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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian dari Sari Utami, Handoyo Mulyo, & Rahayu Waluyati, (2017) 

dengan judul Hubungan Pendapatan Konsumen dan Motivasi Pembelian Telur 

Ayam Berlabel di Kawasan Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui ada tidaknya hubungan pendapatan dan motivasi pembelian telur ayam 

berlabel di kawasan Yogyakarta. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara melalui 

kuesioner. Sampel penelitian ini adalah konsumen yang membeli telur ayam 

berlabel di Giant atau Superindo di kawasan Yogyakarta. Responden terdiri dari 50 

orang yang dipilih dengan teknik Accidental sampling. Responden merupakan 

konsumen telur ayam berlabel yang melakukan pembelian telur berlabel secara 

rutin. 

Berdasarkan hasil analisis Chi Square, menunjukkan nilai Asymp. Sig.(2-

sided) lebih dari 0,05 (0,978), sehingga H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti tidak 

terdapat hubungan antara pendapatan dengan motivasi konsumen dalam pembelian 

telur ayam berlabel. Konsumen dalam berbagai tingkat pendapatan mempunyai 

motivasi yang tinggi akan pembelian telur ayam berlabel. Konsumen melakukan 

tahap pengenalan kebutuhan telur ayam berlabel dengan terlihatnya motivasi yang 

tinggi di tingkat konsumen. Motivasi konsumen dalam melakukan pembelian telur 

ayam berlabel adalah karena keamanan pangan telur ayam berlabel lebih terjamin, 

rasa yang lebih enak, nilai gizi yang lebih baik, dan yang terakhir adalah motivasi 

yang akan mencirikan kelas sosial/prestige seseorang. Motivasi pembelian karena 
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faktor trend yang sedang berkembang tidak menjadi alasan konsumen dalam 

pembelian telur ayam berlabel.  

Penelitian selanjutnya yaitu dilakukan oleh Musdyaningwati, (2016) yang 

berjudul Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Pangan Halal Terhadap Sikap 

Keputusan Pembelian Produk Halal Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan 

pangan halal terhadap sikap keputusan pembelian produk halal pada mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Semarang. Penelitian dilakukan pada bulan Januari 

2016 bertempat di Universitas Muhammadiyah Semarang. Jenis data yang 

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

diperoleh melalui wawancara dengan repsonden. Sampel penelitian ini adalah 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang. Responden terdiri dari 97 orang 

yang dipilih dengan metode Proporsional Random Sampling yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengujian signifikasi 5% 

dengan menggunakan nilai rtabel sebesar 0,320. Artinya korelasi tingkat 

pengetahuan pangan halal terhadap sikap keputusan pembelian produk halal 

terdapat signifikasi dan korelasi (ada hubungan yang positif) antara variabel 

dependen dan independen. Demikian juga dengan hasil output SPSS dengan 

menggunakan Correlate Bivariate Product  yang menunjukkan nilai koefisien 

Korelasi r = 0,320 dan sig. Pada angka 0,001 yang berada dibawah 0,05 yang artinya 

terdapat hubungan antara variabel tingkat pengetahuan pangan halal terhadap sikap 

keputusan pembelian produk halal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan 

antara pengetahuan pangan halal terhadap sikap keputusan pembelian produk halal 
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dengan ketepatan korelasi yang bernilai adanya hubungan yang cukup. Diketahui 

bahwa ada hubungan positif antara pengetahuan pangan halal terhadap sikap 

keputusan pembelian produk halal.  

