocok untuk dikonsumsi saat sedang santai serta bisa dijadikan
cemilan ataupun sajian pencuci mulut.
b. Produk Aktual (Actual Product)
Seorang perencana produk harus menciptakan produk aktual (actual
product) disekitar produk inti. Karakteristik dari produk aktual diantaranya,
tingkat kualitas, nama merek, kemasan yang dikombinasikan dengan cermat
untuk menyampaikan manfaat inti (Kotler & Armstrong, 2001). Produk aktual
dari Es krim Magnum yaitu, kemasan yang mudah dibuka, kekuatan
penggenggam es krim, bisa dibawa kemanapun, desain kemasan menarik,
kualitas yang terjamin, pemilihan merek yang pas untuk mendukung produk
agar lebih disukai konsumen.
c. Produk Tambahan
Produk tambahan harus diwujudkan dengan menawarkan jasa
pelayanan tambahan untuk memuaskan konsumen, misalnya dengan
menanggapi dengan baik claim dari konsumen dan melayani konsumen lewat
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telepon jika konsumen mempunyai masalah atau pertanyaan. (Kotler &
Armstrong, 2001). Hal ini telah dilakukan oleh Wall’s Indonesia untuk
menjaga dan melayani kepentingan konsumen untuk pengaduan, saran serta
kritik.

Menurut Mullins, Orville, Larreche, dan Boyd (2005) apabila perusahaan
ingin mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam pasar, perusahaan harus
mengerti aspek dimensi apa saja yang digunakan oleh konsumen untuk membedakan
produk yang dijual perusahaan tersebut dengan produk pesaing. Dimensi kualitas
produk tersebut terdiri dari :
1.

Performance (kinerja), berhubungan dengan karakteristik operasi dasar dari
sebuah produk. Pada Es krim Magnum, dioptimalkan menjaga kualitas bahan
dasar pembuatan es krim untuk menjaga bentuk serta rasanya.

2.

Durability (daya tahan), yang berarti berapa lama atau umur produk yang
bersangkutan bertahan sebelum produk tersebut harus diganti. Dalam produk
makanan seperti es krim, kualitas kesegaran ditentukan oleh kerasnya dan
dinginnya produk yang dapat bertahan sekitar satu jam di suhu normal (27
derajat celcius).

3.

Conformance to specifications (kesesuaian dengan spesifikasi), yaitu sejauh
mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk memenuhi spesifikasi
tertentu dari konsumen atau tidak ditemukannya cacat pada produk. Kepuasan
pada pelanggan untuk es krim yang baik adalah es krim dijual dengan keadaan
yang utuh, tidak meleleh, rasanya sama, isi es dengan kemasannya sesuai.

4.

Features (fitur), adalah karakteristik produk yang dirancang untuk
menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarikan konsumen
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terhadap produk. Pada es krim magnum, terdapat peerbedaan varian rasa,
antara lain Almond, Classic, Truffle yang menawarkan sensasi rasa yang
lembut dan coklat belgia asli yang mewah
5.

Reliabilty (reliabilitas), adalah probabilitas bahwa produk akan bekerja dengan
memuaskan atau tidak dalam periode waktu tertentu. Semakin kecil
kemungkinan terjadinya kerusakan maka produk tersebut dapat diandalkan.
Produk makanan akan bertahan kurang satu bulan setelah produksi.

6.

Aesthetics (estetika), berhubungan dengan bagaimana penampilan produk bisa
dilihat dari tampak, rasa, bau, dan bentuk dari produk. Secara visual, magnum
memiliki daya tarik luar biasa dalam memikat konsumennya terutama setelah
munculnya kemasan barus erta iklan di televisi yang didesain sangat mewah.
Aroma yang dihasilkan dari perpaduan komposisi vanilla dan coklat asli
Belgia mampu mengundang konsumen untuk menikmati kembali es krim ini.
Bentuk magnum yang simple, mudah dikonsumsi, digenggam dan ukurannya
pas.

7.

Perceived quality (kesan kualitas), sering dibilang merupakan hasil dari
penggunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung karena
terdapat kemungkinan bahwa konsumen tidak mengerti atau kekurangan
informasi atas produk yang bersangkutan. Jadi, persepsi konsumen terhadap
produk didapat dari harga, merek, periklanan, reputasi, dan negara asal.
Harga sesuai dengan citra es krim Magnum yang premium harga sekitar
Rp.9000,- sampai Rp. 12.000,- , es krim ini di desain sehingga persepsinya
adalah es krim merupakan makanan untuk orang dewasa. Periklanan yang
dilakukan Magnum sangat efisien, mampu diterima untuk semua kalangan
masyarakat, reputasi Wall’s sebagai brand yang telah lama eksis menjadi
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pertimbangan besar untuk masyarakat dalam mengkonsumsi es krim
berkualitas.

2.1.3. Perilaku Konsumen

James F. Engel, Roger D. Blackwell dan Paul W. Miniard (1994)
mengemukakan pengertian perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat
dalam mendapatkan, mengkonsumsi, menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses
keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan itu.
Perilaku konsumen sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam
mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk dan jasa
yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Perilaku konsumen
didefinisikan sebagai tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha
memperoleh dan menggunakan barang-barang serta jasa ekonomis termasuk proses
pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut.
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku
konsumen adalah semua kegiatan, tindakan serta proses psikologis yang mendorong
tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan produk
dan jasa setelah melakukan hal-hal tersebut diatas atau kegiatan mengevaluasi. Ada
dua elemen penting dari arti perilaku konsumen yaitu proses pengambilan keputusan
dan kegiatan fisik, yang kesemuanya itu melibatkan individu dalam menilai,
mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa secara ekonomis.
Individu-individu yang melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhan pribadinya
atau konsumsi rumah tangganya dapat dinamakan konsumen akhir. Tetapi bukan
berarti orang lain tidak terlibat dalam proses terjadinya pembelian, bagaimanapun
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juga banyak orang yang akan terlibat dalam pengambilan keputusan untuk membeli.
Dimana masing-masing orang yang terlibat dan mempunyai peranan sendiri-sendiri.
Adapun macam peranan dalam perilaku konsumen adalah sebagai berikut: (Philip
Kotler dan AB Susanto, 1999)
a. Pencetus ide ( Initiator )
Seseorang yang pertama kali mengusulkan ide untuk membeli suatu produk atau
jasa tertentu.
b. Pemberi pengaruh ( Influencer )
Seseorang yang pandangan atau pendapatnya mempengaruhi keputusan
pembelian.
c. Pengambil keputusan ( Decider )
Seseorang yang memutuskan setiap komponen dalam keputusan pembelian,
apakah membeli, apa yang dibeli, bagaimana membeli, atau di mana membeli.
d. Pembeli ( Buyer)
Seeorang yang melakukan pembelian yang sebenarnya.
e. Pemakai ( User )
Seseorang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa tersebut.
Diantara peranan-peranan dalam pembelian tersebut yang terpenting adalah
peranan ketiga yaitu pengambil keputusan karena perusahaan dapat meneliti siapa
dalam keluarga yang memutuskan suatu pembelian untuk kemudian mengarahkan
promosi kepada keluarga itu.
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2.1.4. Keputusan Pembelian pada Pasar Konssumen
Pasar konsumen adalah pembeli aktual dan pembeli potensial yang membeli
produk untuk dikonsumsi sendiri, dimana mereka adalah konsumen akhir, yang terdiri
dari perorangan atau keluarga. (Suharno, Sutarso 2010). Pasar konsumen memiliki
jumlah yang besar dan memiliki perlaku yang dinamis, karena perkembangan pasar
konsumen memilik perilaku yang berbeda-beda baik dalam pola maupun intensitas
pembelian produk.
Perilaku pembelian adalah perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam
membeli

produk,

yaitu

mulai

munculnya

kebutuhan,

mencari

informasi,

mengevaluasi, memutuskan membeli dan perilaku setelah pembelian (Suharno,
Sutarso, 2010) Perilaku pasar konsumen selalu distimuli dari rangsangan yang berasal
dari kegiatan pemasaran dan rangsangan lain dari lingkungan. Rangsangan pemasaran
adalah keseluruhan aktifitas penawaran pemasar, baik kegiatan produk, penentuan
harga,kegiatan promosi dan distribusi.
Adapun proses keputusan membeli yang menentukan konsumen dalam
melakukan pembelian antara lain pengenalan kebutuhan, pencarian informasi,
evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian, sebagaimana
Gambar 2.1.
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• Konsumen mengenali
apa yang mereka
butruhkan dan
inginkan

Pencarian
Informasi
• Konsumen mencari
informasi mengenai
produk melalui
berbagai sumber

• Konsumen
membandingkan apa
yang mereka akan
dapat dan bayar

Pengenalan
Kebutuhan

Keputusan
Membeli
• Konsumen
memutuskan produk
tertentu, membeli dan
mengkonsumsi

Evaluasi
Alternatif

• Konsumen merasa
puas atau tidak dan
berperilaku
berdasarkan keadaan
tersebut

Perilaku Pasca
Pembelian

Gambar 2.1. Proses Keputusan membeli (Sumber : Suharno, Sutarso 2010:83)

Berdasarkan gambar tersebut, permasalahan yang terjadi adalah saat
konsumen memulai proses untuk membeli dan mengkonsumsi serta perilakunya
setelah pembelian.
1. Pengenalan kebutuhan merupakan tahap pertama proses keputusan membeli,
dimana konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan. Munculnya
kebutuhan seringkali terjadi secara spontan atau pasa saat kebutuhan disadari.
Perlu dilakukan langkah promosi yang efektif untuk menarik minat pembelian
caranya antara lain dengan iklan, brosur, atau mengembangkan media suasana
agar kebutuhan konsumen disadari dan muncul. Orang yang sebelumnya tidak
menyadari kebutuhan dan tidak berencana membeli, menjadi tiba- tiba
membeli.
2. Pencarian informasi. Informasi adalah hal utama yang akan digunakan
konsumen dalam mengambil keputusan membeli suatu produk atau tidak
membeli. Sumber informasi yang digunakan konsumen adalah iklan baik di
media cetak, radio, televisi, brosur, atau sumber lain yang tersedia.
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3. Evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif merupakan tahap proses keputusan oleh
membeli dimana konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi
merek alternatif dalam sekelompok pilihan. Dalam tahap ini pembeli telah
memliliki beberapa pilihan, dan membandiingkan di antara pilihan tersebut
dengan kriteria yang ditentukan secara pribadi. Kriteria yang antara lain
mempengaruhi misalnya keawetan, fungsi, gengsi, harga, kualitas, warna, rasa,
dan ukuran.
4. Keputusan pembelian. Tahap ini adalah tahap dimana pembeli telah
menentukan

pilihannya

dan

melakukan

pembelian

produk,

serta

mengkonsumsinya. Dalam tahap ini konsumen melakukan konsumsi dan
mulai merasakan manfaat yang diterima, dan mulai bisa membandingkan
dengan harapan yang sebelumnya dimiliki. Pada saat ini pula konsumen akan
merasakan kepuasan atau ketidakpuasan.
5. Perilaku pasca pembeian. Tahap ini merupakan tahap proses keputusan
membeli dimana konsumen mengambil tidakan selanjutnya setelah pembelian
dan konsumsi dilakukan dan berdasar kepuasan atau ketidakpuasan yang
mereka rasakan. Konsumen yang puas biasanya akan melakukan pembelian
ulang, mereka menceritakan pengalaman menggunakan produk tersebut
kepada orang lain dan kadang merekomendasikan kepada orang lain produk
yang dibelinya
1. Model-model Perilaku Konsumen
Memahami perilaku konsumen adalah sesuatu yang sangat komplek,
kompleksitas

permasalahan

disebabkan

banyaknya

variabel

yang

saling

mempengaruhi dan kecenderungan untuk saling berinteraksi. Agar dapat memahami
perilaku konsumen yang baik diperlukan suatu kerangka model yang merupakan
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penyederhanaan keadaan nyata serta secara jelas menerangkan arus proses
pengambilan keputusan.
Adapun model perilaku konsumen menurut Kotler & Armstrong, (2001:
196), sebagaimana Gambar 2.2.

Gambar 2.2. Model Perilaku Konsumen

Berdasarkan gambar 2.2, inti dari permasalahannya adalah bagaimana
konsumen memberi jawaban terhadap berbagai rangsangan pemasaran yang diatur
oleh perusahaan. Rangsangan dari luar yang terdiri dari pemasaran yang meliputi
produk, harga, tempat, promosi dan lingkungan yang meliputi ekonomi, teknologi,
politik dan budaya ini melewati kotak hitam pembeli mengandung dua komponen,
yaitu:
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a. Ciri-ciri pembeli yang mempunyai pengaruh utama bagaimana seorang
pembeli bereaksi terhadap rangsangan itu.
b. Proses keputusan membeli yang mempengaruhi hasil keputusan (Kotler,
1999)
Perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi orang yang berhasrat
mempengaruhi atau mengubah perilaku tersebut, terutama yang kepentingan
umumnya adalah pemasaran, pendidikan, perlindungan konsumen dan
kebijakan umum.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen.
Menurut Kotler & Armstrong (2001), ada empat faktor yang mempengaruhi
perilaku konsumen yaitu, budaya, sosial, pribadi dan psikologis. Faktor-faktor ini
memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap konsumen dalam memilih produk
yang akan dibelinya.
b.

Faktor Budaya.

