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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Gambaran Umum Responden 

Dalam penelitian ini akan disajikan gambaran umum responden dengan 

memperhatikan karakteristik seperti umur,  dan jenis kelamin. 

4.1.1. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa responden yang bersedia mengisi 

quesioner adalah berjenis kelamin laki-laki sebanyak 29 orang atau sebesar 29%, 

dan yang berjenis kelamin perempuan sebesar 71 orang atau 71 %.  

Tabel 4.1 
Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin 

 
No. Jenis Kelamin Frekuensi Prosentase (%) 

1. Laki-Laki 29 29,00 
2. Perempuan 71 71,00 
 Jumlah 100 100,00 

Sumber : Data Primer yang diolah 

 

4.1.2. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Umur 

Dari tabel 4.2 dapat dilihat distribusi tertinggi menurut umur yaitu berusia 

antara 16 - 20  tahun yaitu sebesar 34 orang atau 34%, yang sebagian lagi yang terbesar 

adalah kelompok umur 21 – 25 tahun sebesar 29 orang atau sebesar 29%, hal ini dapat 

dikatakan konsumen yang paling banyak berbelanja di Indomaret Kapling adalah 



 37 

dalam golongan usia remaja yang lebih suka kepraktisan berbelanja di Indomaret 

daripada harus ke pasar. 

Tabel 4.2. 
Identitas Responden Menurut Kelompok Umur 

 
No. Umur Frekuensi Prosentase (%) 

1. 16 – 20 tahun 34 34,00 
2. 21 – 25 tahun 29 29,00 
3. 26 – 30 tahun 15 15,00 
4. 31 – 35 tahun 14 14,00 
5. 36 – 40 tahun 3 3,00 
6. 41 – 45 tahun 2 2,00 
7. 46 – 50 tahun 2 2,00 
8. 50 – 55 tahun 1 1,00 
 Jumlah 100 100 

Sumber : Data Primer yang diolah 

 

4.2. Analisis Faktor 

Analisis faktor pada prinsipnya digunakan untuk mereduksi data, yaitu 

proses untuk meringkas sejumlah variabel menjadi lebih sedikit dan 

menamakannya sebagai faktor ( Santoso dan Tjiptono, 2001 : 248 ). Secara garis 

besar tahapan dalam analisis faktor adalah sebagai berikut : 

4.2.1. Memilih variabel yang layak dimasukkan dalam analisis faktor 

Setelah dilakukan analisis KMO and Barlett’ test dengan menggunakan 

program komputer SPSS diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.3 
KMO and Barlett’ Test 

KMO and Bartlett's Test

,731

572,261
91

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

 
       Sumber : Data primer yang diolah 
 

Pada tabel 4.3 di atas, KMO and Barlett’s test, dapat dilihat 

bahwa angka K-M-0 Mesuare of Sampling Adequacy (MSA) adalah 

0,731. oleh karena itu angka MSA > 0,5, maka kumpulan variabel 

tersebut dapat diproses lebih lanjut. Selanjutnya tiap variabel dianalisis 

untuk mengetahui mana yang dapat diproses lebih lanjut dan mana yang 

harus dikeluarkan.  

Metode yang dipakai untuk mengetahui variabel mana yang 

dapat diproses dan variabel mana yang harus dikeluarkan dengan 

menggunakan metode Anti-Image Matrik. Hasil perhitungan dengan 

metode ini dapat dilihat pada tabel 4.4 
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Tabel 4.4 
Perhitungan Anti-Image Matrik 

 
No. Faktor –faktor Anti-Image Corelation 

1. Brosur menarik 0.835 
2. Adanya kupon berhadiah  0.753 
3. Lokasi yang mudah dijangkau 0.561 
4. Jarak dengan rumah dekat 0.599 
5. Pelayanan karyawan ramah 0.731 
6. Produk yang ditawarkan komplit. 0.746 
7. Suasana ruang yang sejuk 0.764 
8. Penempatan display yang menarik 0.792 
9. Harga bersaing 0.689 
10. Adanya discount 0.703 
11. Adanya hadiah langsung 0.850 
12. Parkir luas  0.635 
13. Parkir aman 0.596 
14. Penataan rak-rak produk yang lega 0.765 

     Sumber : Data primer yang diolah 
 

Dari tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa angka Anti – Image 

Corelation adalah lebih besar daripada 0,5 sehingga keempatbelas variabel 

dapat dilakukan analisis faktor. 

