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ABSTRAK 

Jenis penelitian yang lakukan ini adalah penelitian survey, dimana peneliti melakukan 

observasi dalam pengumpulan data yang dilakukan di Kecamatan Sidayu Kabupaten 

Gresik, dengan judul penelitian yaitu:Pengaruh Variabel-Variabel Dari Faktor 

Psikologis Terhadap Pemilihan Merek Minyak Goreng Dalam Kemasan (Studi Pada 

Ibu-Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. 

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel dari faktor 

psikologis terhadap pemilihan minyak goreng bermerek dalam kemasan dan untuk 

mengetahui variabel psikologis yang paling berpengaruh terhadap pemilihan minyak 

goreng bermerek dalam kemasan. Alat analisis data yang digunakan yaitu regresi 

linier berganda dengan menggunakan uji F dan uji t. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa faktor psikologis yang terdiri dari variabel motivasi, persepsi, 

pengetahuan, keyakinan dan sikap berpengaruh signifikan terhadap pemilihan minyak 

goreng bermerek dalam kemasan. Variabel motivasi paling berpengaruh terhadap 

pemilihan merek minyak goreng dalam kemasan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dilakukan, maka diajukan 

beberapa saran yaitu sebagai yaitu perusahaan diharapkan untuk dapat mempengaruhi 

motivasi para ibu rumah tangga pemilihan merek minyak goreng dalam kemasan. 

Langkah nyata yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan jaminan atas kualitas 

produk yang ditawarkan sehingga dapat memberikan jaminan kesehatan bagi 

keluarganya dengan harga yang terjangkau. Diharapkan perusahaan secara maksimal 

untuk berusaha mempengaruhi persepsi para ibu rumah tangga dalam pemilihan 

merek minyak goreng dalam kemasan. Adapun yang dapat dilakukan oleh perusahaan 

yaitu dengan mempengaruhi persepsi para ibu rumah tangga pemilihan merek minyak 

goreng dalam kemasan atas manfaat yang ditawarkan melalui unsur-unsur yang 

terdapat pada produk. Diharapkan perusahaan mampu menyakinkan para ibu rumah 

tangga yang melakukan pemilihan atas merek minyak goreng dalam kemasan bahwa 

produk yang ditawarkan benar-benar mempunyai manfaat yang sangat besar terhadap 

kesehatan. Usaha nyata yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan kegiatan 

promosi dengan lebih mengutamakan pemberian informasi atas komposisi produk dan 

keunggulan dari unsur-unsur yang terkandung pada produk. 

 

ABSTRACT 

This research is a survey research. The researcher took observation to collect the data 

that did in kecamatan sedayu gresik. And the title was the effect of variables of 

psychologist factor on choosing the cooking oil merk in package (the study of 

housewife in the kecamatan sedayu gresik). 

The purpose of this research was to know the effect of variables of psychologist factor 



on choosing the cooking oil merk in package and the most variable which had effect 

on choosing the cooking oil merk in package. Then, regression linear was used in the 

data analysis by using F-test and T-test. 

Based on the finding and discussion, it could be concluded that psychological factor 

has significant effect on choosing cooking oil merk in package. Psychological factors 

involve motivation, perception, knowledge, belief, and behavior. Motivation variable 

was the variable which effect on it. 

After concluding, there were some suggestion that addressed to the company. The 

company was expected to affect the motivation housewives by giving the guaranty for 

the product quality, to affect the housewives perception with explanation the benefit 

through substances on the product, to make sure them that the product is really health. 

Therefore, the real action that could be done by conducting the promotion of 

information the composition and quality of substances on the product. 

 