Faktor budaya mempunyai pengaruh yang luas dan mendalam terhadap
perilaku, mencakup budaya (kultur, sub budaya, dan kelas sosial). Budaya
adalah susunan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang
dipelajari anggota suatu masyarakat dari keluarga dan institusi penting
lainnya.
Setiap perilaku konsumen dikendalikan oleh berbagai sistem nilai dan norma
budaya yang berlaku pada suatu daerah, untuk itu perusahaan harus tahu
produknya itu dipasarkan pada suatu daerah yang berkebudayaan seperti apa.
Sub budaya (sub culture) adalah sekelompok orang dengan sistem nilai
bersama berdasarkan pengalaman dan situasi hidup yang sama (Kotler &
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Armstrong, 2001). Sub kebudayaan meliputi kewarganegaraan, agama,
kelompok ras, dan daerah geografis. Bagian pemasaran harus merancang
produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.
Kelas sosial (social classes) adalah bagian-bagian masyarakat yang relatif
permanen dan tersusun rapi dan anggota-anggotanya memiliki nilai-nilai,
kepentingan dan perilaku yang sama (Kotler & Armstrong, 2001). Kelas sosial
tidak ditentukan oleh satu faktor saja, misalnya pendapatan, tetapi ditentukan
sebagai suatu kombinasi pekerjaan, pendapatan, pendidikan dan kesejahteraan.
d.

Faktor Sosial

Selain faktor budaya, perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor
sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status. Kelompok
acuan adalah kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung
terhadap perilaku seseorang. Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen
yang paling penting dalam masyarakat, dan anggota keluarga sangat
mempengaruhi perilaku pembeli. Sedangkan peran status seseorang yang
berpartisipasi diberbagai kelompok akan membawa pada posisi tertentu.
Setiap orang akan menjalankan peran tertentu yang akan mempengaruhi
perilakunya, sehingga dimungkinkan adanya perilaku yang berbeda dalam
setiap peran. Setiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan
yang diberikan oleh masyarakat. Seseorang sering kali memilih produk yang
menunjukkan status mereka dalam masyarakat.
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e.

Faktor pribadi.

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti
umur pembeli dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup
dan kepribadian. Usia berhubungan erat dengan perilaku dan selera seseorang,
dengan bertambahnya usia seseorang diikuti pula dengan berubahnya selera
terhadap produk begitu juga dengan faktor pekerjaan dan keadaan
ekonominya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan dari seseorang dalam
berinteraksi

dengan

lingkungan

sedangkan

kepribadian

merupakan

karakteristik psikologis yang berbeda dari setiap orang.
f.

Faktor Psikologis.

Faktor psikologis yang mempengaruhi pilihan pembelian yaitu motivasi,
persepsi, pengetahuan serta keyakinan dan sikap. Motivasi adalah kebutuhan
yang cukup mendorong seseorang untuk bertindak, sedangkan persepsi adalah
proses bagaimana seseorang memilih, mengatur dan menginterpretasikan
masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang berarti. Pengetahuan
atau pembelajaran diartikan sebagai perubahan dalam perilaku seseorang yang
timbul dari pengalaman. Keyakinan adalah pemikiran diskriptif yang dianut
seseorang tentang suatu hal, sedangkan sikap diartikan sebagai evaluasi,
perasaan, emosional, dan tindakan seseorang terhadap suatu objek atau
gagasan.
Dalam perilaku konsumen yang dipengaruhi faktor budaya, sosial, pribadi dan
psikologis dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pembelian suatu produk
khususnya dalam pengambilan keputusan. Para pembeli dipengaruhi oleh
empat faktor tersebut meskipun pengaruhnya pada setiap konsumen berbedabeda.
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Untuk itu dalam melakukan promosi, perusahaan harus mempertimbangkan
keempat faktor tersebut. Strategi promosi yang dilakukan perusahaan akan
menjadi lebih efektif dan efisien dalam mempengaruhi konsumen dengan
mempertimbangkan perilaku konsumen yang menjadi sasaran produknya.

2.1.5. Loyalitas Konsumen
When a customer is loyal, he or she exhibits purchase behavior defined as
non-random purchase expressed over time by some decision-making unit. (Griffin,
2003)
Menurut Griffin, saat konsumen loyal, mereka akan cenderung melakukan
kebiasaan membeli ulang dalam jangka waktu yang lama dan berulang- ulang dengan
pertimbangan yang ada.
1. Ciri-ciri Pelanggan yang Loyal
a.

Makes regular repeat purchase (melakukan pembelian ulang secara

teratur). Pembelian yang dilakukan lebih dari satuu kali oleh orang atau
konsumen yang sama. Misalnya, konsumen Ice cream Magnum membeli di
hari yang sama sebanyak dua kali pembelian. Keesokan harinya ia membeli
produk yang sama dengan kuantitas yang berbeda.
b.

Purchases across product and service lines (melakukan pembelian lini

produk yang lainnya dari perusahaan Anda)
Produsen akan memproduksi produk bauran atau lini produk dari produk yang
sudah ada, misalnya dalam produk ice cream, menawarkan rasa yang berbeda
menjadi suatu pilihan bagi konsumen. Konsumen yang loyal, akan mencoba
dan membeli semua produk yang berkaitan dengan produk tersebut. Misalnya
pada Magnum ice cream, produsen menarik minat konsumen untuk mencoba
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café khusus produk Magnum ice cream agar memenuhi kepuasan dan tercipta
loyalitas konsumen yang lebih baik.
c.

Refers others (memberikan referensi pada orang lain)

Kekuatan dari marketing adalah dengan referensi oleh orang terdekat.
Sebagian dari konsumen yang merasa puas, akan menceritakan experience nya
terhadap orang terdekat dahulu. Misalnya setelah seorang anak mengkonsumsi
ice cream Magnum, ia kemudian meceritakan kembali kepada sahabat atau
adik nya maupun keluarga nya mengenai rasa Ice cream Magnum yang lezat.
d.

Demonstrates in immunity to the pull of the competition (menunjukkan

kekebalan terhadap tarikan dari pesaing atau tidak mudah terpengaruh oleh
bujukan pesaing)
Magnum dengan harga yang tinggi tidak terbujuk dengan persaingan yang
cenderung menurunkan harga. Hal ini merupakan keunggulan Magnum dalam
menghadapi bujukan persaingan dari produk sejenisnya.

2.1.6.

Studi Eksploratif
Dengan menggunakan studi eksploratori pada wawancara yang dilakukan

kepada konsumen dan penggemar es krim sebanyak 2 orang narasumber dan forum
yang diikuti kurang lebih 10 orang yang diperoleh dari forum, diduga terdapat
sebanyak 25 faktor yang merupakan bagian dari atribut produk. Indikator dalam
penelitian ini adalah faktor penentu atribut produk es krim yang akan dikelompokkan
menjadi dimensi atribut produk. Indikator tersebut yaitu meliputi :
1. Kualitas bahan
2. Nikmat dinikmati pada cuaca apapun
3. Rasanya berbeda dengan es krim lain
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4. Coklat asli Belgia
5. Komposisi seimbang (tidak terlalu manis, pahit, atau berlebihan)
6. Porsi Cukup mengenyangkan
7. Merek berkualitas
8. Merek telah lama eksis (Magnum Walls)
9. Desain merek yang premium
10. Desain produk menarik
11. Desain Iklan yang berkelas
12. Es krim untuk anak-anak hingga dewasa
13. Mudah digenggam
14. Mudah dibawa
15. Mudah dikonsumsi dimanapun
16. Produk menarik untuk dikonsumsi
17. Trend masa kini
18. Promosi di media yang unik
19. Mudah memperoleh produk
20. Distribusi merata
21. Layanan konsumen disediakan
22. Terdapat situs resmi
23. Sertifikasi Halal dari MUI
24. Higienis
25. Aman dikonsumsi

25
Pengaruh Atribut...,Febrika Rizki Fanora, Ma.-Ibs, 2011

2.2.

Penelitian Terdahulu
Dalam penelitian sebelumnya tidak ditemukan kesesuaian produk es krim, maka

penelitian yang dijadikan acuan adalah dengan produk yang sejenis yaitu makanan, Deo
(2007) mengukur Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Pelanggan J.CO
Donuts & Coffee. Dalam penelitian Deo, faktor yang diteliti adalah Atribut produk,
Kualitas pelayanan, Harga, Customer indifference dan Ekuitas Merek. Hasil penelitian
signifikan terhadap atribut produk, kualitas pelayanan, harga dan ekuitas merek.
Sedangkan customer indifference tidak signifikan pengaruhnya terhadap loyalitas
pelanggan.
Memfokuskan pada faktor atribut produk, terdapat 3 indikator yaitu warna
toping, bahan baku dan fresh from the oven. Dapat disimpulkan bahwa atribut produk
adalah faktor utama yang memiliki signifikansi yang tinggi terhadap loyalitas pelanggan.
Ho1: Atribut Produk

Ho2: Kualitas
Pelayanan
LOYALITAS PELANGGAN

Ho3: Harga

Ho4: Customer indifference

Ho5 : Ekuitas Merek

Gambar 2.3. Faktor yang mempengaruhi Loyalitas Pelanggan pada Konsumen J.Co
Donuts & Coffee (Sumber: Deo. (2007), Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi
Loyalitas Pelanggan J.CO Donuts & Coffee.)
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2.3.

Model Penelitian
Kerangka berfikir menggambarkan pengaruh antara variabel bebas terhadap

variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel bebas adalah berupa dimensi yang
terbentuk dari analisis faktor dari atribut produk. Dan variabel terikat yaitu Loyalitas
konsumen. Terdapat dimensi dimensi n yang akan terbentuk dari variabel bebas. Jumlah
dimensi akan diketahui setelah pengelompokan yang dihasilkan pada analisi faktor
eksploratory.

Ho1 : Dimensi 1

LOYALITAS
KONSUMEN

Ho n : Dimensi n

Gambar 2.4. Model Penelitian
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2.4

Hipotesis
Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan

penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 2002: 64).
Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis
penelitian sebagai berikut: Ha : β ≠ 0

1. Ho1

: Dimensi 1 atribut produk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

loyalitas pelanggan es krim Magnum
Ha1

: Dimensi 1 atribut produk berpengaruh secara signifikan terhadap

loyalitas pelanggan es krim Magnum

2. Ho n

: Dimensi n atribut produk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

loyalitas pelanggan es krim Magnum
Ha n

: Dimensi n atribut produk berpengaruh secara signifikan terhadap

loyalitas pelanggan es krim Magnum
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1.

Pemilihan Obyek Penelitian
3.1.1. Responden Penelitian
Dalam meneliti analisis faktor ini, sumber data diperoleh antara lain
dengan wawancara terhadap beberapa sumber, antara lain konsumen es krim
dengan usia 31 tahun keatas untuk memberikan kriteria atribut produk.
Responden pada penelitian ini adalah konsumen dari es krim Magnum
yang tinggal di wilayah Jakarta.Sampel diambil dari masyarakat yang tinggal di
daerah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat dan Jakarta
Barat. Perolehan data dari seluruh Jakarta menggunakan kuesioner manual serta
melalui pesan e-mail agar proses pengumpulan data lebih efisien.
Kriteria responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu pria
dan wanita dengan kisaran usia antara 16 tahun hingga 35 tahun, dengan profesi
sebagai pelajar, mahasiswa, karyawan dan wiraswasta. Pengumpulan data
dilakukan selama kurang lebih dua bulan (Juni-Juli 2011) yaitu proses pre-test
kemudian dilanjutkan dengan penelitian.
3.1.2. Sampel dan Teknik Sampling
Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode non probability sampling. Non probability sampling adalah metode
pengambilan sampel yang diambil berdasarkan pada ketersediaan elemen dan
kemudahan mendapatkan (Cooper, 1997). Alasan menggunakan metode ini
adalah karena penulis fokus terhadap penelitian merek, dimana jumlah
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populasinya tidak diketahui serta pertimbangan masalah biaya dan waktu. Teknik
pengambilan sampel menggunakan salah satu metode non probability sampling
yaitu convenience sampling dimana anggota populasi dapat dengan mudah dipilih
sebagai sampel.
Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non
probability sampling dimana tiap konsumen atau responden yang memenuhi
criteria populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk
menjadi sampel (Malhotra, 2004)
Sampel pada penelitian ini adalah konsumen Es Krim Walls Magnum
sebanyak 100 responden. Karena pengambilan sampel dengan menggunakan
metode Convenience Sampling. Karena jumlah populasi dalam penelitian ini
tidak diketahui maka penelitian ini menggunakan non probability sampling
dengan tingkat 5%. rumus yang digunakan adalah:

Conachran :

n=p(1-p)(Z/E)²
keterangan:
n= jumlah sampel
p= populasi dengan probabilitas 0,5
Z= tingkat kepercayaan 95% Z=1,96
E= Standar error 10%
maka, n (jumlah sampel) = 0,5(1-0,5)(1,96/0,1)² =96,04 (dibulatkan menjadi 100
sampel)
Minimal sampel yang akan dilibatkan sebanyak 100 sampel
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3.2

Operasionalisasi Variabel
Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian

suatu penelitian (Arikunto, 2002). Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas ( X ) dan
satu variabel terikat ( Y ). Variabel bebas pada penelitian ini adalah dimensi yang
terbentuk dari pembentukan faktor atribut produk. Variabel bebas tersebut kemudian
diteliti apakah memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan sebagai varibel
terikat.

3.3.

