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ABSTRAK 

Gigi merupakan salah satu anggota tubuh kita yang relatif memhutuhkan perawatan 
ekstra, karena akan fatal akibatnya apabila tidak dirawat dan dijaga kebersihan dan 
kesehatannya. Gigi keropos, berluhang, tumbuhnya plak, karang gigi, kartes, fraklur gigi, 
nafas berbau tidak sedap merupakan beberapa indikasinya. 

Untuk perawatan dan peneegahan secara rulin, salah satu tindakan yang dapal 
diambil adalah menggosok gigi dengan pasta gigi yang didalamnya mengandung bahan
bahan kimiawi yang manfaatnya terhadap gigi telah terbukti seeara kJinis. 

Diantara berbagai pasta gigi yang beredar di pasaran, Pepsoden' While merupakan 
salah satunya yang disukai masyarakat baik itu golongan menengah atas maupun golongan 
bawah. Pepsodellt While ini merupakan pasta gigi yang diluncurkan pertama kali oleh P.T 
Unilever Indonesia dan sampai sekarang masih tetap bertahan di pasaL Pasta gigi ini 
mempunyai jaringan saluran distribusi yang kuat bahkan sampaj ke desa-desa terpeneil 
mampu dijangkaunya Hal inilah yang mendorong penelitian dengan judu[ "Analisis raktor 
atas variabel-variabel yang mempengaruhi konsumen di Kabupaten Ponorogo dalam 
memutuskan menggunakan pasta gigi Pepsodent White", 

Kabupaten Ponorogo dipilih sebagai obyek penelitian karena dan survey 
pendahuluan, sebagian besar masyarakat Kahupaten Ponorogo menggunakan pasta gigi 
Pepsode1ll While untuk kebutuhan seluruh keluarganya. 

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan penyebaran kuesioner pada 200 
respond en yang diambil secara aeak dan distrata berdasarkan pekerjannya (Stralified 
Random Samplillg) untuk mengetahui penilaian mereka terhadap pasta gigi Pepsodelll 
White, yaitu mengenai : Harga, Promosi, Iklan, Manfaat Produk, Kemasan, Distribusi dan 
Keluarga dengan menggunakan 5 skala Likert. 

Tehnik anal isis yang digunakan dalam penelltian ini adalah FaCIOI' AnalysiS, dimana 
variabel-variabel yang digunakan sebagai parameter dalam penelitian akan terkelompok 
membentuk faktor dan hanya faktor yang mempunyai eigenvalue;" I dan FacioI' Loading 
;:: 0,5, yang merupakan faktor yang mempengaruhi konsumen di Kabupaten Ponorogo 
da\am memutuskan menggunakan pasta gigi Pcpsodent White, 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan pakel statistik Syslal, diperoleh hasil : 9 
faktor (sckllmpulan variahcl) yang mel1Jpakan tllktor yang dipertimbangkan konsumen 
menengah atas dan 9 faktor yang merupakan faktor yang dipertimbangkan konsumen 
goJongan bawah di Kabupaten Ponorogo dalam memutuskan unlllk menggunakan pasta gig! 
Pepsodent White dengan kombinasinya masing-masing. Faktor yang sangat 
dipertimbangkan oleh konsumen menengah alas di Kabupaten Ponorogo adalah faktor 2 
yang merupakan kombinasi antara Kemasan, tcmtama dari "kemudahan pasta gigi apabila 
dituang dad kemasan, Iklan terutama dad "iklan dapat dipercaya kebenarannya" dan 
Manfaat Produk terutama dari "gig! putih dan cemerlang", sedangkan faktor yang sangat 
dipertimbangkan oleh konsumen golongan bawah di Kabupaten Ponorogo adalah Faktor 2, 
yaitu Manfaat Produk terutama dad manfaat "menguatkan gigi", "gigi putih dan cemerlang" 
dan "menyegarkan nafas". 

Penelitian ini menyarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menambah 
variabel-variabel yang reI evan dalam usaha untuk mcnambah kontribusi faklor terhadap 
keputusan konsumen untuk menggunakan pasta gigi Pepsodellt While dan menyarankan 
pada perusahaan untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang sangat dipertimbangkan 
konsumen dalam memutuskan untuk menggunakan pasta gigi Pepsodel1f While. 
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