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen merupakan suatu hal terkait keputusan yang diambil 

oleh seorang (konsumen) dalam penentuan untuk mendapatkan dan 

mempergunakan barang dan jasa. Menurut Mangkunegara (2005) dalam 

Supriyono, (2015) Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses 

pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam 

proses mengevaluasi, memperoleh menggunakan atau dapat mempergunakan 

barang- barang dan jasa. Menurut Kotler (2005) dalam  Wijayanti (2013) sebelum 

menentukan keputusan pembelian, konsumen biasanya memerhatikan beberapa 

faktor yaitu : faktor budaya yaitu kelas sosial, faktor sosial seperti kelompok, 

keluarga, peran dan status, faktor pribadi yaitu situasi ekonomi, gaya hidup, 

kepribadian dan konsep diri, usia dan tahap siklus hidup seseorang, pekerjaan, serta 

faktor psikologi yang meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan dan 

sikap. 

2.2.2 Faktor Sosial 

Kata sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat 

(KBBI, 1996). Sedangkan dalam konsep sosiologi, manusia sering disebut sebagai 

makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan 

orang lain disekitarnya. Sehingga kata sosial sering diartikan sebagai hal-hal yang 

berkenaan dengan masyarakat. 
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Tingkah-laku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial misalnya 

kelompok acuan konsumen, keluarga, peranan dan status sosial. 

a. Kelompok Acuan. 

Banyak kelompok mempengaruhi perilaku sesorang. Kelompok acuan 

seseorang terdiri dari semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau 

tidak langsung terhadap pendirian atau perilaku seseorang. Semua ini adalah 

kelompok dimana orang tersebut berada atau berinteraksi (Kotler, 1995). 

b. Keluarga  

Anggota keluarga merupakan kelompok primer yang paling berpengaruh. 

Orientasi keluarga terdiri dari oranag tua seseorang. Bahkan jika pembeli sudah 

tidak berinteraksi lagi dengan orang tuanya , pengaruh orang tua terhadap pembeli 

bisa saja tetap signifikan. Pengaruh yang lebih langsung terhadap perilaku 

pembelian sehari-hari adalah keluarga prokreasi  seseorang, yakni pasangan dan 

anak-anaknya. Para pemasar tertarik dengan peran dan pengaruh relatif dari seorang 

suami isteri, dan anak-anak dalam pembelian berbagai produk dan jasa (Kotler, 

1995) 

c. Peran dan Status 

Seseorang berpartisipasi dalam banyak kelompok sepanjang hidupnya 

(keluarga, klub, organisasi). Posisi orang tersebut dalam setiap kelompok dapat 

didefinisikan dalam istilah peran dan status. Setiap peran membawa suatu status. 

Orang-orang memilih produk yang mengkomunikasikan peran dan status mereka 

dalam masyarakat. Para pemasar menyadari potensi simbol status dari produk dan 

merk. Namun demikian, simbol status berbeda-beda menurut kelas-kelas sosial dan 

juuga lokasi geografis(Kotler, 1995). 
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Pembelian juga dibentuk oleh tahap siklus hidup keluarga. Tahap-tahap 

yang dilalui keluarga ketika mereka menjadi matang dengan berjalannya waktu. 

Orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli sepanjang hidup mereka. Selera 

makanan, pakaian, perabot, dan rekreasi sering berhubungan dengan usia. Pemasar 

sering mendefiniskan pasar sasaran mereka dengan tahap siklus hidup dan 

mengembangkan produk dan rencana pemasaran yang sesuai untuk setiap tahapnya itu 

(Kotler, 2008) dalam Pratiwi, (2011).  

Faktor sosial yang akan diteliti dalam penelitian ini berupa variabel umur.  

Umur adalah rentang kehidupan yang diukur dengan tahun. Umur dikatakan masa 

awal dewasa adalah usia 18 tahun sampai 40 tahun. Dewasa madya adalah 41 

sampai 60 tahun. Dewasa lanjut adalah lebih dari 60 tahun.  

2.2.3 Faktor Ekonomi 

Istilah ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu “oikos” yang berarti 

keluarga atau rumah tangga dan “nomos” yaitu peraturan, aturan, hukum. Maka 

secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen 

rumah tangga. Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa ekonomi 

berarti ilmu yang mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang 

barang serta kekayaan (seperti keuangan, perindustrian dan perdagangan) (KBBI, 

1996).  