Data Penelitian
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana

data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini data diperoleh dengan survey terhadap
narasumber yang merupakan konsumen es krim Wals Magnum yang berusia remaja
hingga dewasa pada saat penelitian.
3.3.1. Jenis Data Penelitian
1. Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung
dari responden dengan menggunakan angket. Data primer dalam penelitian ini
diperoleh dengan cara menyebarkan angket kepada konsumen Ice cream magnum
di wilayah Jakarta, khususnya wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta
Barat dan Jakarta Pusat. Pemilihan Jakarta sebagai lokasi yang sesuai untuk
penelitian ini karena cukup mewakilkan daerah- daerah lain dengan keberagaman
masyarakatnya.
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2. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari
objek yang diteliti. Data ini diperoleh dari literatur, majalah dan dokumen
maupun hasil wawancara dengan pecinta es krim yang diperlukan untuk
penyusunan penelitian ini.

3.3.2.

Teknik Penghimpunan Data
Di dalam suatu penelitian, metode pengumpulan data merupakan suatu
faktor yang penting, karena perhitungan diperoleh dari data yang didapatkan
dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah :
1.

Survei melalui kuesioner
Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau
hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2002).
Dalam penelitian ini kuesioner (angket) yang digunakan sebagai metode
utama untuk memperoleh data yang diberikan kepada konsumen Ice cream
Magnum di wilayah Jakarta.
Metode angket digunakan karena lebih praktis dan dapat dibagikan secara
serentak kepada responden. Selain itu instrumen atau angket dapat dijawab oleh
responden menurut kecepatannya masing-masing dan bagi semua responden
diberi pertanyaan yang sama.
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Penggunaan Skala Likert
Skala likert yaitu skala pengukuran dengan lima kategori respon yang
berkisar antara “sangat setuju” hingga “sangat tidak setuju” yang mengharuskan
responden menentukan derajat persetujuan atau ketidak setujuan mereka terhadap
masing-masing dari serangkaian pernyataan mengenai obyek stimulus. (Malhotra,
2004). Pembobotan dari kiri ke kanan, semakin ke kanan, bobot nilai pada produk
adalah Sangat Setuju. Jawaban dari kuesioner tersebut diberi bobot skor atau nilai
sebagai berikut :
STS (sangat tidak setuju)

2.

1 2 3 4 5

SS (Sangat Setuju)

Kajian Literatur
Yaitu digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang

berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturanperaturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2002). Metode
ini dipilih untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh informasi yang
diperlukan.

3.4.

Metode Penelitian

3.4.1. Analisis Faktor
3.4.1.1.

Analisis Faktor Eksploratori

Dalam pengolahan data penelitian ini menggunakan tehnik analisis data SPSS
versi 15.0. analisis faktor merupakan teknik untuk mengidentifikasi variabel atau faktor
yang memiliki pola hubungan tertentu dalam sebuah kelompok variabel. Secara umum
analisis faktor digunakan untuk mengidentifikasi sejumlah faktor atau variabel yang
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memiliki karakter sama. Penerapan analisis faktor adalah untuk mempelajari produk atau
atau jasa yang sangat kompleks dengan maksud untuk mengidentifikasi karakteristik
yang dianggap penting bagi konsumen terhadap produk atau jasa tersebut.
Konsep dasar analisis faktor:
1.

Bukan mengaitkan antara dependen variabel dengan independen variabel tapi
membuat reduksi atau abstraksi atau meringkas dari banyak variabel ke sedikit
variabel

2.

Teknik yang digunakan adalah teknik interdependensi yakni seluruh set
hubungan yang interdependen diteliti. Prinsip menggunakan korelasi r =0 dan r =
1 dipergunakan untuk mengidentifikasi yang berkolerasi dan yang tidak / kecil
korelasinya.

3.

Analisis faktor menekan adanya komuniti, yaitu jumlah varian yang
disumbangkan oleh satu variabel pada variabel lainnya.

4.

Koveriasi antara variabel yang diuraikan akan muncul common faktor (jumlah
seedikit) dan unique factor setiab variabel (faktor- faktor tidak terlihat jelas)

5.

Adanya koefisien nilai faktor (factor score coefficient) sehingga faktor 1
menyerap sebagian besar seluruh variabel, faktor 2 menyerap sebagian sisa varian
setelah diambil dari faktor 1, faktor 2 tidak berkoefisien dengan faktor 1
(dikelompokkan oleh computer)
Proses analisis faktor:

1.

Memilih variabel yang akan dianalisis

2.

Menguji variabel- variabel menggunakan metode Barlett test of sphericiti serta
measure of sampling adequacy (MSA). Metode Kaiser- Mayer-Olkin (KMO) dan
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Barlett’s test digunakan untuk menguji faktor analisis . Apabila nilai signifikansi
nya lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak. Artinya memang terdapat bukti yang
cukup signifikan bahwa masing-masing variabel yang digunakan dalam analisis
faktor memiliki korelasi yang signifikan.
3.

Melakukan factoring dari variabel- variabel yang telah lolos dari uji variabel.
Setelah sejumlah variabel terpilih, maka dilakukan “ekstraksi” varibel tersebut
hingga menjadi satu atau beberapa faktor. Metode pencarian faktor

yang

digunakan adalah component analysis.
4.

Melakukan proses factor rotation, tujuannya untuk memperjelas variabel yang
masuk kedalam faktor tertentu. Metode rotasi yang digunakan adalah Orthogonal
Rotation yaitu Varimax. Karena dapat dengan jelas membedakan variabel dan
setaip faktor.

5.

Interpretasi atau faktor yang telah terbentuk, kemudian diberi nama yang
mewakili variabel- variabel tersebut.

3.4.1.2.

Analisis Faktor Konfirmatori

Analisis faktor konfirmatori digunakan untuk mengestimasi parameter dan
menguji hipotesis tentang sejumlah faktor yang mendasari hubungan di antara suatu set
indikator. Sehingga tujuan analisis faktor konfirmatori adalah untuk mengkonfirmasi
secara statistic model yang telah dibangun peneliti. Hal ini berbeda dengan analisis
factor eksploratori dimana peneliti sebelumnya tidak memiliki teori atau hipotesis yang
menyusun struktur factor.

Analisis faktor konfirmatori menggunakan skala invariant dan korelasi atau
matriks kovarian dalam melakukan estimasi terhadap factor strukturnya. Analisis factor
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konfirmatori merupakan kelanjutan dari analisis factor eksploratori. Dalam hal ini,
setelah peneliti menemukan variabel baru hasil dari ekplorasi variabel yang dimiliki
sebelumnya, maka peneliti perlu ,mengkonfirmasi variabel-variabel baru tersebut untuk
memeriksa validitas dan reliabilitasnya.

Faktor merupakan variabel baru yang dihasilkan dari proses analisis factor
eksploratori bersifat tidak dapat diobservasi sering juga disebut variabel laten atau
variabel konstruk atau tidak dapat dilihat. Pada analisis factor konfirmatori, variabelvariabel baru itu kemudian dikonfirmasi untuk memastikan bahwa reliabilitas dan
validitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

3.4.2. Uji Instrumen
3.4.2.1.

Uji Validitas

Validitas adalah sejauh mana perbedaan skor skala yang diamati mencerminkan
perbedaan sejati antar obyek atas karakteristik yang sedang diuji, ketimbang kesalahan
sistematik atau acak. (Malhotra, 2004).
Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan
dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya
validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang
dari gambaran tentang validitas yang dimaksud.
Cara yang dipakai dalam menguji tingkat validitas adalah dengan variabel
internal, yaitu menguji apakah terdapat kesesuaian antara bagian instrumen secara
keseluruhan. Pengukuran dilakukan dengan menginput data kedalam SPSS. Untuk
mengukurnya menggunakan loading faktor berdasarkan analisis faktor konfirmatori.
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3.4.2.2.

Uji Reliabilitas

Uji reabilitas adalah nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur
didalam mengukur gejala yang sama, makin kecil alat pengukuran makin reliable alat
pengukur. Sebaliknya, makin besar kesalahan pengukuran makin tidak reliable alat
pengukuran tersebut.
Dalam uji reliabilitas menggunakan tes konsistensi internal yaitu suatu instrument
diuji cobakan kepada kelompok tertentu, kemudian diuji konsistensi item- itemnya.
Dengan metode Cronbach Alpha (α) , dimana tingkat reliabilitas dengan metode ini
diukur berdasarkan skala alpha 0 sampai dengan 1. Apabila skala tersebut
dikelompokkan dalam lima kelas dalam range yang sama, maka kemantapan ukuran
alpha ini dapat di interpretasikan sebagai berikut.

Alpha

Tingkat Reliabilitas

0,00 s.d 0,20

Kurang Reliabel

>0,20 s.d 0,40

Agak Reliabel

>0,40 s.d 0,60

Cukup Reliabel

>0,60 s.d 0,80

Reliabel

>0,80 s.d 1,00

Sangat Reliabel

Tabel 3.1. Tingkat Reliabilitas berdasarkan Nilai Alpha
Sumber : Tripton PB, “SPSS 15,0 Terapan Riset Statistik Parametik” 248:2008)
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3.4.3. Uji Asumsi Klasik
3.4.3.1.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data terdisribusi
dengan normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala
ordinal, interval ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametric, maka
persyaratan normalitas harus terpenuhi yaitu data berasal dari distribusi normal. Jika data
tidak terdisribusi atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah nominal atau ordinal
maka metode yang digunakan adalah statistik non-parametrik.
Pada penelitian ini, penulis melakukan uji normalitas dengan pendekatan dengan
Normal P-Plot. Data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal
yang menandakan normalitas data (malhotra, 2004). Dengan syarat penyebaran data,
menunjukkn bahwa penelitian layak dilanjutkan.
3.4.3.2.
Uji

Uji Multikolineritas

multikolineritas

digunakan

untuk

mengetahui

ada

atau

tidaknya

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar
variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model
regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Ada beberapa metode yang bisa
digunakan, yaitu;
1.

Dengan nilai inflation faktor (VIF) pada model regresi;

2.

Dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual dengan nilai
determinasi secara serentak;

3.

Dengan melihat nilai eigenvalue dan condition index;
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Pada penelitian ini, penulis menguji multikolineritas dengan pendekatan VIF,
dengan melihat apakah nilai VIF untuk masing masing variabel lebih besar dari 10 atau
tidak. bila nilai VIF lebih besar dari 10 maka diindikasikan model tersebut memiliki
gejala multikolinieritas.
3.4.3.3.
Uji

Uji Heterokedasitas

heterokedasitas

digunakan

untuk

mengetahui

ada

atau

tidaknya

penyimpangan asumsi klasik heterokedasitas, yaitu adanya kesamaan varian dari residual
untuk semua pengamatan pada model regresi. Salah satu teknik untuk mendeteksi adanya
gejala heterokedastisitas adalah dengan metode grafis (Gujarati,2006).

3.4.4. Analisis Regresi
Analisis regresi linear adalah hubungan secara linear antara variabel independen
dengan variabel dependen. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel
independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen
berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen
apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang
digunakan biasanya berskala interval atau rasio.

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

Y=a+b1x1+b2x2+….+bnxn+e
Y= Loyalitas Konsumen
a = Nilai konstanta
bi = Koefisien regresi dimensi atribut produk i
e = Error
xi= Dimensi atribut produk i
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Teknik Pengujian Hipotesis (Uji T)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu variabel
independen mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dengan
asumsi variabel independen lainnya konstan.
Untuk mengetahui kebenaran hipotesa, digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 maka Ho
ditolak dan Ha tidak dapat di tolak, artinya ada pengaruh antara variabel dependen
terhadap variabel independen dengan derajat keyakinan α = 5%. Begitu pula sebaliknya
bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh
antara variabel dependen terhadap variabel independen dengan derajat keyakinan α =
5%.
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BAB IV
Hasil Penelitian
4.1.

Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan
Thomas Wall Jr. mengusulkan usul yang sangat brilian. Pada saat itu musim
panas yang menyengat, ia pun mengusulkan untuk mengembangkan sebuah snack
berbahan dasar susu yang dibekukan, sangat cocok dinkmati saat musim panas. Namun,
rencananya tertahan karena saat itu keuangan keluarga tidak mencukupi untuk membuka
bisnis ice cream yang baru.
Hingga pada tahun 1920 Thomas Wall Jr. menjual sebagian aset saham
perusahaan ke Lever Brothers dan Margarin Unie , pendiri perusahaan Unilever. Di
bawah arahan Unilever lalu membagi perusahaan menjadi dua, "T.Wall and Sons (Ice
Cream) Ltd" dan "T.Wall and Sons (Meat) Ltd" . Seiring perkembangannya, Wall’s dan
Unilever juga menciptakan BrandHeart sebagai logo dan Paddle Pop Lion sebagai
maskot.
Oleh Maxwell Holt, ide bisnis es krim Thomas Wall Jr akhirnya direalisasikan.
Dimulai pada tahun 1922 di sebuah pabrik di Acton, London, es krim yang diberi nama
Paddle Pop di produksi. Masyarakat pun menerima dengan sangat antusias, mereka
senang dengan inovasi memakan es krim nikmat dengan cara baru ini.
Dari produksi tahun 1953 di bawah pimpinan Ronald Street, popularitas Paddle
Pop semakin bersinar dan menjadi salah satu merek ice cream yang paling dikenal. Hal
ini juga dapat dilihat dari omset Paddle Pop sebesar $ 70.000.000 per tahun pada masa
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itu.Tahun 1970-an, Paddle Pop menggandeng Kerry Foods sebagai partner. Paddle Pop
pun makin melebarkan produksi ke negara-negara lain seperti Cina, Hong Kong, India,
Indonesia, Yordania, Lebanon, Malaysia, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Singapura,
Thailand, Uni Emirat Arab dan Vietnam.
Lebih dari 97 juta Paddle Pop dijual dan dinikmati masyarakat seluruh dunia
setiap tahunnya. Memasuki tahun 90an, Paddle Pop melakukan inovasi dengan bentuk
dan puluhan rasanya yakni Chocolate, Rainbow, Pisang, Caramel, Vanilla dengan pusat
saus coklat, Choc-Mint, Moo, Solar suar (Orange dan berry) , Kopi, Vanilla, Strawberry,
Bubble Gum, dan inovasi lainnya. (Sumber:www.kaskus.us.showthread.php?t=6545918)
Memasuki pasar Indonesia pada tahun 1992, Wall’s terus menerus menciptakan
inovasi yang hebat sepanjang tahun untuk memenuhi kepuasan pelanggan di segala
segmen baik untuk produk dari maupun Luar Perusahaan. Dengan memadukan produkproduk yang baik dan komunikasi sempurna 360 derajat, kami selalu mencoba membawa
cinta dan kegembiraan untuk setiap orang. Dengan 13 merek dan lebih dari 40 varian,
kini Wall’s telah menjadi pilihan utama dunia es krim Indonesia.
Magnum merupakan es krim merek yang dimiliki oleh perusahaan Unilever
Inggris- Belanda, dan dijual sebagai bagian dari garis Heartbrand produk di sebagian
besar negara. Pada awalnya ini dibuat oleh Frisko di Aarhus, Denmark. Magnum 1987
(yang kemudian namanya menjadi Magnum Classic) terdiri dari sebuah bar tebal es krim
vanili pada tongkat, ditutupi dengan coklat putih atau gelap, dengan berat 86 gram (120
ml).
Pada saat ini, masyarakat memilih es krim Magnum dari Wall’s yang paling
difaforitkan saat ini khususnya di DKI Jakrta. Meskipun dengan harga yang lebih mahal
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dibandingkan es krim bar sejenisnya, magnum mampu merebut pangsa pasar yang sangat
besar karena strategi dan kualitas produk yang baik.
Wall’s Magnum dengan tiga varian Wall’s Magnum Classic, Wall’s Magnum
Almond dan Wall’s Magnum Chocolate Truffle. Dengan hadirnya varian Wall’s
Magnum, konsumen di Indonesia dapat merasakan kenikmatan es krim premium dengan
lapisan coklat Belgia yang tebal dan renyah.
Meila Handayani Putri, Senior Brand Manager Wall’s Magnum mengatakan
”Lahir dengan platform baru yang memberikan pengalaman berkelas, yaitu pleasure
indulgence atau kenikmatan cita rasa tinggi yang dapat terasa pada gigitan pertama
lapisan coklat Belgia lalu menyatu dengan es krim vanilla yang lembut membuat varian
baru Wall’s Magnum ini terasa sangat berbeda.”
Masing-masing varian Wall’s Magnum mempunyai symbol atau persepsi
tersendiri seperti Wall’s Magnum Classic melambangkan rasa orisinil Wall’s Magnum
yang mampu memberikan rasa dengan kualitas terbaik tiada tara dari gigitan pertama
lapisan coklat Belgia sampai pada es krim vanilla yang begitu halus.
Kemudian Wall’s Magnum Almond, identik dengan seksi dan berjiwa petualang
yang dipancing dengan es krim vanilla yang halus berlapiskan coklat susu Belgia yang
tebal dan renyah ditambah gurihnya kacang almond. Lalu, bagi para konsumer yang
ingin memancarkan dan merasakan kemewahan, Wall’s Magnum Chocolate Truffle
tersedia dengan es krim coklat yang dicampuri coklat truffle berlapiskan coklat Belgia
nan tebal dan renyah
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Menurut Kepala Riset MNC Securities, Edwin J. Sebayang, saat ini marjin
terbesar Unilever dari divisi es krim sebesar 50%, sedangkan untuk divisi lainnya ratarata

marjin

hanya

berkisar

10-20%.

(sumber:

http://www.imq21.com/news/print/33626/20110608/060030/Unilever-Selezat-Es-KrimMagnum.html). Unilever mencatat konsumsi es krim di Indonesia baru 250 mililiter per
orang per tahunnya. Unilever menciptakan strategi pemasaran untuk Magnum sesuai
dengan citra sebagai es krim premium dengan membidik pasar konsumen usia 25-35
tahun. Unilever berencana meningkatkan produksi Magnum tahun ini hingga 100%.

4.1.3. Produk Es Krim Magnum
Komposisi es krim Magnum classic terdiri dari bahan- bahan sebagai berikut :
SUSU, CREAM, GULA, WHEY, MONO AND DIGLYCERIDES, LOCUST BEAN
GUM, VANILLA BEAN SPECKS, CARRAGEENAN, rasa alami, CARAMEL
COLOR, Annatto (WARNA). SUSU COKLAT COATING Belgia: GULA, KAKAO
BUTTER, CHOCOLATE LIQUOR, SUSU, MILK FAT, lesitin kedelai (emulsifier),
rasa alami, PGPR (emulsifier).
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Tabel 4.1. Tabel Informasi Nutrisi pada Es Krim Magnum
Serving Size: 1bar(76g)

Servings Per Container: 1
AMOUNT PER
SERVING
240
16g
10g
0g
25mg
45mg
22g
less than 1g
21g

Calories
Total Fat
Saturated Fat
Trans Fat
Cholesterol
Sodium
Total carbohydrates
Dietary Fibers
Sugars
Sugar Alcohol
Protein
3g
Vitamin A
4%
Vitamin C
0%
Calcium
8%
Iron
8%
(Sumber: http://www.magnumicecream.com/products/double-caramel-ice-cream-bar/
date: 15 September 2011)

Pada kemasan Es Krim Magnum diberikan keterangan bahan dasar dan informasi
nilai nutrisi yang terkandung pada satu ukuran saji. Hal ini memberikan informasi
kepada konsumen mengenai manfaat dan bahan yang memberikan rasa nyaman bagi
konsumen untuk mengkonsumsi.
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Gambar 4.1. Produk Magnum Classic

Desain produk yang sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk
mengingat produk dan menikmati es krim magnum. Untuk desain kemasan Magnum
dikemas dengan warna yang senada dengan produknya, mudah dibuka, dan mudah
diingat.
Rata- rata es krim diciptakan untuk pasar konsumen dengan umur yang masih
anak-anak, namun Magnum telah memberikan kesan bahwa es krim ini sesuai
dikonsumsi orang dewasa. Dan memang es krim Magnum ini merupakan produk es krim
yang memiliki harga premium, yaitu sekitar Rp. 9000,00 sampai dengan Rp.10.000,00
per buah sehingga menciptakan kesan eksklusif.
Produk Magnum merupakan produk produk yang mampu bertahan di pasaran
dengan kegiatan pemasaran yang sangat fenomenal. Berusaha memperkenalkan kembali
es krim Magnum dengan berbagai event, café, pemanfaatan jejaring sosial, serta iklan
televisi memang membuahkan hasil yang meningkatkan penjualan dan nama es krim
Magnum dimana-mana. Contohnya pada café magnum di salah satu Mall di Jakarta yang
tidak pernah sepi dari pengunjung yang ingin menikmati hasi olahan es krim Magnum.
Pada jejaring sosial saat ini yaitu Twitter dan Facebook banyak pemanfaatan informasi
langsung yang dikirim dari pemasar produk Magnum kepada penggemarnya (follower).
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Kombinasi dari produksi yang maksimal dari kualitas es krim, harga yang stabil,
distribusi yang lancar dengan kegiatan pemasaran menghasilkan peningkatan penjualan
es krim Magnum. Pemasaran terbukti sangat ampuh untuk memberikan efek yang cepat
pada penjualan produk, namun kesetiaan pelanggan tercipta dari atribut produk yang
terdapat pada produk tersebut.

4.2.

Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1.

Data Responden

4.2.1.1.

Jenis Kelamin Responden

Wanita; 48
Pria; 52

Gambar 4.2. Diagram pie Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan grafik jenis kelamin responden, dapat diketahui bahwa perbandingan
antara jumlah responden pria dan wanita tidak berbeda jauh, yaitu, responden pria
sebanyak 52 responden dan wanita sebanyak 48 responden.
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4.2.1.2.

Usia Responden
>35
;0
tahun; 12

16-25
tahun; 16

26-35
tahun; 76

Gambar 4.3. Diagram pie Usia Responden

Berdasarkan grafik usia responden tersebut diatas dapat diketahui bahwa
sebagian besar responden adalah berusia 16-25 tahun yaitu sebanyak 76 responden,
jumlah ini cukup signifikan dibandingkan jumlah responden dengan usia sekitarnya,
yaitu responden dengan usia dibawah 16 tahun sebanyak 12 responden, dan 26 – 35
tahun sebanyak 12 responden.
4.2.1.3.

Pekerjaan Responden
Karyawan; 14

Wirausaha; 2

Pelajar; 12

Mahasiswa
72

Gambar 4.4. Diagram pie Pekerjaan Responden
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Berdasarkan grafik pekerjaan responden dapat diketahui bahwa sebagian besar
responden adalah Mahasiswa tahun yaitu sebanyak 72 responden. sedangkan responden
yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan sebanyak 14 responden, jumlah responden
memiliki pekerjaan sebagai pelajar sebanyak 12 responden dan wirausaha sebanyak 2
responden.

4.2.1.4.

Merek Pilihan Responden
Campina; 2

Wall's; 98

Gambar 4.5. Diagram pie Merek Pilihan Responden

Berdasarkan grafik merek pilihan responden, terdapay dua merek dominan yang
diambil dari tiga pilihan merek yaitu Walls, Campina dan Indo Meiji Ice Cream. Hasil
nya adalah dengan mayoritas pilihan yaitu Walls sebanyak 98 responden dan ice cream
Campina sebanyak 2 responden. Sedangkan Indo Meiji Ice cream, tidak dipilih oleh
responden.
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4.2.1.5.

Frekuensi Pembelian Responden
3-5 kali; 14

<3 kali; 86

Gambar 4.6. Diagram pie Frekuensi Pembelian Konsumen

Berdasarkan grafik frekuensi pembelian konsumen diperoleh frekuensi dominan
konsumsi ice cream Magnum sebanyak “kurang dari tiga kali” yaitu sebanyak 86
responden, dan konsumsi ice cream Magnum sebanyak “tiga sampai dengan lima kali”
sebanyak 14 reponden.
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4.2.2. Analisis Faktor Eksploratori
Dari 25 indikator yang diperoleh dari studi eksploratori, kemudian dianalisa
menggunakan kuesioner yang hasilnya diolah menggunakan analisa faktor pada SPSS
15. Indikator tersebut mengelompok berdasarkan bobot nilai yang berpola berupa
dimensi- dimensi atribut produk. Pengelompokan dari dimensi yang diperoleh dari hasil
analisa faktor eksploratori adalah sebagai berikut :
Tabel 4.2. Tabel Variabel Penelitian
Variabel

Definisi

Dimensi

Definisi

Indikator

Operasional
Atribut

Atribut

produk adalah c. Kualitas

Produk

atribut yang menyertai

Produk

Kemampuan

1. Kualitas

suatu

produk 2. Rasa

dan melengkapi produk

untuk

unik

yang menjadi bagian dari

melaksanakan

3. Bahan impor

produk yang diberikan

fungsinya

4. Komposisi

produsen.

yang

rasa
seimbang
5. Es

krim

premium
d. Kemudahan

Kemudahan

Mengkonsu

bagi konsumen

msi

untuk

6. Mudah
digenggam
7. Mudah

menggunakan

dibawa

produk

kemanapun
8. Mudah
dikonsumsi
langsung
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Tabel 4.2.
Tabel Variabel Penelitian (Lanjutan)
Variabel

Definisi

Dimensi
e. Kenyamanan
konsumsi

f. Pelayanan
konsumen

g. Desain
produk dan
kemasan

Loyalitas
Loyalitas konsumen
Konsumen merupakan
kelanjutan
dari
kepuasan konsumen
dalam menggunakan
produk maupun jasa
yang diberikan oleh
produsen, serta tetap
menjadi konsumen
dari produk tersebut

Definisi
Indikator
Operasional
konsumen
9. Sertifikasi
merasakan
halal
dari
keamanan,
MUI
spiritual dan
(Majelis
psikologis saat
Ulama
mengkonsumsi
Indonesia)
produk
10. Higienis
tersebut
11. Keamanan
bahan baku
Pemberian
12. Mudah
pelayanan
dibeli
pada
dimanapun
konsumen
13. Distribusi
sebelum dan
merata
setelah
14. Layanan
konsumsi
konsumen
dalam
15. Situs internet
mendapatkan
produk
dan
memperoleh
informasi
Produk
16. Kemasan
didesain dan
menarik
dikemas agar 17. Produk
memudahkan,
menarik
menarik minat
pembeli
1. Kesetian
terhadap
produk
2. Pembelian
ulang
3. Pilihan
utama
4. Referensi
pada orang
lain
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Pengelompokan dari faktor diperoleh dari hasil olah SPSS 15. Dengan jumlah
sampel sebanyak 100 responden. Penyesuaian yang dilakukan dengan judgement peneliti
dengan pemberian nama dan menghilangkan 8 indikator dengan dengan nilai validitas
yang kecil, menghasilkan pengelompokan seperti dijelaskan pada tabel 4.2. Variabel
pertama, yaitu kualitas produk, memiliki 5 indikator, yaitu kualitas bahan, rasa yang
unik, bahan impor pilihan,komposisi rasa yang seimbang dan es krim premium.
Variabel kedua yaitu kemudahan mengkonsumsi, dibentuk dari 3 indikator yaitu
mudah digenggam, mudah dibawa kemanapun, dan mudah dikonsumsi langsung.
Variabel ketiga, kenyamanan mengkonsumsi terdiri dari indikator sertifikat halal MUI,
higienis, dan keamanan bahan baku. Variabel ke empat diberi nama pelauyanan
konsumen, karena terdapat pelayanan sebelum, saat dan sesudah mengkonsumsi.
Dimensi nya yaitu mudah dibeli dimanapun, distribusi merata, layanan konsumen online,
dan situs resmi di internet. Terakhir, variabel desain produk dan kemasan yang terdiri
dari kemasan menarik dan produk menarik.

