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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN UMKM 

DI SEKITAR JEMBATAN SURAMADU Romiftahul Ulum STKIP PGRI Bangkalan 

Romiftahululum@yahoo.co.id Abstract This research was conducted on the buyers of 

street vendors around the suramadu bridge with the number of 50 people with the aim 

to know (1) To know and analyze the influence of factors that consist of product, price, 

location, promotion of purchasing decision at UMKM around Suramadu Bridge.  

 

(2) To know and analyze the influence of factors that consist of product, price, location, 

promotion the most dominant to purchase decision at UMKM around Suramadu Bridge. 

Data collection in this study using questioner and observation with sampling technique 

using random sample. The method used is descriptive quantitative. Data analysis used is 

multiple linear regression analysis.  

 

The results of this study indicate that (1) the price (X1), product (X2), location (X3), 

promotion (X3), partially influence purchasing decision (Y) on UMKM around Suramadu 

Bridge. Keywords: Consumer Behavior, Marketing Management Abstrak Penelitian ini 

dilakukan pada pembeli PKL disekitar jembatan suramadu dengan jumlah sebanyak 50 

orang dengan tujuan untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh faktor-faktor yang terdiri dari produk, harga, lokasi, promosi terhadap 

keputusan pembelian pada UMKM disekitar Jembatan Suramadu.(2) Untuk mengetahui 

dan menganalisis pengaruh faktor-faktor yang terdiri dari produk, harga, lokasi, promosi 

yang paling dominan terhadap keputusan pembelian pada UMKM disekitar Jembatan 

Suramadu. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan koesioner dan 

observasi dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampel random.  

 

Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Analisis data yang digunakan 



adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) harga (X 1 ), 

produk (X2), lokasi (X3), promosi (X3), secara parsial berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian (Y) pada UMKM disekitar Jembatan Suramadu.  

 

Kata kunci: Perilaku Konsumen, managemen pemasaran 



Pendahuluan Semenjak Suramadu dibuka, telah banyak masyarakat luar yang 

berdatangan ke pulau Madura, baik yang sekedar ingin menikmati jembatan Suramadu 

atau ingin mengetahui Madura secara keseluruhan. Sehingga peluang usaha souvenir – 

souvenir dan makanan – makanan khas Madura ini cukup menjanjikan.  

 

Apalagi dilihat secara luas souvenir khas Madura dari masing – masing kabupaten 

memiliki ciri khas yang berbeda – beda yang bisa dimanfaatkan sebagai peluang bisnis. 

Adanya jembatan Suramadu telah memicu maraknya aktifitas perekonomian bagi 

masyarakat sekitar jembatan Suramadu wilayah Madura khususnya Bangkalan. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya kegiatan pedagang kaki lima dengan berbagai dagangan 

yang dijajakan yaitu pedagang makanan, pedagang kue ringan, pedagang minuman 

botol, pedagang souvenir, pedagang batik, pedagang kaos khas Madura, pedagang 

layangan, pedagang koran, pedagang asongan, pedagang sea food, pedagang sate 

Madura, pedagang soto Madura, pedagang kelapa muda dan buah – buahan serta 

pedagang bakso.  

 

Berdasarkan latar belakang diatas diperoleh beberapa rumusan masalah diantaranya, (1) 

Apakah faktor-faktor yang terdiri dari produk, harga, lokasi, promosi secara simultan 

dan parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada UMKM disekitar 

Jembatan Suramadu?, (2) Faktor manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian pada UMKM disekitar Jembatan Suramadu?.  

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor-faktor 

yang terdiri dari produk, harga, lokasi, promosi terhadap keputusan pembelian pada 

UMKM disekitar Jembatan Suramadu. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

faktor-faktor yang terdiri dari produk, harga, lokasi, promosi yang paling dominan 

terhadap keputusan pembelian pada UMKM disekitar Jembatan Suramadu Manfaat 

penelitian ini kedepannya di bagi menjadi 3, diantaranya: bagi STKIP PGRI Bangkalan 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan dan dijadikan sumbangan pemikiran yang dapat 

memperluas dan menambah pengetahuan mengenai strategi pemasaran khusus nya 

pemasaran UMKM, bagi mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan.  

 

Bagi Peneliti, penelitian ini memberikan kesempatan untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh dari bangku perkuliahan khususnya mata kuliah 

manajemen pemasaran dan diterapakan melalui praktek dalam kehidupan sehari – hari, 

serta penelitian ini dapat menambah wawasan tentang masalah yang diteliti Bagi 

UMKM, penelitian ini diharapakan dapat memberikan masukan bagi pihak PKL UMKM 

disekitar Jembatan Suramadu dalam pengambilan strategi pemasaran yang sesuai 

karena telah mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi pada keputusan kosumen 

pada pengguna Jembatan Suramadu.  