Menurut George Soul ekonomi adalah pengetahuan sosial yang 

mempelajari tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat khususnya dengan 

usaha memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai kemakmuran dan 

kesejahteraan (Lipsey, dkk 1991). 
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a.  Pekerjaan  

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang-barang dan jasa yang dibeli. 

Buruh rendahan mungkin membeli pakaian kerja sepatu kerja, nasi bungkus dan 

perlengkapan olah raga. Seorang presiden perusahaan mungkin membeli busana 

wol yang mahal berwarna biru tiket pesawat tebang menjadi anggota klub, dan 

perahu motor yang besar. Para pemasar mencoba mengidentifikasi kelompok-

kelompok pekerjaan yang mempunyai minat diatas rata-rata terhadap produk dan 

jasanya. Sebuah perusahaan bahkan bisa mengkhususkan diri untuk mengeluarkan 

produk yang hanya dibutuhkan oleh kelomppok pekerjaan (Kotler, 1997) 

b.  Pendapatan  

Menurut Purwaningsih, (2008), pendapatan yaitu jumlah barang dan jasa 

yang diperoleh dari hasil kerja seseorang, jika kita memperhatikan lingkungan 

disekitar kita, maka akan terlihat betapa sibuknya orang bekerja. Sebuah keluarga 

harus berusaha agar memperoleh pemasukan sebagai sember keuangan guna 

memenuhi kenutuhan hidup suatu rumah tangga.  

c.  Jumlah Anggota Keluarga  

Menurut Mantra (2003) yang termasuk jumlah anggota keluarga adalah 

seluruh jumlah anggota keluarga rumah tangga yang tinggal dan makan dari satu 

dapur dengan kelompok penduduk yang sudah termasuk dalam kelompok tenaga 

kerja. Kelompok yang dimaksud makan dari satu dapur adalah bila pengurus 

kebutuhan sehari-hari dikelola bersama-sama menjadi satu. Jadi, yang termasuk 

dalam jumlah anggota keluarga adalah mereka yang belum bisa memenuhi 

kebutuhan sehari-hari karena belum bekerja (dalam umur non produktif) sehingga 

membutuhkan bantuan orang lain (dalam hal ini orang tua). 
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2.2.4 Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Karena bauran pemasaran adalah suatu strategi yang digunakan dalam bidang 

pemasaran untuk menciptakan pertukaran dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu 

untuk memperoleh laba dan akan meningkatkan volume penjualan produknya, 

sehingga produk perusahaan tersebut akan meningkat apabila konsumen 

memutuskan untuk membeli produk tersebut (Ernawati, 2006) dalam (Suardika, 

dkk,2014). 

Bauran pemasaran menurut Kotler (2008) dalam Muazin (2017) “bauran 

pemasaran adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali – produk, harga, 

tempat, dan promosi yang diperlukan perusahaan untuk menghasilkan respons yang 

diinginkannya dipasar sasaran. 

a. Product 

Produk adalah segala sesuatu, baik yang bersifat fisik maupun non fisik 

yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi keinginan dan 

kebutuhannya (Laksana, 2008) dalam Muazin (2017). Sedangkan konsumen bebas 

memilih produk yang dibutuhkan atau yang diinginkan, memutuskan tempat 

pembelian, bagaimana caranya dan lain sebagainya.  

Menurut Tjiptono (2002) dalam Muazin (2017), produk merupakan segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, 

digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan 

pasar yang bersangkutan. Pembuatan produk adalah langkah awal dari proses 

pemasaran. Suatu produk harus dibuat semenarik mungkin agar dapat memikat para 

Konsumennya. 
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Kemasan menurut Kotler dan Amstrong (2008) dalam Tarimana, (2017) 

adalah aktivitas merancang dan memproduksi wadah atau pembungkus suatu 

produk. Bungkus atau kemasan yang menarik akan memberikan nilai plus pada 

konsumen yang sedang membedakan beberapa produk yang bentuk dan mutunya 

hampir sama. Perbedaan tersebut akan terlihat dari label yang biasanya dalam 

kemasan produk. Keberhasilan pemasaran suatu barang, tidak hanya ditentukan 

oleh mutu barang serta usaha promosi yang dilakukan, tetapi juga dalam upaya yang 

sama oleh mutu dan penampilan kemasan itu sendiri. 