 

4.2.2. Menentukan Jumlah Faktor Dengan Menggunakan Ekstraksi 

Setelah sejumlah variabel terpilih, maka dilakukan ekstraksi  variabel 

tersebut sehingga menjadi satu atau beberapa faktor. Analisis Faktor 

dengan menggunakan ekstraksi dengan bantuan program  SPSS adalah 

sebagai berikut : 
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4.3.2.3. Communalities 

Hasil perhitungan communalities dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini: 

Tabel 4.5 
Hasil Perhitungan Communalities 

 
No. Faktor –faktor Initial Extraction 

1. Brosur menarik 1.000 0.677 
2. Adanya kupon berhadiah  1.000 0.844 
3. Lokasi yang mudah dijangkau 1.000 0.671 
4. Jarak dengan rumah dekat 1.000 0.617 
5. Pelayanan karyawan ramah 1.000 0.651 
6. Produk yang ditawarkan komplit. 1.000 0.685 
7. Suasana ruang yang sejuk 1.000 0.507 
8. Penempatan display yang menarik 1.000 0.563 
9. Harga bersaing 1.000 0.513 
10. Adanya discount 1.000 0.870 
11. Adanya hadiah langsung 1.000 0.696 
12. Parkir luas  1.000 0.690 
13. Parkir aman 1.000 0.713 
14. Penataan rak-rak produk yang lega 1.000 0.621 

     Sumber : Data primer yang diolah 
 

Dari tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa untuk faktor brosur 

menarik, angka yang didapatkan adalah 0.677, hal ini berarti sekitar 67.7% 

varians dari faktor brosur menarik dapat dijelaskan oleh faktor yang nanti 

terbentuk. Untuk faktor adanya kupon berhadiah  didapatkan angka 0.844 

yang berarti bahwa sekitar 84,4% varians dari faktor adanya kupon 

berhadiah dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. 

Demikian seterusnya untuk variabel yang lainnya, dengan 

ketentuan bahwa semakin kecil communalities sebuah faktor, maka 

semakin lemah hubungannya dengan faktor yang terbentuk. 
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4.3.2.4. Principal Component Analysis 

Dalam pencarian faktor metode yang digunakan adalah Principal 

Component Analysis. Hasil perhitungan principal componen analysis 

dengan menggunakan bantuan program SPSS dapat dilihat pada tabel 4.6 

di bawah ini : 

Tabel 4.6 
Perhitungan Principal Component Analysis 

 
Total Variance Explained

3,852 27,513 27,513 3,852 27,513 27,513 3,111 22,219 22,219
2,904 20,742 48,255 2,904 20,742 48,255 3,091 22,080 44,299
1,348 9,630 57,885 1,348 9,630 57,885 1,651 11,789 56,088
1,215 8,676 66,561 1,215 8,676 66,561 1,466 10,473 66,561

,940 6,716 73,276
,698 4,983 78,259
,644 4,599 82,858
,537 3,835 86,693
,512 3,656 90,349
,397 2,836 93,185
,321 2,292 95,478
,261 1,864 97,342
,246 1,754 99,096
,127 ,904 100,000

Component
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Total
% of

Variance
Cumulativ

e % Total
% of

Variance
Cumulativ

e % Total
% of

Variance
Cumulativ

e %

Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared

Loadings
Rotation Sums of Squared

Loadings

 
Sumber : Data primer yang diolah 

 

