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INTI SARI 

Konsumen sebagai sasaran dari produk, sanget perlu 

dianalisis perilakunya aleh pemasar yang ingin survive dan 

terus berkembang dalam bisnisnya, karens sifatnYB sangat 

kompleks. Dikatakan sanget kompleks karena selain banyak 

faktor-faktor yang mempengaruhinya, juga sering terjadi 

interaksi antar faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen tersebut dan kadangkala bertolak belakang stau 

berlawanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen tersebut secsra umum dapat dikelompokkan menjadi 

dua bagian, yaitu yang berasal dari dalam diri (intern) dan 

yang berasal dari luar konsumen itu sendiri (ektern). 

Supermarket sebagai suatu bentuk bisnis ecersn yang 

berhubungan dengan konsumen, juga perlu 

sebab 

selalu 

dengan melakukan ana1isis peri1aku konsumen ini, 

mengetahui perilsku konsumennys akan mudah bagi supermarket 

untuk menggaet konsumen sebanyak-banyaknya yang pada 

gilirannya diharapkan dapat meningkatkan penjualan. Dengan 

melihat pentingnya penganalisisan perilaku konsumen, 

penelitian ini mencoba mengkaji atau menganalisis beberapa 

faktor yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen 

supermarket di Kotamadya Hataram. Faktor-faktor yang 

dianalisis terdiri dari: tingkat pendidikan, tingkat 

pendapatan, layanan, harga, promosi dan lokasi. 

Untuk menganalisis perilaku konsumen ini digunakan 

alat anal isis statistik, yaitu model regresi linier 

berganda (linier multiple regression). Dari hasil anal isis 

dengan bantuan paket program nicrosta diperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut: 
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y 0 10942,4871 - 557,3207Xl + 13,5745X2 + 314,3499X3 
+ 1101,7955X4 - 3065,0972X5 + 1366,2866X6 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan adanya pengaruh 

faktor-faktor tingkat pendidikan, tingkat pendapatan. 

layanan. l"iarga. prolllosi dan lokasi terhadap perilaku 

konsumen supermarket di Kotamadya Mataram. Dari hasil 

analisis juga diperoleh koefisien korelasi berganda (R) 

sebesar 0,7824 dan koefisien determinasi (R) sebesar 

0,6122. Setelah melalui pengujian dangan menggunakan F 

test diperolah hasil bahwa faktor-faktor tingkat 

pendidikan, tingkat pendapatan. layanan, harga. promosi dan 

lakasi Iflsmpu lIlenjelaskan variasi perilaku kosumen 
supermarket di KotamadY8 Hataram secars sangat signifikan. 

Faktor-faktor tersehut secara parsial atall sendiri-sendiri 

juga mampu menjelaskan variasi perilaku konsumen tersebut 

secara signifikan, yakni setelah diuji dengan menggunakan 

t-test. Dari hasil analisis itu pula diketahui bahwa 

tingkat pendapatan merupakan faktor yang meniliki pengaruh 

dominan terhadap perilaku konsumen supermarket di Kotamadya 
Hataram. 
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