Merek adalah suatu tanda atau simbol yang memberikan identitas suatu 

barang/jasa tertentu yang dapat berupa kata-kata, gambar atau kombinasi keduanya 

(Alma, 2005) dalam (Wijayanti, 2013). Merek memegang peranan sangat penting, 

salah satunya adalah menjembatani harapan konsumen pada saat kita menjanjikan 

sesuatu kepada konsumen, dengan demikian dapat diketahui adanya ikatan 

emosional yang tercipta antara konsumen dengan perusahaan penghasil produk 

melalui merek(Trimana, 2017). 

b. Price 

Prawirosentono (2002) dalam Puspitarini, (2013) menyatakan bahwa Harga 

adalah nilai suatu produk yang diukur dengan uang, dimana berdasarkan nilai 

tersebut penjual atau produsen bersedia melepaskan barang atau jasa yang 

dimilikinya kepada pihak lain dengan memperoleh keuntungan tertentu. 

Menurut Kotler (2001) dalam Saputra (2013) Harga adalah sejumlah uang 

yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar 

konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau 

jasa tersebut. Berdasarkan definisi harga diatas, maka dapat disimpulkan harga 
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adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan 

produk atau jasa yang dibelinya guna memenuhi kebutuhan dan keinginannya. 

c. Place 

Lokasi adalah suatu ruang dimana berbagai kegiatan yang dilakukan 

perusahaan untuk membuat produk yang diperoleh dan tersedia bagi pelanggan 

sasaran (Kotler, 2008). Faktor lokasi juga berpengaruh terhadap keputusan yang 

diambil konsumen untuk membeli suatu produk. Lokasi yang mudah dijangkau oleh 

pembeli dan dekat dengan pusat keramaian merupakan lokasi yang tepat untuk 

suatu usaha. Lokasi yang strategis bagi konsumen akan memperkecil pengorbanan 

energi dan waktu (Kotler, 2008). 

Masalah kepuasan merupakan masalah perseorangan yang sifatnya 

subyektif. Kepuasan seseorang belum tentu sama dengan kepuasan yang digunakan 

orang lain, walaupun jasa yang diberikannya mempunyai ciri-ciri atau kualitas 

pelayanan yang sama. Menurut Subhaini (2001) dalam Wijaya, (2011), jika 

penilaian konsumen terhadap kualitas pelayanan adalah tinggi atau superior, maka 

behavioural intentions konsumen tersebut akan bersifat favourable atau 

menyenangkan, yaitu konsumen berusaha memperkuat hubungan dengan 

perusahaan, seperti mengatakan hal yang positif mengenai perusahaan, 

merekomendasikan kepada orang lain, meningkatkan volume pembeliannya atau 

bersedia membayar dengan harga premium. 
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d. Promotion 

Menurut Swastha dan Irawan (2005) dalam Hia, (2012) mengatakan bahwa 

promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk 

mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan 

pertukaran dalam pemasaran. Promosi dapat membawa keuntungan, baik bagi 

produsen maupun konsumen. Keuntungan bagi konsumen ialah konsumen dapat 

mengatur pengeluarannya menjadi lebih baik, misalnya konsumen yang membaca 

iklan, ia dapat membeli barang atau produk yang lebih murah. Keuntungan bagi 

produsen ialah promosi dapat menghindarkan persaingan berdasarkan harga, 

konsumen membeli barang/produk karena tertarik akan mereknya. 