4.2.3. Elaborasi Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hasil analisis faktor eksploratori yang telah diuraikan sebelumnya,
diperoleh pengelompokan indikator dalam lima dimensi atribut produk es krim. Hal ini
berimplikasi pada dimungkinkannya elaborasi hipotesis penelitian yang telah diajukan
sebelumnya ke dalam lima hipotesis penelitian. Berdasarkan elaborasi tersebut, dapat
disajikan model penelitian sebagai berikut.
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Ho1: Kualitas Produk

Ho2: Keamanan Mengkonsumsi

Ho3: Kenyamanan Mengkonsumsi

Loyalitas Konsumen

Ho4: Pelayanan Konsumen

Ho5 : Desain Produk dan Kemasan

Gambar 4.7. Model Penelitian Elaborasi Hipotesis

Berdasarkan model penelitian tersebut dapat dijabarkan lima hipotesis penelitian
terkait pengaruh dimensi atribut produk es krim terhadap loyalitas konsumen sebagai
berikut.

1.

Hipotesa 1

Ho1

:

Dimensi Kualitas Produk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

loyalitas konsumen es krim Magnum

Ha1

:

Dimensi Kualitas Produk berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas

konsumen es krim Magnum
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2.

Hipotesa 2

Ho2

:

Dimensi Keamanan Mengkonsumsi tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap loyalitas konsumen es krim Magnum
Ha2

:

Dimensi Keamanan Mengkonsumsi berpengaruh secara signifikan

terhadap loyalitas konsumen es krim Magnum

3.

Hipotesa 3

Ho3

:

Dimensi

Kenyamanan

Mengkonsumsi

tidak

berpengaruh

secara

signifikan terhadap loyalitas konsumen es krim Magnum
Ha3

:

Dimensi Kenyamanan Mengkonsumsi berpengaruh secara signifikan

terhadap loyalitas konsumen es krim Magnum
4.

Hipotesa 4

Ho4

:

Dimensi Layanan Konsumen tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap loyalitas konsumen es krim Magnum
Ha4

:

Dimensi Layanan Konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap

loyalitas konsumen es krim Magnum

5.

Hipotesa 5

Ho5

:

Dimensi Desain Produk dan Kemasan tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap loyalitas konsumen es krim Magnum
Ha5

:

Dimensi Desain Produk dan Kemasan tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap loyalitas konsumen es krim Magnum
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4.2.4. Uji Variabel
4.2.4.1.

Uji Validitas pada Pre-test

Pengujian menggunakan analisis faktor konfirmatori dari pre-test sebanyak 30
responden. Setelah hasil kuesioner diolah, maka menghasilkan pengelompokan berupa
dimensi faktor dari variabel independen.

Tabel 4.3. Tabel Uji Validitas Dimensi Atribut Produk pada Pre-Test

Product1
Product2
Product3
Product4

Kualitas Bahan
Rasa yang unik
Bahan pilihan
Komposisi rasa seimbang

Loading Factor
1
0.839
0.782
0.873
0.824

Product5
Convenience1
Convenience2

Es krim premium
Mudah digenggam
Mudah dibawa kemanapun

0.902
0.89
0.93

Convenience3
Comfort1

Mudah dikonsumsi langsung
Sertifikat Halal MUI

0.85
0.785

Comfort2

Higienis

0.921

Comfort3
Service1

Keamanan bahan baku
Mudah dibeli dimanapun

0.947
0.814

Service3
Service4

Layanan konsumen online
Situs resmi di internet

0.812
0.731

Design1
Design2

Kemasan menarik
Bentuk produk menarik

0.843
0.843

Model

Indikator

(Sumber : SPSS 15. 2011)

Berdasarkan pengelompokan, dari 25 faktor atribut produk, terbentuk 7 dimensi
yang diperoleh dengan mengurangi faktor dengan nilai yang kurang dari 0,5 disertai
dengan judgment peneliti yaitu dengan pengelompokan yang disesuaikan dengan
pendapat peneliti maka terbentuklah 5 dimensi dari 17 faktor atribut produk. Kelima
dimensi telah diuji validitas nya dengan menggunakan analisa faktor.
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Dapat dilihat pada olah data analisis faktor variabel Kualitas Produk meiliki nilai
model semua lebih dari 0.6, artinya tidak ada model yang memiliki ketidaksesuaian
dengan component 1 dapat dilihat pada tabel Loading Factor 4.3. Oleh sebab itu
variabel kualitas produk ini dinyatakan valid dan penelitian dapat dilanjutkan.
Dapat dilihat pada olah data analisis faktor variabel Kemudahan Mengkonsumsi
meiliki muatan faktor lebih dari 0.6, artinya tidak ada model yang memiliki
ketidaksesuaian dengan component 1 dapat dilihat pada tabel Loading 4.3. Oleh sebab
itu variabel kemudahan mengkonsumsi ini dinyatakan valid dan penelitian dapat
dilanjutkan.
Dapat dilihat pada olah data analisis faktor variabel Kenyamanan Mengkonsumsi
meiliki muatan faktor yang lebih dari 0.6, artinya tidak ada model yang memiliki
ketidaksesuaian dengan component 1 dapat dilihat pada tabel Loading 4.3. Oleh sebab
itu variabel kenyamanan mengkonsumsi ini dinyatakan valid dan penelitian dapat
dilanjutkan.
Hasil yang diperoleh pada variabel Layanan Konsumen terdapat variabel dengan
nilai <0.60 yaitu pada Service 2 dengan nilai sebesar 0.585 < 0.6. Artinya variabel
tersebut tidak memiliki kesesuaian

terhadap component 1. Oleh sebab itu variabel

service 2 terpaksa dikeluarkan dari component 1 untuk memperoleh hasil yang lebih
baik dan dinyatakan valid untuk dapat dilanjutkan ke penelitian selanjutnya.
Dapat dilihat pada olah data analisis faktor variabel Desain produk dan kemasan
meiliki muatan faktor semua lebih dari 0.6, artinya tidak ada model yang memiliki
ketidaksesuaian dengan component 1 dapat dilihat pada tabel Loading 4.3. Oleh sebab
itu variabel desain produk dan kemasan ini dinyatakan valid dan penelitian dapat
dilanjutkan.
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Pada pengujian menggunakan KMO MSA (Kaiser Meyer Olkin Measure of
Sampling Adequacy) diperoleh hasil bahwa nilai KMO MSA adalah 0.5 atau >0.5, yaitu
Kualitas Produk sebesar 0.809, Kenyamanan sebesar 0.70, Keamanan 0.639, Layanan
sebesar 0.580, dan Desain sebesar 0.500. Dengan ukuran signifikansi untuk kelayakan
sebesar 0.5 atau > 0.5, dapat disimpulkan bahwa dari semua variabel tersebut penelitian
ini sah atau layak diteliti lebih lanjut.

Untuk hasil nilai Anti-image Covariance pada data ini, semua hasil nilai Antiimage Covariance dari data tersebut 0.5 atau lebih dari 0.5 yaitu : Variabel kualitas
produk sebesar 0.800, 0.930, 0.787, 0,780 dan 0.786. Variabel kenyamanan sebesar
0.704, 0.646, dan 0.784. Variabel layanan sebesara 0.593, 0.523, 0.581 dan 0.609. Dan
variabel desain sebesar 0,5. Maka, dinyatakan untuk semua dimensi tersebut layak
diteliti lebih lanjut.

4.2.4.2.

Uji Validitas pada Penelitian
Setelah hasil pre-test dinyatakan valid, dilakukan penyebaran secara menyeluruh

sesuai jumlah sampel yang sudah ditentukan, yaitu sebanyak 100 responden. Pada
penelitian ini untuk pengolahan data menggunakan metode analisis faktor yang bertujuan
untuk membuang faktor yang kurang berhubungan dengan variabel dan hasil pengolahan
data validitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
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Tabel 4.4 Uji Validitas Dimensi Atribut Produk pada Main test

Model

Indikator

Product1
Product2
Product3
Product4
Product5
Convenience1

Kualitas Bahan
Rasa yang unik
Bahan pilihan
Komposisi rasa seimbang
Es krim premium
Mudah digenggam
Mudah
dibawa
kemanapun
Mudah
dikonsumsi
langsung
Sertifikat Halal MUI
Higienis

Convenience2
Convenience3
Comfort1
Comfort2
Comfort3

Keamanan bahan baku
Mudah dibeli dimanapun
Distribusi merata
Layanan
konsumen
online
Kemasan menarik
Bentuk produk menarik

Service1
Service2
Service3
Design1
Design2

Lading
Factor
1
0.742
0.725
0.882
0.866
0.892
0.906
0.897
0.829
0.791
0.898
0.940
0.874
0.791
0.721
0.848
0.848

(Sumber : SPSS 15. 2011)

Dapat dilihat pada olah data analisis faktor variabel Kualitas Produk meiliki
muatan faktor yang lebih dari 0.6, artinya tidak ada model yang memiliki
ketidaksesuaian dengan component 1 dapat dilihat pada tabel Loading 4.4. Oleh sebab
itu variabel kualitas produk ini dinyatakan valid dan penelitian dapat dilanjutkan.
Dapat dilihat pada olah data analisis faktor variabel kemudahan Mengkonsumsi
meiliki muatan faktor

lebih dari 0.6, artinya tidak ada model yang memiliki

ketidaksesuaian dengan component 1 dapat dilihat pada tabel Loading 4.4. Oleh sebab
itu variabel kemudahan mengkonsumsi ini dinyatakan valid dan penelitian dapat
dilanjutkan.
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Dapat dilihat pada olah data analisis faktor variabel Kenyamanan Mengkonsumsi
meiliki muatan faktor

lebih dari 0.6, artinya tidak ada model yang memiliki

ketidaksesuaian dengan component 1 dapat dilihat pada tabel Loading 4.4. Oleh sebab
itu variabel kenyamanan mengkonsumsi ini dinyatakan valid dan penelitian dapat
dilanjutkan.
Hasil yang diperoleh pada variabel Pelayanan Konsumen terdapat variabel dengan
nilai <0.60 yaitu pada Service 4 dengan nilai sebesar 0.409 < 0.6. Artinya variabel
tersebut tidak memiliki kesesuaian terhadap component 1. Oleh sebab itu variabel
service 2 terpaksa dikeluarkan dari component 1 untuk memperoleh hasil yang lebih baik
dan dinyatakan valid untuk dapat dilanjutkan ke penelitian selanjutnya.
Dapat dilihat pada olah data analisis faktor variabel Desain produk dan kemasan
meiliki nilai model semua lebih dari 0.6, artinya tidak ada model yang memiliki
ketidaksesuaian dengan component 1 dapat dilihat pada tabel Loading 4.4. Oleh sebab
itu variabel desain produk dan kemasan ini dinyatakan valid dan penelitian dapat
dilanjutkan.
Pada pengujian menggunakan KMO MSA (Kaiser Meyer Olkin Measure of
Sampling Adequacy) diperoleh hasil bahwa nilai KMO MSA adalah 0.5 atau >0.5, yaitu
Kualitas Produk sebesar 0.786, Kenyamanan sebesar 0.706, Keamanan 0.639, Layanan
sebesar 0.552, dan Desain sebesar 0.574. Dengan ukuran signifikansi untuk kelayakan
sebesar 0.5 atau > 0.5, dapat disimpulkan bahwa dari semua variabel tersebut penelitian
ini sah atau layak untuk diteliti lebih lanjut.
Untuk hasil nilai Anti-image Covariance pada data ini, semua hasil nilai Antiimage Covariance dari data tersebut 0.5 atau lebih dari 0.5 yaitu : Variabel kualitas
produk sebesar 0.753, 0.89, 0.767, 0,791 dan 0.769. Variabel kenyamanan sebesar 0.663,
0.6775, dan 0.821. Variabel layanan sebesara 0.564, 0.516, dan 0.686. Dan variabel
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desain sebesar 0,5. Maka, dinyatakan untuk semua variabel tersebut layak untuk diteliti
lebih lanjut.

4.2.4.3.

