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Penelitian ini merupakan studi pada ibu-ibu rumah tangga di Desa Pangarangan Kec. Kota 

Sumenep dengan judul “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Ibu-Ibu Rumah 

Tangga di Desa Pangarangan Kec. Kota Sumenep. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi persepsi ibu-

ibu rumah tangga di Desa Pangarangan Kec. Kota Sumenep terhadap produk sabun cuci merek 

Attack. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah analisis cluster yang merupakan 

suatu model st6atistik untuk mengelompokkan suatu obyek berdasarkan pada kesamaannya 

melalui Hierarchical Clustering dimana yang digunakan adalah metode Hierarchical Clustering 

Analysis of Observation dengan jarak Euclidean dan Average Linkage ( jarak antara 2 cluster 

dan rata-rata jarak antara pengamatan dalam 1 cluster dengan pengamatan di cluster lain ). 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan analisis cluster untuk mengetahui faktor luar dan 

faktor dalam yang mempengaruhi persepsi ibu-ibu rumah tangga di Desa Pangarangan Kec. Kota 

Sumenep, maka dapat diketahui bahwa masing-masing cluster dipengaruhi oleh faktor luar dan 

faktor dalam namum masing-masing cluster mempunyai persepsi yang berbeda. Cluster 1 adalah 

cluster dengan jumlah responden terbanyak yaitu 85 responden yang pada umumnya telah 

mengenal produk sabun cuci merek Attack dengan baik. Cluster 2 terdiri dari 13 responden yang 

kurang mengenal produk sabun cuci merek Attack. Cluster 3 terdiri dari 1 responden yang sudah 

cukup mengenal produk sabun cuci merek Attack. Sedangkan cluster 4 terdiri dari 1 responden 

yang kurang mengenal produk sabun cuci merek Attack. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat mengimplikasikan bahwa sebaiknya produsen 

sabun cuci merek Attack dalam memasarkan produknya agar lebih membidik pada cluster 1 

karena umumnya responden mengelompok pada cluster tersebut dan mereka telah mengenal 

produk sabun cuci merek Attack dengan baik. 

 