Menurut Kotler (2001) dalam Saputra (2013) terdapat empat jenis kegiatan 

promosi, antara lain (1). Periklanan (Advertising), yaitu bentuk promosi non 

personal dengan menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk merangsang 

pembelian. (2). Penjualan Tatap Muka (Personal Selling), yaitu bentuk promosi 

secara personal dengan presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan calon 

pembeli yang ditujukan untuk merangsang pembelian. (3). Publisitas (Publicity), 

yaitu suatu bentuk promosi non personal mengenai, pelayanan atau kesatuan usaha 

tertentu dengan jalan mengulas informasi/berita tentangnya (pada umumnya 

bersifat ilmiah). (4). Promosi Penjualan (Sales promotion), yaitu suatu bentuk 

promosi diluar ketiga bentuk diatas yang ditujukan untuk merangsang pembelian. 

(5). Pemasaran Langsung (Direct marketing), yaitu suatu bentuk penjualan 

perorangan secara langsung ditujukan untuk mempengaruhi pembelian konsumen.  
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2.2.5 Definisi Pembelian 

Adapun pengertian pembelian menurut beberapa ahli , diantaranya sebagai 

berikut : Menurut Susan Irawati (2008) Pembelian adalah suatu kegiatan untuk 

memperoleh sejumlah harta atau aktiva maupun jasa dari satu pihak untuk 

kelangsungan usaha atau kebutuhan yang mendasar, sehingga dilakukan 

pembayaran atas sejumlah uang atau jasa tersebut, untuk kelangsungan operasional 

perusahaan. Para pemasar harus mendalammi berbagai pengaruh terhadap para 

pembeli dan mengembangkan suatu pemahaman mengenai bagaimana sebenarnya 

para konsumen membuat keputusan pembelian mereka.  

Model faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen membeli 

suatu produk. Menurut Essael (1987) dalam (Churiyah, 2007) ada tiga faktor yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen yaitu: (1) faktor individual 

konsumen yang meliputi pendidikan dan penghasilan konsumen. (2) pengaruh 

lingkungan (3) strategi pemasaran.  

2.2.5.1 Jenis Perilaku Pembelian  

Pengambilan keputusan konsumen bervariasi dengan jenis keputusan 

pembelian. Pembelian yang kmpleks dan mahal mungkin akan melibatkan banyak 

pertimbangan pembeli dan lebih banyak peserta. Terdapat empat jenis perilaku 

pembelian yang akan dijelaskan pada penjelasan dibawah ini: 

a. Perilaku Pembelian Kolmpleks. 

Konsumen mempunyai perilaku pembelian kompleks ketika mereka terlibat 

dalam suatu pembelian dan menyadari adanya perbedaan nyata antara berbagai 

merek. Konsumen terlibat bila suatu produk mahal, jarang dibeli, beresiko, dan 

mempunyai ekspresi pribadi yang tinggi. Pembeli akan melalui suatu proses belajar 
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yang pertama ditandai dengan mengembangkan kepercayaan mengenai produk 

tersebut, kemudian pendirian lalu membuat pilihan pembelian dengan bijaksana 

(Kotler, 1995). 

b. Perilaku Pembelian yang Mengurangi Ketidak-Sesuaian (Disonansi). 

Konsumen kadangkala terlibat dalam suatu pembelian tetapi tidak melihat 

banyak perbedaan dalam merek. Keterlibatan yang tinggi ini berdasarkan kenyataan 

bahwa pembelian tersebut bersifat mahal, jarang, dan beresiko. Setelah pembelian 

tersebut, konsumen mungkin mengalami ketidak-sesuaian yang disebabkan oleh 

adanya hal tertentu yang mengganggu dari hal satu ke hal lainnya. Konsumen 

tersebut akan waspada terhadap informasi yang dapat membenarkan keputusan 

konsumen itu sendiri (Kotler, 1995). 

c. Perilaku Pembelian Menurut Kebiasaan. 