Uji Reabilitas pada pre- test

Instrumen dapat dikatan reliabel apabila nilai alpha cronbach 0.6 atau lebih besar
dari 0.6. Setelah kuisioner dibagikan dan diolah, dilakukan uji reliabilitas. Hasil uji
tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5. Tabel Uji Reabilitas Cronbach in Pre- test
Reliability Statistics
Variabel

Cronbach's Alpha

Product
0.898
Convenience
0.865
Comfort
0.858
Service
0.725
Design
0.593
(Sumber : SPSS 15. 2011)

N of
Items
5
3
3
4
2

Kesimpulan
RELIABEL
RELIABEL
RELIABEL
RELIABEL
CUKUP RELIABEL

Pada pengujian reliabilitas untuk data pre-test berdasarkan tabel 4.6. Uji
Reabilitas dengan cronbach, didapatkan hasil yang reliable untuk varibel product,
convenience, comfort dan service menyatakan alpha 0.6 atau > 0.6 dan dapat
disimpulkan hasil pre-test tersebut reliabel. Terdapat satu variabel yang kurang reliabel
yaitu pada variabel Design nilai alpha 0.593 kurang dari 0.6 atau kurang dari batasan
yang ditentukan tetapi peneliti tetap memakai sampai main- test dilakukan, dengan
harapan akan berubah menjadi reliabel.
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4.2.4.4.

Uji Reliabilitas pada Penelitian

Setelah hasil pre-test dinyatakan reliabel, dilakukan penyebaran secara
menyeluruh sesuai jumlah sampel yang sudah ditentukan, yaitu sebanyak 100 responden
dan hasil pengolahan data reliability dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 4.6. Tabel Uji Reabilitas Cronbach Main- test
Reliability Statistics
Variabel

Cronbach's Alpha

Product
Convenience
Comfort
Service
Design

0.881
0.851
0.846
0.674
0.610

N of
Items
5
3
3
4
2

Kesimpulan
RELIABEL
RELIABEL
RELIABEL
RELIABEL
RELIABEL

(Sumber : SPSS 15. 2011)
Uji Reabilitas dengan cronbach, didapatkan hasil yang reliable untuk seluruh
varibel menyatakan alpha 0.6 atau > 0.6 dan dapat disimpulkan hasil main-test tersebut
reliabel.
4.2.5. Uji Asumsi Klasik
4.2.5.1. Uji Normalitas

Gambar 4.8. Grafik P-P Plot , Uji normalitas
(Sumber : SPSS 15.0 2011)
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Uji normalitas dengan pendekatan dengan Normal P-Plot dilihat dari data yang
menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal yang menandakan
normalitas data. ( Pada penelitian ini digunakan analisis regresi linear yang kemudian
dihasilkan grafik Plot P-P normalitas. Dibawah ini merupakan hasil dari tes normalitas
yang menjelaskan bahwa mengetahui populasi data terdisribusi dengan normal
ditunjukkan pada Gambar 4.8. keseluruhan variabel berada pada satu garis yang saling
berdekatan.

4.2.5.2. Analisis Multikolinearitas
Analisis inflation factor (VIF) atau multikolinearitas untuk mengetahui adanya
hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi dengan tujuan untuk
mengetahui apakah ada atau tidaknya penyimpangan dalam penelitian ini.
Menurut Santoso (2001), pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka
variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya.
Dari hasil tabel Coefficient dapat diketahui nilai variance inflation factor (VIF) kelima
variabel yaitu Kualitas Produk, Kemudahan Mengkonsumsi, Kenyamanan konsumsi,
Pelayanan Konsumen, dan Desain Produk dan Kemasan yaitu 2.230, 1.152, 1.203, 1.432,
dan 2.521 lebih kecil dari 5, artinya antar variabel independen tidak terjadi persoalan
multikolinearitas.
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4.2.5.3. Uji Heterokedastisitas

Gambar 4.9. Scatterplot Uji Heterokedastisitas

Salah satu teknik untuk menguji adanya gejala heterokedastisitas adalah dengan
metode grafis (Gujarati, 2006). Titik- titik residual yang mencerminkan suatu pola yang
tidak sistematis (random) dapat dikatakan bersifat Homokedastis. Sebaliknya residual
yang tidak mencerminkan suatu pola yang sistematis (tidak random) dapat dikatakan
bersifat heterokedastisitas (Malhotra, 2004). Dari Gambar scatterplot 4.9 diketahui
bahwa titik- titik residual tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat dikatakan tidak
terjadi gejala heterokedasitas. Maka penelitian dapat dilanjutkan.
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4.2.6. Uji Analisis Regresi
Analisis regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui
pengaruh suatu variabel bebas (independent) terhadap variabel terikat (dependent)

Pada penelitian ini ingin membuktikan apakah adanya hubungan antara Kualitas
Produk, Kemudahan Mengkonsumsi, Kenyamanan konsumsi, Pelayanan Konsumen, dan
Desain Produk dan Kemasan terhadap Loyalitas Konsumen es krim Magnum.

4.2.6.1.

Adjusted R square
Penyebaran sampel dilakukan sebanyak 100 responden, dapat dilihat hasil dari

pengolahan data penetilitan ini dari Adjusted R Square dengan angka sebesar 0.285 atau
(28.5%.). Persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap dependen
sebesar 28.5% atau terjadi hubungan yang sedang antara variabel atribut produk dengan
loyalitas konsumen es krim Walls Magnum. Sedangkan sisanya 71.5% dipengaruhi atau
dijelaskan oleh variabel lain yang berada diluar mode ini.

4.2.6.2.

Uji Signifikansi

4.2.6.2.1. Uji F

Penelitian regresi menggunakan uji F yang digunakan untuk mengetahui apakah
variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap
variabel dependen. Atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk
memprediksi variabel dependen atau tidak. Dari hasil output analisis regresi pada
penelitian ini dapat diketahui pada tabel ANOVA yang menunjukkan nilai F sebesar
8.888. Nilai F tabel adalah 2.31 (N=100, Df1=5, Df2=94) jadi dapat disimpulkan F
hitung > F tabel (8.888>2.31), maka Ho ditolak.
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Dengan Ho ditolak, maka pengaruh secara signifikan antara atribut product
secara bersama-sama terhadap loyalitas konsumen. Nilai signifikansi yang diperoleh
adalah sebesar 0.000. Hal ini berarti secara bersama-sama (simultan) variabel atribut
product berpengaruh terhadap loyalitas konsumen es krim Walls Magnum, nilai sig
0.000 < 0.05 maka ”Ho ditolak” dan “Ha tidak dapat ditolak”.

4.2.6.2.2.

Uji t
Tabel 4.7. Tabel Coefficient Linear Regression
Model

Beta

B

Cons.Loyalty -0.308
Product
0.518
0.444
Convenience 0.044
0.062
Comfort
0.263
0.226
Service
0.077
0.052
Design
0.008
0.006
(Sumber : SPSS 15. 2011)

sig.
0.635
0.001
0.496
0.017
0.611
0.963

VIF
2.23
1.152
1.203
1.432
2.521

Dari tabel coefficient yang diperoleh dari hasil olah spss, terdapat variabel
dengan nilai sig. yang memiliki nilai kurang dari 0.05. Variabel Product quality dan
comfortable memiliki nilai sig dibawah 0.05, maka “Ho ditolak” pada model Kualitas
Produk dan Kenyamanan Mengkonsumsi, artinya terdapat pengaruh variabel Kualitas
Produk dan Kenyamanan Mengkonsumsi secara signifikan terhadap variabel loyalitas
konsumen.

Sedangkan pada variabel Kemudaham Mengkonsumsi, Pelayanan Konsumen dan
Desain Product dan Kemasan memiliki nilai sig diatas 0.05 maka “Ho tidak dapat
ditolak” artinya, variabel Kemudaham Mengkonsumsi, Pelayanan Konsumen dan Desain
Product dan Kemasan tidak memiliki perngaruh yang signifikan terhadap loyalitas
konsumen es krim Walls Magnum.
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Hipotesa awal berkembang dengan adanya pengelompokan dimensi dalam atribut
produk.

1. Hipotesa 1

Ho1

:

Dimensi Kualitas Produk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

loyalitas konsumen es krim Magnum

Ha1

:

Dimensi Kualitas Produk berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas

konsumen es krim Magnum

Berdasarkan pada tabel 4.7. diperoleh nilai Sig. sebesar 0,001. Untuk mengetahui
kebenaran hipotesa, digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 maka Ho ditolak, artinya ada
pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen dengan derajat
keyakinan α = 5%. Begitu pula sebaliknya bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak dan
Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel
independen dengan derajat keyakinan α = 5%.
Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0,001 dan lebih dari 0,05 maka Ho ditolak. Hal ini
memiliki arti bahwa kualitas produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
loyalitas konsumen.

2. Hipotesa 2
Ho2

:

Dimensi Keamanan Mengkonsumsi tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap loyalitas konsumen es krim Magnum
Ha2

:

Dimensi Keamanan Mengkonsumsi berpengaruh secara signifikan

terhadap loyalitas konsumen es krim Magnum
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Berdasarkan pada tabel 4.7. diperoleh nilai Sig. sebesar 0,496. Untuk mengetahui
kebenaran hipotesa, digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 maka Ho ditolak, artinya ada
pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen dengan derajat
keyakinan α = 5%. Begitu pula sebaliknya bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak dan
Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel
independen dengan derajat keyakinan α = 5%.
Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0,496 dan lebih dari 0,05 maka Ho ditolak. Hal ini
memiliki arti bahwa kenyamanan mengkonsumsi memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap loyalitas konsumen.

3. Hipotesa 3
Ho3

:

Dimensi

Kenyamanan

Mengkonsumsi

tidak

berpengaruh

secara

signifikan terhadap loyalitas konsumen es krim Magnum
Ha3

:

Dimensi Kenyamanan Mengkonsumsi berpengaruh secara signifikan

terhadap loyalitas konsumen es krim Magnum
Berdasarkan pada tabel 4.7. diperoleh nilai Sig. sebesar 0,017. Untuk mengetahui
kebenaran hipotesa, digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 maka Ho ditolak, artinya ada
pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen dengan derajat
keyakinan α = 5%. Begitu pula sebaliknya bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak,
artinya tidak ada pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen
dengan derajat keyakinan α = 5%.
Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0,017 dan kurang dari 0,05 maka Ho tidak dapat
ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa keamanan mengkonsumsi tidak memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap loyalitas konsumen.
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4. Hipotesa 4
Ho4

:

Dimensi Layanan Konsumen tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap loyalitas konsumen es krim Magnum
Ha4

:

Dimensi Layanan Konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap

loyalitas konsumen es krim Magnum
Berdasarkan pada tabel 4.7. diperoleh nilai Sig. sebesar 0,611. Untuk mengetahui
kebenaran hipotesa, digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 maka Ho ditolak, artinya ada
pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen dengan derajat
keyakinan α = 5%. Begitu pula sebaliknya bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak dan
Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel
independen dengan derajat keyakinan α = 5%.
Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0,0611 dan lebih dari 0,05 maka Ho tidak dapat
ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa keamanan mengkonsumsi tidak memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap loyalitas konsumen.

5. Hipotesa 5

Ho5

:

Dimensi Desain Produk dan Kemasan tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap loyalitas konsumen es krim Magnum
Ha5

:

Dimensi Desain Produk dan Kemasan tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap loyalitas konsumen es krim Magnum
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Berdasarkan pada tabel 4.7. diperoleh nilai Sig. sebesar 0,963. Untuk mengetahui
kebenaran hipotesa, digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat
di tolak, artinya ada pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen
dengan derajat keyakinan α = 5%. Begitu pula sebaliknya bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak
dapat ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel
independen dengan derajat keyakinan α = 5%.
Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0,963 dan lebih dari 0,05 maka Ho tidak dapat
ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa keamanan mengkonsumsi tidak memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap loyalitas konsumen.

1.

Regression Output Beta
Dari hasil output analisis regresi ini juga di dapat persamaan regresinya yang

dapat dilihat pada tabel Coefficient pada kolom B. Persamaan regresinya dalam bentuk
formula regresi sebagai berikut :

𝑌 ′ = a + 𝑏1 𝑋1 + 𝑏2 𝑋2 + ⋯ + 𝑏𝑛 𝑋𝑛 +e
𝑌 ′ = -0.308 + 0.518 X1 + 0.044 X2 + 0.263 X3 + 0.077 X4 + 0.008 X5 + e
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ada pengaruh dan tidak adanya pengaruh
antara variabel independen terhadap variabel dependent bukan untuk di identifikasi lebih
lanjut.
4.2.6.