Dari tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa ada empat belas faktor 

yang dimasukkan dalam analisis faktor. Dengan masing-masing faktor 

mempunyai varians 1, maka total varians adalah 14 x 1 = 14. sekarang jika 

dari empat belas faktor tersebut diringkas menjadi satu faktor, maka 

varians yang dapat dijelaskan oleh satu faktor tersebut adalah (lihat 

componen=1): 

3,852 / 14 x 100% = 27,51% 
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Jika  14 faktor diekstrak menjadi 4 faktor, maka : 

1) Varians faktor pertama adalah 27,51% 

2) Varians kedua adalah 2,904 / 14 x 100 % = 20,74 % 

3) Varians ketiga adalah 1,348 / 14 x 100 % = 9,63 % 

4) Varians keempat adalah 1,215 / 14 x 100 % = 8,69 % 

Total keempat faktor akan dapat menjelaskan 27,51% + 20,74% + 9,63% 

+ 8,69%, atau 66,57% dari variabel ke empat belas faktor tersebut. 

Sedangkan eigenvaluas menunjukkan kepentingan relatif masing-

masing faktor dalam menghitung varians empat belas faktor yang 

dianalisis, yaitu : 

♣ Jumlah angka eigenvalues untuk empat belas faktor adalah sama 

dengan total varians empat belas faktor, atau 3.382 + 2,904 + ..... + 

0,127 = 14. 

♣ Susunan eigenvalues selalu diurutkan dari yang terbesar sampai 

terkecil, dengan kriteria bahwa angka eigenvalues dibawah 1 tidak 

digunakan dalam menghitung jumlah faktor yang terbentuk. 

Dari tabel 4.6 di atas terlihat bahwa hanya empat faktor yang 

terbentuk, karena hanya empat faktor saja yang mempunyai angka lebih 

besar daripada satu, sedangkan dua belas yang lain lebih kecil daripada 

satu. 

 



 43 

4.3.2.5. Componen Matrik 

Setelah diketahui bahwa empat faktor adalah jumlah yang optimal 

atau empat faktor yang terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah 

menentukan distribusi variabel (komponen) terhadap empat faktor yang 

terbentuk tersebut. Sedangkan angka distribusi tersebut adalah factor 

loadings, atau besar korelasi antara suatu faktor dengan faktor 1, faktor 

2, faktor 3 atau faktor 4. 

Distribusi dari empat belas faktor (komponen) terhadap empat 

faktor yang terbentuk dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini: 

Tabel 4.7 
Hasil Componen Matrik 

 
Faktor Loading No. Faktor –faktor 

1 2 3 4 
1. Brosur menarik 0,62 -0,50 -0,18 0,08 
2. Adanya kupon berhadiah  0,65 -0,59 -0,04 0,26 
3. Lokasi yang mudah dijangkau 0,34 -0,19 0,66 0,30 
4. Jarak dengan rumah dekat 0,26 -0,01 0,73 0,11 
5. Pelayanan karyawan ramah 0,49 0,59 -0,03 0,23 
6. Produk yang ditawarkan komplit. 0,53 0,56 -0,15 0,26 
7. Suasana ruang yang sejuk 0,44 0,52 -0,13 0,17 
8. Penempatan display yang menarik 0,46 0,51 0,26 0,14 
9. Harga bersaing 0,53 0,40 -0,07 -0,26 
10. Adanya discount 0,69 -0,59 -0,22 0,05 
11. Adanya hadiah langsung 0,59 -0,56 -0,17 0,08 
12. Parkir luas  0,50 -0,14 0,26 -0,59 
13. Parkir aman 0,52 0,06 0,13 -0,65 
14. Penataan rak-rak produk yang lega 0,57 0,47 -0,26 -0,11 

     Sumber : Data primer yang diolah 
 

 Dari tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa dapat dilihat bahwa 

pada faktor brosur menarik  korelasi antara faktor brosur menarik 

dengan faktor 1 adalah 0,62 (sangat kuat), sedangkan korelasi faktor 
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brosur dengan faktor 2, 3, dan faktor 4 adalah sangat lemah. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa variabel faktor brosur menarik dapat 

dimasukan sebagai komponen faktor 1. 