Banyak produk yang dibeli dengan keterlibatan konsumen yang rendah dan 

tidak ada perbedaan merek yang signifikan. Konsumen tidak secara ekstensif  

mencari informasi mengenai merek, mengevaluasi karakteristiknya, dan membuat 

keputusan penuh pertimbangan mengenai merek apa yang dibeli. Tetapi, mereka 

merupakan penerima informasi pasif ketika mereka melihat iklan televisi atau iklan 

di media cetak. Para pemasar produk dengan keterlibatan konsumen yang rendah 

dan sedikit perbedaan merek merasa efektif untuk menggunakan harga dan promosi 

penjualan untuk mendorong pencobaan produk, karena pembeli tidak terlalu terikat 

dengan suatu merek (Kotler, 1995). 

d. Perilaku Pembelian yang Mencari Variasi 

Beberapa situasi pembelian ditandai dengan keterlibatan konsumen yang 

rendah tetapi perbedaanmerek bersifat nyata. Contoh dalam pembelian biskuit. 
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Konsumen memiliki sedikit kepercayaan, memilih sebuah merek biskuit tanpa 

terlalu banyak evaluasi dan mengevaluasinya selama mengkonsumsinya, tetapi 

pada waktu berikutnya konsumen itu mungkin mengambil merek yang lain karena 

bosan atau ingin rasa yang berbeda. Peralihan merek terjadi karena alasan untuk 

variasi dan bukan karena ketidakpuasan (Kotler, 1995). 

2.2.6 Analisis Chi Kuadrat (Goodness Of Fit Test)  

Uji Goodness Of Fit dikembangkan oleh Karl Pearson, bapak ilmu statistik, 

pada tahun 1900 dan ada yang menyebutnya dengan uji keselarasan. Pearson pada 

awalnya mempermasalahkan keselarasan atau kesesuaian data yang teramati 

dengan kurva frekuensi teoretisnya yang didasarkan pada hipotesis kerjanya. 

Apabila hasil pengukuran menunjukkan adanya keselarasan antara nilai yang 

teramati dengan frekuensi teoretisnya atau nilai harapannya maka hipotesis 

kerjanya (hipotesis nol) diterima, begitu pula sebaliknya (Suharyadi, 2009)  

Uji keselarasan adalah untuk menguji seberapa tepatkah frekuensi yang 

teramati (Observed Frequencies - fₒ) cocok atau sesuai dengan frekuensi yang 

diharapkan (Expected Frequencies - fₑ). Uji keselarasan dimaksudkan untuk 

menguji apakah ada kecocokan atau kesesuaian antara harapan dengan kenyataan. 

Terdapat dua hal penting untuk uji keselarasan,yaitu : a) Frekuensi yang diharapkan 

sama, ialah apabila untuk semua data pengamatan, nilai frekuensi yang diharapkan 

sama. b) Frekuensi yang diharapkan tidak sama, ialah untuk setiap pengamatan, 

nilai yang diharapkan tidak sama. perbedaan nilai harapan ini sangat wajar 

berdasarkan pada data atau observasi yang sama, sebab menjadi sangat tidak wajar 

apabila mengharapkan nilai harapan yang sama (Suharyadi, 2009). 
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2.2.6.1 Tabel kontingensi 2 x 2  

 Penggunaan tes χ² yang paling lazim ialah untuk menguji apakah suatu 

perincian frekuensi observasi dalam suatu tabel kontingensi 2 x 2 dapat terjadi 

dibawah Hₒ, jika penetapan tes χ² untuk data dengan r dan k sama dengan 2 maka 

harus memakai rumus dibawah ini:  

