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ABSTRAKSI 

Penelitian ini mengambil judul “ ANALISIS PERILAKU KONSUMEN 

DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 

MAKANAN SIAP SAJI DI KFC KAWI MALANG”. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian survey, berdasarkan hasil 2 minggu penelitian diperoleh responden 

sebanyak 100 orang, dengan demikian sampel pada penelitian yaitu sebanyak 100 

orang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh variabel budaya, variabel sosial, variabel individual dan variabel 

psikologis terhadap keputusan pembelian makanan siap saji di KFC Kawi 

Malang. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis di antara variabel budaya, 

variabel sosial, variabel individual dan variabel psikologis manakah yang 

berpengaruh paling kuat terhadap keputusan pembelian makanan siap saji di KFC 

Kawi Malang. 

Hipotesis dari penelitian ini adalah (1) Diduga variabel budaya, sosial, 

individual, dan psikologis berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

makanan siap saji di KFC Kawi Malang. (2) Diduga variabel individual 

merupakan variabel yang berpengaruh paling kuat terhadap keputusan pembelian 

makanan siap saji di KFC Kawi Malang. 

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda, 

digunakan untuk mengetahui pengaruh signifikan dari variabel bebas yaitu 

variabel budaya, variabel sosial, variabel individual, dan variabel psikologis 

terhadap variabel terikat yaitu keputusan pembelian. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) 

Adanya hubungan kuat positif antara variabel bebas (X) yaitu budaya (X 1 ), 

sosial (X 2 ), individual (X 3 ), dan psikoligis (X 4 ) terhadap variabel terikat (Y) 

yakni keputusan pembelian. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien 

korelasi bergandanya (R) sebesar 0,739. (2) Dari keempat variabel yang 

mempengaruhi keputusan pembelian, yang paling kuat pengaruhnya adalah 

variabel individual (X 3 ). 
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