Tetapi pada faktor produk yang ditawarkan komplit, tidak ada 

perbedaan yang nyata antara dua faktor loading yaitu faktor 1 dan 2, 

sehingga faktor tersebut tidak dapat begitu saja dimasukkan ke salah 

satu faktor dengan hanya melihat mana yang lebih besar korelasinya. 

 

4.3.2.6. Analisis Faktor dengan Rotation 

Faktor yang terbentuk seringkali kurang menggambarkan 

perbedaan di antara faktor – faktor yang ada. Hal ini tersebut akan 

mengganggu analisis, karena justru sebuah faktor harus berbeda secara 

nyata dengan faktor lain. Untuk itu jika isi faktor masih diragukan, 

dapat dilakukan proses rotasi varimax untuk memperoleh nilai bobot 

faktor yang terbentuk sudah secara signifikan berbeda dengan faktor 

lain. 

Seperti pada faktor produk yang ditawarkan komplit yang belum 

jelas dimasukan kedalam faktor 1 atau 2, maka perlu proses rotasi 

(rotation), agar semakin jelas perbedaan sebuah variabel akan 

dimasukan ke dalam salah satu faktor. 

Hasil perhitungan analisis faktor dengan rotation dapat dilihat 

pada tabel 4.8 di bawah ini. 
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Tabel 4.8 
Analisis Faktor Rotation 

 
Faktor Loading 

No. Faktor –faktor 
1 2 3 4 

1. Brosur menarik 0,81 0,06 0,13 0,03 
2. Adanya kupon berhadiah  0,89 0,02 0,00 0,23 
3. Lokasi yang mudah dijangkau 0,23 0,03 -0,01 0,79 
4. Jarak dengan rumah dekat 0,00 0,05 0,15 0,77 
5. Pelayanan karyawan ramah -0,02 0,80 0,00 0,11 
6. Produk yang ditawarkan komplit. 0,06 0,82 -0,04 0,02 
7. Suasana ruang yang sejuk 0,02 0,71 0,01 0,00 
8. Penempatan display yang menarik -0,08 0,65 0,12 0,35 
9. Harga bersaing 0,04 0,56 0,44 -0,06 
10. Adanya discount 0,92 0,03 0,17 0,00 
11. Adanya hadiah langsung 0,83 -0,01 0,11 0,03 
12. Parkir luas  0,22 0,01 0,78 0,18 
13. Parkir aman 0,12 0,17 0,82 0,03 
14. Penataan rak-rak produk yang lega 0,11 0,71 0,28 -0,18 

    Sumber : Data primer yang diolah 
 

Dari tabel 4.8 di atas bahwa sekarang angka korelasi semakin jelas 

perbedaannya, yaitu : 

1) Brosur menarik memiliki faktor loading terbesar pada faktor 1, dengan 

demikian brosur menarik masuk kedalam faktor 1. 

2) Adanya kupon berhadiah memiliki faktor loading terbesar pada faktor 

1, dengan demikian brosur menarik masuk kedalam faktor 1. 

3) Lokasi mudah dijangkau memiliki faktor loading terbesar pada faktor 

4, dengan demikian brosur menarik masuk kedalam faktor 4. 

4) Jarak dengan rumah dekat memiliki faktor loading terbesar pada faktor 

4, dengan demikian brosur menarik masuk kedalam faktor 4. 

5) Pelayanan karyawan ramah memiliki faktor loading terbesar pada 

faktor 2, dengan demikian brosur menarik masuk kedalam faktor 2. 
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6) Produk yang ditawarkan komplit memiliki faktor loading terbesar pada 

faktor 2, dengan demikian brosur menarik masuk kedalam faktor 2. 

7) Suasana ruang yang sejuk memiliki faktor loading terbesar pada faktor 

2, dengan demikian brosur menarik masuk kedalam faktor 2. 

