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Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh masing-masing variabel 
alribut produk, tingkat pendidikan, pendapatan, kelompok referensi dan ke1uarga 
_clap perilako konsumen dalam kcputosan pembeliao saboo maodi deogan 
merek tertentu. 

Populasi penelitiao ini adalab s.iw'uh Ibu rumah tangga yaog memakai atau 
mengkonsumsi aabWl maodi dan bertempat tingga1 di wi!ayah Kotunadia 
Semaraog. Sampel peoclitiao yaitu Ibu rumah tangga scbaoyak 300 oraog yaog 
diambi! ,ecara acak dati beberapa kelurahao yaog tetpi1ih. Sampel penelitiao 
diambi! dengan menggwtakao metnde cluster random sampling. 

Teknik analisis yang digwtakan Wltui< menguji hipotesis adalah analisis Chi
Square (X') 

Basi! penelitian menWljukkao bahwa variabel alribut produk, tingkat 
pendidikan, pendapalan, kelompok referensi dan keluarga masing-masing 
berpengaruh secara bennakna terhadap perilaku konsumen dalam keputusan 
pembelian sabun mandi deogan merek tertentu. Hal ini ditunjukkan deogan basi! 
Chi-Square (X') hitung lebih besar dari Chi-Square (X') tabel dan nilai p lebih kecil 
dati p maksima1 (0,05). Dengan demikian maka hipotesis yaog mengatakan bahwa 
atribut produk, tingkat pendidikan, pendapatan, kelompok referensi dan ke1uarga 
masing-masing berpengaruh terhadap peritaku konsumen dalanl kcputosan 
pembelian ,abun mandi dengan morek tertentu diterima dengan probabilitas 
kesalahan kurang dati 5 % (0,05). 

Selain itu, berdasarkao basil penelitiao ditemukan bahwa variabel keluarga 
merupakao variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap perilaku 
konsumen dalam keputusan pembeliao aabun maodi dengan morek tertentu. Hal ini 
ditunjukkao dengan nilai p terkeci! yaitu 0,007E-04 atau 0,0001. Dengan demikian 
maka hipote,i, kedua yang mengatakan variabel keluarga mernpunyai pengaruh 
dontinao terhadap perilako konsumen dalam keputusan pembeian aabWl maodi 
dengan merek tertentu dapat diterima. 

Segmentasi pasar konsumen sabWl mandi di Kotamadia Semarang dapat 
dibagi menurut tingkat pendidikan dan peoclapatan. Segmentasi menurut tingkat 
pendidikan meliputi : SD, SMI', SMU dan Perguruan Tinggi. Segmentasi menurut 
tingkat pendidikan meliputi : kuraog dati Rp. 200.000,- konsumen berpendapat 
antara Rp. 200.00, sarnpai deogan Rp. 400.000,- konsumen be1]1011dapatan antara 
Rp. 400.001 sampai dengan Rp. 600.000,- dan konsumen betpendapatan lebih dati 
Rp.6OO.0oo,-

Strategi bauran pettElSaTao s.bwt mandi di Kolanladia Semarang antara 
lain: ,trategi produk yaitu positioning the product (mempo,isikan produk~ strategi 
harga yaitu skimming pricing dan penetration pricing, strategi distribusi yaitu 
distribusi langsung dan strategi promosi yaitu strategi periklanan. 
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