Kesesuaian dengan Landasan Teori
Penelitian dengan menggunakan analisis faktor untuk mengetahui atribut produk

yang dimiliki produk makanan berjenis es krim berhasil memperoleh pengelompokan
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berupa variabel yang terdiri dari Kualitas Produk, Kemudahan Mengkonsumsi,
Kenyamana Mengkonsumsi, Pelayanan Konsumen dan Desain Produk dan Kemasan.
Pada dimensi yang ditambahkan oleh judgemen peneliti yaitu desain produk dan
kemasan, dengan menyesuaikan pada teori menurut Kotler & Armstrong (2001) atribut
produk meliputi 3 hal, yaitu merek (branding), pengemasan (packing), dan kualitas
produk (product quality).
Dalam penelitian ini, pembatasan masalah difokuskan untuk meneliti atribut
produk secara spesifik untuk produk es krim. Pengelompokan yang dihasilkan dari studi
eksploratori analisis faktor ydengan pengelompokan indikator- indikator yang dapat
dilihat pada tabel:
Tabel 4.8. Tabel Variabel Atribut Produk

Kualitas
Produk

Kemudahan
kenyamanan
mengkonsumsi konsumsi

Mudah
digenggam
Mudah dibawa
Rasa yang unik
kemanapun
Mudah
Bahan
pilihan
dikonsumsi
impor
langsung
Komposisi rasa
seimbang
Es
krim
premium
(Sumber: SPSS15.0 2011)
Kualitas bahan

Sertifikat
halal MUI
Higienis
Keamanan
bahan baku

Desain
Pelayanan
produk
konsumen
dan
kemasan
Mudah dibeli Kemasan
dimanapun
menarik
Distribusi
Produk
merata
menarik
Layanan
konsumen
online
Situs resmi di
internet

Setelah melalui proses pengelompokan dimensi, selanjutnya dilanjutkan dengan
analisis regresi untuk mencari hubungan antara dimensi tersebut dengan variabel
Loyalitas Konsumen sebagai variabel dependen pada penelitian ini. Loyalitas Konsumen
sebagai variabel terikat dengan dimensi yang diperoleh dari jurnal Brakus, Bernd &
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Zarantonello: 2009 (Brand experience), yaitu Kesetiaan terhadap produk, Pembelian
ulang, Pilihan utama, dan Referensi pada orang lain.

Melalui hasil uji significant, diperoleh hasil bahwa variabel Kemudahan
Mengkonsumsi, Pelayanan Konsumen dan Desain Produk dan Kemasan tidak memiliki
perngaruh yang signifikan terhadap loyalitas konsumen es krim Walls Magnum
khususnya Indonesia.
Penjelasan pada tidak signifikannya dimensi Kemudahan Mengkonsumsi karena
sebagian besar responden dengan usia yang dewasa (16-35 tahun) sehingga tidak
dirasakan terdapatnya kesulitan untuk mengkonsumsi apapun termasuk produk ice
cream.
Hasil yang tidak signifikan pada Pelayanan Konsumen dapat dijelaskan dengan
kenyataan bahwa es krim merupakan jenis makanan yang tidak diperlukan banyak
pertimbangan dalam pembelian, dan tidak termasuk pada durability goods, maka produk
ice cream dirasakan kurang membutuhkan layanan konsumen.
Hasil yang tidak signifikan pada dimensi Desain Produk dan Kemasan pada es
krim Magnum dijelaskan dengan perubahan yang minimal pada kemasan Magnum ice
cream, yang menjadikan tidak adanya efek yang terjadi pada konsumen.
Sedangkan Kualitas Produk dan kenyamanan Konsumsi secara signifikan
terhadap variabel loyalitas konsumen es krim Walls Magnum. Dengan adanya hasil
signifikan tersebut, maka perusahaan es krim Walls harus mencari faktor lain yang dapat
meningkatkan loyalitas konsumennya supaya terus dapat berkembang dan memperoleh
laba melalui produk es krim Magnum.
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4.2.7.

Implikasi Manajerial
Magnum merupakan merek dagang yang diproduksi oleh perusahaan es krim

yang sudah dikenal di seluruh dunia dengan logo heart nya, yaitu Walls. Kehadiran es
krim Magnum sebagai es krim premium yang dijual dimana saja ini mampu menarik
perhatian konsumennya. Dalam penelitian, diperoleh hasil bahwa peningkatan pada
kualitas produk, kenyamanan dalam mengkonsumsi, keamanan dalam konsumsi,
pelayanan konsumen dan desain produk dan kemasan mempengaruhi peningkatkan
loyalitas pelanggan.
Diantara kelima dimensi yang terbentuk sebagai atribut produk yang paling
berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen yaitu kualitas produk dan
kenyamanan dalam mengkonsumsi merupakan faktor yang perlu mendapat prioritas
dalam meningkatkan loyalitas.
1. Kualitas Produk
Kualitas produk yang paling dapat dirasakan adalah kualitas bahan es krim yang
terdiri dari susu, gula, air, rasa vanilla, coklat dan bahan lain yang bermutu untuk
menjaga kualitas produk Magnum. Kualitas dalam produk makanan perlu dipertahankan,
contohnya dalam meneapkan standar produksi.
Kemudian, dari segi rasa yang berbeda dari pesaingnya, dapat diartikan magnum
memiliki cita rasa yang unik, yang tidak dapat disaingi oleh produk es krim sejenis.
Bahan coklat yang menjadi identitas magnum yaitu coklat asli belgia menunjukkan
pentingnya bahan pilihan sebagai identitas produk. Pengembangan di bagian research
and development untuk memperoleh cita rasa baru agar terus menguasai persaingan.

73
Pengaruh Atribut...,Febrika Rizki Fanora, Ma.-Ibs, 2011

Selain itu, komposisi rasa Magnum yang seimbang antara rasa coklat yang sedikit
pahit, rasa vanilla yang manis, mampu memberikan sensasi yang segar dan nikmat bagi
penggemar es krim. Penyesuaian yang baik terhadap budaya dan lidah orang Indonesia
perlu dipertahankan.
Berikutnya, pencitraan Magnum sebagai es krim premium mampu menarik
konsumen yang menyukai kualitas dan sensasi es krim berkelas. Dengan cara
menyajikan iklan di televisi dengan bintang yang elegan, penjualan yang eksklusif dan
mengadakan event atau promo yang mencerminkan kehidupan ekslusif.
2. Kenyamanan Mengkonsumsi
Kenyamanan mengkonsumsi pada produk makanan khususnya, unsur psikologis
dari konsumen yang merasa nyaman merupakan hal yang paling mendasar saat
konsumen membelinya. Di Indonesia khususnya, kehalalan produk sangat penting
karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah muslim. Magnum harus
mengumumkan kejelasan kehalalan produknya berupa sertifikat halal dari Majelis Ulama
Indonesia. Dari segi kenyamanan mengkonsumsi, produsen harus lebih memperhatikan
sertifikasi kehalalan produk, karena produk Magnum memiliki popularitas yang sempat
turun akibat pemberitaan di media komunikasi internet dan di jejaring sosial mengenai
keraguan ke-halal-an produknya yang diisukan mengandung bahan yang mengandung
lemak babi. “Itu tidak benar. Magnum sudah mendapat sertifikat halal dari LPPOM.
Produk mana pun yang sudah memperoleh label halal dari kami, dijamin terbebas dari
barang

haram

dan

najis,”

ujar

Lukmanul

Hakim.

(sumber:

http://www.hidayatullah.com/read/15974/21/03/2011/lppom:-kode-e472-tidak-berartibabi.html). Meskipun logo halal tercantum di kemasan es krim Magnum, namun ukuran
dan warna yang samar memberikan keraguan pada benak konsumen, sehingga hal
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tersebut memicu adanya isu tentang produk ini tidak halal. Untuk produk sejenis ataupun
produk makanan lainnya, agar lebih menonjolkan kehalalan produk dalam bentuk
pencantuman logo yang lebih jelas.
Berikutnya, ke-higienis-an produk menciptakan rasa nyaman bagi konsumen. Hal
ini dapat diciptakan dari kebersihan display produk saat dijual dan produk masih rapih
didalam kemasannya. Bahan baku yang aman menjadi salah satu alasan mengapa
diperlukannya ahli gizi yang harus dicantumkan pada kemasan Magnum.
3. Kemudahan Mengkonsumsi, Layanan konsumen dan Desain Produk dan
Kemasan
Selain kedua dimensi tersebut sebagai tambahan agar loyalitas konsumen
bertambah, kemudahan mengkonsumsi menjadi sangat penting pada produk es krim
karena produk ini dikonsumsi juga oleh konsumen dengan usia anak-anak. Magnum
mengimplikasikannya pada batang es krim yang sesuai sehingga mudah untuk
digenggam. Konsumen menginginkan es krim tersebut ringan, pas ukurannya, pas
bentuknya, tidak licin, serta tidak mudah meleleh yang termasuk pada indikator mudah
dibawa kemanapun. Selain itu, kemudahan untuk dikonsumsi langsung juga penting
daam produk es krim, Magnum yang bentuknya mudah digigit, ukurannya pas dimulut,
dan tidak perlu alat bantu seperti sendok atau wadah.
Layanan konsumen disini merupakan kemudahan yang diciptakan untuk
melayani keinginan konsumen dari awal pembelian sampai setelah pemakaian. Antara
lain yaitu, kemudahan pembelian dimanapun, konsumen dapat mebeli Magnum di mini
market yang menjual es krim Walls. Kemudian, distribusi yang merata mampu
menjadikan konsumen loyal karena konsumen tidak harus mencari ke daerah tertentu
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untuk mendapatkan es krim Magnum. Kemudahan bagi konsumen untuk mengadakan
pengaduan, melalu layanan konsumen online yang terhubung dengan customer care dari
perusahaan Walls. Terakhir, adalah situs resmi di internet untuk memudahkan pencarian
informasi bagi konsumen terutama disaat internet merupakan sumber pencarian paling
utama saat ini.
Dimensi terakhir adalah desain produk dan kemasan yang tidak kalah penting.
Kemasan yang menarik dapat menstimulasi konsumen agar timbul keinginan membeli
hanya dengan melihat warna, tulisan, corak dan tulisan pada kemasan Magnum. Produk
yang didesain dengan baik mampu menciptakan ingatan konsumen tentang produk serta
memberikan stimulasi yang baik agar konsumen melakukan pembelian ulang.
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BAB V
Kesimpulan
5.1.

Kesimpulan
Dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan pada bagian

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
1. Berdasarkan studi eksploratori dan telaah pada literatur dapat diidentifikasi
sejumlah atribut yang diperhatikan oleh konsumen dalam memilih produk es
krim. Dari hasil exploratory factor analysis terhadap sejumlah atribut tersebut
dapat disimpulkan terjadinya pengelompokan atribut ke dalam lima dimensi
atribut produk es krim.
kemudahan

Lima dimensi tersebut adalah kualitas produk,

mengkonsumsi,

kenyamanan

mengkonsumsi,

pelayanan

konsumen, dan desain produk dan kemasan.
2. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda lima dimensi atribut produk es
krim terhadap loyalitas pelanggan dapat disimpulkan bahwa dua dari lima
dimensi tersebut berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan.
Dimensi

tersebut

mengkonsumsi.

adalah

Sementara

kualitas
itu

produk

pengaruh

dan

kenyamanan

kemudahan

dalam

mengkonsumsi,

pelayanan konsumen, dan desain produk dan kemasan terhadap loyalitas
pelanggan tidak didukung oleh data.
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5.2.

Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis dapat memberikan

saran-saran terhadap produk es krim Walls Magnum Indonesia maupun kalangan
manajerial, khususnya dalam penentuan strategi pemasaran pada produk es krim dan
produk sejenis sebagai berikut.
1. Untuk atirbut produk yang signifikan berupa kualitas produk agar
dipertahankan dan ditingkatkan, terutama dari segi rasa dan bahan baku yang
harus disesuaikan lagi dengan selera konsumen terutama di Indonesia.
2. Memunculkan variasi coklat dari negara lain yang menghasilkan inovasi baru
misalnya es krim Magnum dengan coklat putih, bertaburkan buah segar
misalnya dapat menciptakan ketertarikan konsumen agar semakin loyal
dengan produk es krim Magnum.
3. Dari segi kenyamanan mengkonsumsi, produsen harus lebih memperhatikan
sertifikasi kehalalan produk, karena produk Magnum memiliki popularitas
yang sempat turun akibat pemberitaan di media komunikasi internet dan di
jejaring sosial mengenai keraguan ke-halal-an produknya yang diisukan
mengandung bahan yang mengandung lemak babi. “Itu tidak benar. Magnum
sudah mendapat sertifikat halal dari LPPOM. Produk mana pun yang sudah
memperoleh label halal dari kami, dijamin terbebas dari barang haram dan
najis,”

ujar

Lukmanul

Hakim.

(sumber:

http://www.hidayatullah.com/read/15974/21/03/2011/lppom:-kode-e472tidak-berarti-babi.html). Tindakan antisipasi untuk produk sejenis, yaitu lebih
waspada terhadap pengaruh pihak yang tidak bertanggung jawab atas
tercemarnya nama sebuah merek makanan dengan mengantisipasinya melalui
pencantuman logo halal dengan jelas serta konferensi pers jika diperlukan.
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Saran bagi penelitian selanjutnya, sebagai kontribusi dalam penelitian mengenai
atribut produk es krim terhadap loyalitas konsumen antara lain dalam penelitian ini,
peneliti berusaha memberikan kontribusi akademis berupa penyusunan indikasi atribut
produk melalui analisis faktor karena penelitian sejenis yang belum banyak dijumpai
untuk produk es krim. Hal yang mempengaruhi bukan hanya dari faktor atribut produk
saja, maka untuk penelitian selanjutnya, dapat melihat indikator atribut produk yang
tidak termasuk dalam penelitian ini, serta faktor lain yang membentuk loyalitas
konsumen.
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Lampiran 1 : KuesionerPenelitian

KUESIONER PENELITIAN

“Pengaruh Atribut Produk Terhadap Loyaitas Konsumen pada
Produk Ice Cream Magnum”

Nama

: Febrika Rizki Fanora

NPM

: 200711025

Universitas dan Jurusan

: Indonesia Banking School jurusanManajemenPemasaran

Saya

selaku

peneliti

mengucapkan

terimakasih

atas

kesediaan

bapak/ibu/saudara/i dalam mengisi kuesioner ini. Kerahasiaan dari setiap jawaban dalam
kuesioner ini akan dijamin serta menjadi tanggung jawab peneliti dan hanya akan
digunakan sebagai kepentingan akademis.