χ² = 
𝑁 [(𝐴𝐷−𝐵𝐶) − 

𝑁

2
]²

(𝐴+𝐵) (𝐶+𝐷) (𝐴+𝐶) (𝐵+𝐷)
 db = 1 

Rumus tersebut lebih mudah diterapkan dibandingkan dengan rumus yang 

lainnya karena dalam perhitungannyahanya diperlukan satu pembagian. Rumus ini 

juga dapat dihitung dengan menggunakan mesin hitung. Keuntungan lain dari 

rumus tersebut adalah, di sini tercakup pula koreksi kontinyuitas yang semakin 

mendekatkan distribusi χ² yang dihitung dengan distribusi chi-kuadrat (Siegel, 

2011) 

2.2.6.2 Prosedur Chi Kuadrat 

 Langkah-langkah dalam menggunakan tes χ² untuk dua sampel independen: 

1.  Masukkan frekuensi-frekuensi Observsi dalam satu tabel kontingensi k-r dengan 

menggunakan k kolom untuk kelompok dan r baris untuk kondisi-kondisi yang 

berlainan 

2.  Tentukan frekuensi yang diharapkan untuk masing-masing sel dengan 

menentukan hasil perkalian jumlah marginal di kedua sisi yang berlainan dari 

sel itu dan membaginya dengan N (N adalah jumlah masing-masing kelompok 

jumlah marginal, dalam hal ini mewakili jumlah total observasi independen). 

Langkah 2 ini tidak perlu jikan data ada dalam satu tabel 2 x 2. 
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3.  Hitunglah dengan rumus kontingensi 2 x 2 untuk tabel 2 x 2. Bila r lebih besar 

daripada 2 maka hitunglah menggunakan rumus lain. 

4.  Tentukan signifikansi χ² observasi dengan acuan Tabel C (Siegel, 2011). 

Sedangkan untuk tes satu sisi bagi dua tingkat signifikansi yang ditunjuk. Jika 

kemungkinan yang diberikan oleh Tabel C sama dengan atau lebih kecil daripada 

α, maka Hₒ ditolak dan H1  diterima (Siegel, 2011). 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Otak-otak bandeng adalah salah satu produk unggulan khas Gresik yang 

sampai saat ini masih digemari oleh sebagian besar masyarakat, khususnya 

masyarakat Gresik. UD. Suwaga Jaya merupakan market leader pembuat otak-otak 

bandeng yang menyediakan banyak jenis makanan olahan khas Kota Gresik. 

Seiring dengan semakin berkembangnya industri makanan maka perlu adanya 

Pengelolaan yang intensif, efektif dan efisien pada usaha ini yang nantinya akan 

memberikan produksi dan pendapatan maksimum. Banyak faktor yang 

dipertimbangkan konsumen untuk memilih sebuah produk yang akan dibeli dan 

dikonsumsi, sehingga nantinya konsumen akan merasa puas dengan hasil produk 

yang dijual. 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis mengajukan 

hipotesis sebagai berikut : 

Hₒ:  Tidak ada hubungan antara faktor sosial dan ekonomi dengan pembelian otak-

otak bandeng. 

H1  : Terdapat hubungan antara faktor sosial dan ekonomi dengan pembelian otak-

otak bandeng. 

Umur 

  

Pembelian

Otak-Otak 

Bandeng  

Pendapatan 

Jumlah Anggota 

Keluarga 

Pekerjaan 

Faktor  

Sosial 

Produk  

Faktor 

Ekonomi 

Tempat/ 

Lokasi 

Promosi  

Harga  

Citra Toko 

  

Harga Produk 

  

Merk 

  

Kemasan 

  

Word Of Mouth 

  

Lokasi Toko 

  

Bagan 1. Kerangka Pemikiran 
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Apabila :  

- χ²hitung < χ²tabel maka Hₒ diterima, sehingga tidak ada hubungan antara kedua 

variabel. 

- χ²hitung > χ²tabel maka Hₒ ditolak, sehingga ada hubungan antara kedua variabel  

Atau, apabila : 

-  Sig χ²hitung > alpha maka  Hₒ diterima. 

- Sig χ²hitung < alpha maka Hₒ ditolak. (Siegel, 2011). 

 

 