8) Penempatan display yang menarik memiliki faktor loading terbesar pada 

faktor 2, dengan demikian brosur menarik masuk kedalam faktor 2. 

9) Harga bersaing memiliki faktor loading terbesar pada faktor 2, dengan 

demikian brosur menarik masuk kedalam faktor 2. 

10) Adanya discount memiliki faktor loading terbesar pada faktor 1, 

dengan demikian brosur menarik masuk kedalam faktor 1. 

11) Adanya hadiah langsung memiliki faktor loading terbesar pada faktor 

1, dengan demikian brosur menarik masuk kedalam faktor 1. 

12) Parkir luas memiliki faktor loading terbesar pada faktor 3, dengan 

demikian brosur menarik masuk kedalam faktor 3. 

13) Parkir aman memiliki faktor loading terbesar pada faktor 3, dengan 

demikian brosur menarik masuk kedalam faktor 3. 

14) Penataan rak-rak produk yang lega memiliki faktor loading terbesar pada 

faktor 2, dengan demikian brosur menarik masuk kedalam faktor 2. 

 
4.3.2.7. Menamakan Faktor  

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam keputusan 

membeli atau berbelanja di indomaret kapling dapat dijelaskan pada tabel 

4.9 di bawah ini: 
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Tabel 4.9 
Interprestasi Faktor Bersama (Commont Factor) 

Variabel Faktor Varian 
(%) 

Faktor 
Loading 

Brosur menarik 0,81 
Adanya kupon berhadiah  0,89 
Adanya discount 0,92 
Adanya hadiah langsung 

1 22,19 

0,83 
Pelayanan karyawan ramah 0,80 
Produk yang ditawarkan komplit. 0,82 
Suasana ruang yang sejuk 0,71 
Penempatan display yang menarik 0,65 
Harga bersaing 0,56 
Penataan rak-rak produk yang lega 

2 22.08 

0,71 
Parkir luas  0,78 
Parkir aman 

3 9,63 
0,82 

Lokasi yang mudah dijangkau 0,79 
Jarak dengan rumah dekat 

4 8,69 
0,77 

Sumber: Data Primer yang diolah. 
 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Faktor satu 

Adapun variabel dalam faktor satu, yaitu : brosur menarik, adanya 

kupon berhadiah, adanya discount dan adanya hadiah langsung. Berdasarkan 

faktor-faktor yang tergabung dalam faktor satu, maka dinamakan faktor 

tersebut Faktor Promosi.  

Faktor promosi mempunyai nilai varians sebesar 22,219 % dan nilai 

eigenvalue sebesar 3,11. 

 

2. Faktor dua 

Adapun variabel dalam faktor dua, yaitu : pelayanan karyawan ramah, 

produk yang ditawarkan komplit, suasana ruang sejuk, penempatan display 



 48 

yang menarik, harga bersaing, dan penataan rak-rak produk yang lega. 

Berdasarkan faktor-faktor yang tergabung dalam faktor dua, maka dinamakan 

faktor tersebut Faktor Pelayanan. 

Faktor pelayanan mempunyai nilai varians sebesar 22,08 % dan nilai 

eigenvalue sebesar 3,01. 

 

3. Faktor tiga 

Variabel dalam faktor tiga, yaitu :parkir luas dan parkir aman. 

Berdasarkan faktor-faktor yang tergabung dalam faktor tiga, maka dinamakan 

faktor tersebut Faktor Parkir. 

Faktor parkir mempunyai nilai varians sebesar 11,79 % dan nilai 

eigenvalue sebesar 1,65. 

 

4. Faktor empat 

Variabel dalam faktor empat, yaitu :lokasi yang mudah dijangkau dan 

jarak dengan rumah dekat. Berdasarkan faktor-faktor yang tergabung dalam 

faktor empat, maka dinamakan faktor tersebut Faktor Lokasi. 

Faktor lokasi mempunyai nilai varians sebesar 10,47 % dan nilai 

eigenvalue sebesar 1,47 
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