Hormat Saya

Febrika Rizki Fanora
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KUESIONER

No:

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda ceklis (√) atau silang (x) pada jawaban
yang telah disediakan. Serta isilah titik-titik yang dikosongkan.
1. Jenis Kelamin :
 Pria
 Wanita
2. Usia :
 < 16 tahun
 16 – 25 tahun
 26 – 35 tahun
 …………….
3. Pekerjaan
 Pelajar
 Mahasiswa
 Karyawan
 Wiraswasta
 ………………
4. Es krim dengan merek apa yang paling sering dikonsumsi ?
 Walls
 Campina
 Indo Meiji Ice cream
5. Seberapa sering anda mengkonsumsi produk tersebut dalam seminggu …………..
kali
 Kurang dari 3 kali
 3 - 5 kali
 Lebih dari 5 kali
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Petunjuk pengisian :
Isilah seluruh pertanyaan dengan memberi tanda check (v) pada jawaban yang anda
pilih!
Bobot nilai :
STS (sangat tidak setuju)

1

2

3

4

5

SS (Sangat Setuju)

STS
Sangat tidak setuju

No.

Pertanyaan

1

1.

Kualitas es krim Magnum terjamin

2.

Es krim Magnum nikmat dikonsumsi saat

2

cuaca apapun
3.

Rasa es krim Magnum berbeda dengan es krim
lain

4.

Magnum memiliki rasa coklat Belgia asli

5.

Perpaduan komposisi rasa manis, pahit
seimbang

6.

Dengan memakan 1 buah es krim, memberikan
rasa kenyang

7.

Merek Magnum berkualitas

8.

Merek Magnum telah lama eksis

9.

Magnum adalah es krim premium (berkelas)

10.

Kemasan es krim magnum menarik

11.

Iklan es krim Magnum berkelas

12.

Es krim Magnum dapat dikonsumsi semua
umur

13.

Mudah menggenggam es krim Magnum

14.

Mudah membawa es krim Magnum

15.

Mudah dikonsumsi dimanapun

16.

Produk menarik secara visual untuk
dikonsumsi

17.

Memakan es krim magnum adalah bagian dari
trend masa kini

18.

Magnum memiliki promosi di media yang unik
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SS
Sangat setuju

3

4

5

19.

Mudah membeli es krim Magnum dimanapun

20.

Magnum dijual di lokasi yang strategis

21.

Magnum menyediakan layanan konsumen

22.

Terdapat situs resmi magnum di internet

23.

Magnum adalah es krim yang halal

24.

Es krim magnum higienis

25.

Es krim magnum aman dikonsumsi

SS
Sangat setuju

STS
Sangat tidak setuju

No.

Pertanyaan

1.

Di masa depan saya akan setia dengan produk
es krim Magnum

2.

Saya akan membeli es krim Magnum lagi

3.

Merek ini akan menjadi pilihan pertama saya di
masa depan
Saya tidak akan membeli merek lain jika merek
ini tersedia di toko
Saya akan merekomendasikan merek ini
kepada orang lain

4.
5.

1

2

85
Pengaruh Atribut...,Febrika Rizki Fanora, Ma.-Ibs, 2011

3

4

5

Lampiran 2: Hasil Analisis Faktor Eksploratori pada Atribut Produk
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of
Sphericity

.543

Approx. Chi-Square

2050.641

df

300

Sig.

.000

Rotated Component Matrix(a)
Component
Kualitas1
a2
Kualitas2
Kualitas3
a5
a6
Kualitas4
a8
Kualitas5
Design1
a11

1

2

3

.587

.288

.112
.757

4

5

6

7

.123

-.383

.152

.366

.056

.133

.220

-.077

.138

.675

.448

.024

-.021

.163

.157

-.031

-.040

.871

-.007

.060

.080

.052

.197

.192

.168

.230

.382

.023

-.320

.695

-.110

.281

.133

-.311

.299

.706

-.054

.267

.783

.167

-.027

-.238

.258

.036

.191

.513

.015

.133

.025

.700

.174

-.119

.863

-.059

.249

.029

.107

.123

.126

.548

.013

.038

.234

.629

.034

.086

.284

.033

-.046

.060

.057

.062

.921

-.101

.705

.119

.209

-.495

.128

-.039

.051

.880

.081

-.104

.065

.079

.046

.021

.855

.041

.174

.010

.220

.081

.214

.675

.010

.078

.137

.353

-.038

.456

.160

.095

.236

.345

.564

-.024

.290

-.071

.615

-.146

.143

.316

.007

.009

.731

.187

-.045

.062

-.353

.006

-.233

.274

.346

.719

.020

-.033

.052

.014

.444

.370

.595

-.188

-.276

-.081

.130

-.008

-.128

.817

.227

.071

-.006

.315

-.290

.043

.494

.218

.243

.173

-.192

.062

.814

-.026

.103

.235

.162

.223

.166

.783

.328

-.107

-.035

-.061

.128
.197
.860
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a Rotation converged in 7 iterations.

.068

-.173

.029

-.110

a12
Kemudahan1
Kemudahan2
Kemudahan3
Design2
a17
a18
Pelayanan1
Pelayanan2
Pelayanan3
Pelayanan4
Kenyamanan1
Kenyamanan2
Kenyamanan3
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Lampiran 3 : Hasil Uji Validitas dengan Analisis Faktor pada Penelitian

1. Dimensi Kualitas Produk
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of
Sphericity

.786

Approx. Chi-Square

301.079

df

10

Sig.

.000

Anti-image Matrices

Anti-image Covariance

Kualitas1
Kualitas2
Kualitas3
Kualitas4
Kualitas5

Anti-image Correlation

Kualitas1
Kualitas2
Kualitas3
Kualitas4
Kualitas5

Kualitas1
.472

Kualitas2
.072

Kualitas3
.021

Kualitas4
-.230

Kuaalitas5
-.063

.072

.594

-.047

-.104

-.085

.021

-.047

.264

-.072

-.175

-.230

-.104

-.072

.345

-.014

-.063

-.085

-.175

-.014

.257

.753(a)

.137

.059

-.570

-.182

.137

.890(a)

-.119

-.229

-.218

.059

-.119

.767(a)

-.240

-.672

-.570

-.229

-.240

.791(a)

-.047

-.182

-.218

-.672

-.047

.769(a)

a Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Component Matrix(a)
Component
Kualitas1
Kualitas2
Kualitas3
Kualitas4
Kualitas5

1
.742
.725
.882
.866
.892

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a 1 components extracted.
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2. DImensi Kemudahan Mengkonsumsi

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of
Sphericity

.706

Approx. Chi-Square

135.387

df

3

Sig.

.000

Anti-image Matrices

Anti-image Covariance

Kemudahan1
Kemudahan2

Kemudahan1
.383

Kemudahan2
-.242

Kemudahan3
-.149

-.242

.399

-.119

-.149

-.119

.585

.663(a)

-.620

-.314

-.620

.675(a)

-.247

-.314

-.247

.821(a)

Kemudahan3
Anti-image Correlation

Kemudahan1
Kemudahan2
Kemudahan3

a Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Component Matrix(a)
Component
Kemudahan1
Kemudahan2
Kemudahan3

1
.906
.897

.829
Extraction Method: Principal Component Analysis.
a 1 components extracted.
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3. Dimensi Kenyamanan Mengkonsumsi

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of
Sphericity

.639

Approx. Chi-Square

161.494

df

3

Sig.

.000

Anti-image Matrices

Anti-image Covariance

Kenyamanan1
Kenyamanan2

Kenyamanan1
.612

Kenyamanan2
.008

Kenyamanan3
-.165

.008

.310

-.215

Kenyamanan3
Anti-image Correlation

Kenyamanan1
Kenyamanan2

-.165

-.215

.256

.788(a)

.018

-.417

.018

.620(a)

-.763

-.417

-.763

.588(a)

Kenyamanan3
a Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Component Matrix(a)
Component
Kenyamanan1
Kenyamanan2
Kenyamanan3

1
.791
.898
.940

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a 1 components extracted.
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4. Dimensi Pelayanan Konsumen
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of
Sphericity

.552

Approx. Chi-Square

114.557

df

6

Sig.

.000

Anti-image Matrices

Anti-image Covariance

Pelayanan1
Pelayanan2

Pelayanan1
.424

Pelayanan2
-.303

Pelayanan3
-.087

-.303

.442

-.080

.159

-.087

-.080

.704

-.289

-.119

.159

-.289

.770

.564(a)

-.701

-.160

-.208

-.701

.516(a)

-.143

.272

-.160

-.143

.686(a)

-.393

-.208

.272

-.393

.429(a)

Pelayanan3
Pelayanan4
Anti-image Correlation

Pelayanan1
Pelayanan2
Pelayanan3
Pelayanan4

a Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Component Matrix(a)
Component
Pelayanan1
Pelayanan2
Pelayanan3
Pelayanan4

1
.874
.791
.721
.409

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a 1 components extracted.
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Pelayanan4
-.119

5. Dimensi Desain Produk dan Kemasan

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of
Sphericity

.500

Approx. Chi-Square

20.967

df

1

Sig.

.000

Anti-image Matrices

Anti-image Covariance

Design1

Design1

Design2
Anti-image Correlation

Design1
Design2

Design2

.807

-.355

-.355

.807

.500(a)

-.440

-.440

.500(a)

a Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Component Matrix(a)
Component
Design1
Design2

1
.848
.848

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a 1 components extracted.
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Lampiran 4 : Hasil Analisis Regresi

Model Summary(b)

Model
1

R
.567(a)

Adjusted R
Square
.285

R Square
.321

Std. Error of
the Estimate
.670

a Predictors: (Constant), Design, Kenyamanan, Kemudahan, Pelayanan, Kualitas
b Dependent Variable: Loyalitas
ANOVA(b)

Model
1

Regression

Sum of
Squares

Residual
Total

df

Mean Square

19.940

5

3.988

42.179

94

.449

62.120

99

F

Sig.

8.888

.000(a)

a Predictors: (Constant), Design, Kenyamanan, Kemudahan, Pelayanan, Kualitas
b Dependent Variable: Loyalitas

Unstandardized
Coefficients

Model
1

(Constant)
Kualitas
Kemudahan
Kenyamanan
Pelayanan
Design

Standardized
Coefficients

B
-.308

Std. Error
.647

.518

.148

.044

.064

.263
.077
.008

t

Sig.

Beta

Collinearity
Statistics
Tolerance

VIF

-.477

.635

.444

3.495

.001

.448

2.230

.062

.684

.496

.868

1.152

.108

.226

2.427

.017

.831

1.203

.152

.052

.510

.611

.698

1.432

.178

.006

.046

.963

.397

2.521

Dependent Variable: Loyalitas
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Data Pribadi
Nama

:

Febrika Rizki Fanora

Tempat / Tanggal Lahir

:

Jakarta, 05 December 1989

Alamat

:

Jl. Lumbu Tengah 1 G blok.IV no. 50
Bekasi, Indonesia

Jenis Kelamin

:

Perempuan

E-mail

:

ririsfanora@yahoo.com

Telepon

:

0819 05808316 / 021 821 2671

Status

:

Belum Menikah

Pendidikan Formal

1. Indonesia Banking School, Majoring Marketing Management. 2007- 2011
2. Senior High School graduate 2005-2007 SMA Negeri 91 Jakarta-Timur
3. Junior High School 2003-2005 SMP Negeri 16 Bekasi
4. Elementary School 1998 – 2003 SD Negeri BJR IX , Bekasi
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Kursus dan Seminar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Trade Financing – Indonesia banking School – 2011
Writing Scientific Papers Training- Indonesia Banking School- 2010
Credit Analyst Training – Indonesia Banking School- 2010
Basic Treasury – Indonesia Banking School - 2010
The British Institute – English Language course, IELTS - 2007 – 2011
Bank fraud- Indonesia Banking School - 2009
Customer Service and Selling Skill Training- 2009
Service Excellent Training – 2008
ESQ, regular program – 2007

Pengalaman Organisasi dan Kerja
1. Crew- Jakarta Chamber of Commerce and Industry (Kadin DKI) Exhibition –
Second Muslim World Biz– Kuala Lumpur, Malaysia- 2011
2. Graphic designer in Indonesia Banking School – 2011
3. Public Relation in PT. Mahadana Asta Berjangka – 2010
4. Marketing in PT. Mahadana Asta Berjangka - 2010
5. Graphic Designer in Communication Bussiness event-Menggapai Mimpi Movie2009
6. Art and Graphic Design Creator in Miss Indonesia Banking School event-2009
7. Intern Ship – Bank of Indonesia Kediri – 2009
8. Clothes Designer of Valde Clothing Company- Jakarta-2008
9. Intern Ship - Bank Perkreditan Rakyat – 2008
10. Crew Leader of High School’s Year book-2007
11. Leader of Decorating Crew in 91 High School Art Fair Event- Jakarta-2007

Competition Experiences
1. Top 15 Finalist Miss Indonesia Banking School -2009
2. First Winner in Painting Competition –Painting in Onrust Island –Jakarta-2007
3. Third Winner in Group Wall Magazine Competition- Jakarta-2006
Thank you for the attention and for sure, the resume above based on fact.
Jakarta, September 2011

(Febrika Rizki Fanora)
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