 

Metode Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada UMKM di sekitar jembatan 

suramadu kab.Bangkalan. pengelolaan data penelitian dilakukan pada pengunjung 

UMKM di sekitar jembatan suramadu dengan jumlah responden 50 orang di sekitar 

jembatan suramadu kab.Bangkalan. IDENTIFIKASI VARIABEL Variabel yang digunakan 

pada penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu variabel X1 (produk) X2 (harga) 

X3 (lokasi) X4 (promosi) dan variabel Y (keputusan).  

 

PENENTUAN POPULASI DAN SAMPEL Dalam penelitian ini populasinya adalah orang 

atau konsumen yang pernah berbelanja atau telah melakukan transaksi pada UMKM di 

sekitar jembatan Suramadu.Penentuan sampel yang digunakan adalah sampel kuota 

atau Quota sample .teknik sampling ini juga dilakukan tidak mendasarkan diri pada 

strata atau daerah, tetapi mendasarkan dirinya pada jumlah yang sudah ditentukan.  

 

UJI KUALITAS DATA UJI F (Uji Signifikan Simultan) Uji F digunakan untuk mengetahui 

hubungan atau pengaruh dari variabel bebas (independent) secara simultan atau 

serempak terhadap variabel terikat (dependent). Pada dasarnya nilai F diturunkan dari 

table ANOVA (analysis of variance). Kriteria hipotesa yang digunakan dalam uji F ini 

adalah; Ho: ß1 = b1 = b2 = b3 = b4 = 0.  

 

Artinya tidak ada hubungan antara X dan Y Ha : ß1 = b1 ? b2 ? b3 ? b4 ? 0. Artinya ada 

hubungan antara X dan Y Apabila F – hitung > F – tabel, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, artinya secara simultan atau bersama-sama variabel bebas mempengaruhi 

variabel terikat.  

 

Sebaliknya jika F – hitung <F – tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, berarti secara 

simultan atau bersama-sama variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat. Tabel 

1 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) ANOVAb _ _Model _Sum of Squares _df _Mean 

Square _F _Sig. _ _1 _Regression _9.812 _4 _2.453 _12.707 _.000a _ _ _Residual _8.688 _45 

_.193 _ _ _ _ _Total _18.500 _49 _ _ _ _ _A. Predictors: (constant), promosi, harga, lokasi, 

produk _ _B.  

 

Dependent variable: kuputusan _ _ Dari hasil Uji F pada penelitian ini didapatkan nilai F 

hitung sebesar 12.707 dengan angka signifikansi sebesar 0,000a. Dengan tingkat 

signifikansi 95% (a = 0,05 ) angka signifikansi 0,000a? 0,05. Atas dasar perbandingan 

tersebut, maka Ho ditolak atau berarti variabel X1 harga ,X2 produk,X3 lokasi,X4 

promosi mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan (bersama – sama) 

terhadap variabel keputusan pembelian.  

 

UJI T (Uji t) Untuk menguji hipotesa ini digunakan uji t student dengan kriteria hipotesa 



yang digunakan dalam uji t ini adalah: Ho : bi = 0; I = 1,2,3,4 Ha : bi ? 0 Ho diterima 

apabila t hitung = t tabel Ha ditolak apabila t hitung = t table rumus untuk uji t ( t 

hitung ) adalah : ujiT = / Dimana : b= Koefisien Regresi SE= Standar Eror dari Koefisien 

Regresi Hasil Penelitian Dan Pembahasan Jenis Kelamin Tabel 2 Karakteristik Responden 

Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin _Frekuensi _Prosentase (%) _ _Laki – laki 

Perempuan _18 Orang 32 Orang _36% 64% _ _Jumlah _50 Orang _100% _ _ Sumber : 

Data primer yang diolah, 2016 Dari data diatas tampak bahwa dari 50 responden 

diketahui responden jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan 

responden jenis kelamin laki – laki, dengan prosentase 64% dibandingkan 36%.  

 

Usia Responden Tabel 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Usia _Frekuensi 

_Prosentase (%) _ _– 25 Tahun – 35 Tahun >40 Tahun _25 Orang 15 Orang 10 Orang _50 

% 30 % 20 % _ _Jumlah _50 Orang _100% _ _Sumber : Data primer yang diolah, 2016 

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa jumlah responden berdasarkan usia yang 

mempunyai prosentase terbesar adalah responden dengan usia 15 – 25 tahun dan usia 

diatas 40 tahun mempunyai prosentase sangat kecil Hasil Penelitian Responden Tentang 

Harga (X1) Hasil jawaban responden mengenai keputusan pembelian dari variabel 

produk pada UMKM disekitar jembatan Suramadu dapat dilihat skor tertinggi 5 dan 

terendah 1 dengan kategori sebagai berikut: Sangat mahal = 1 Mahal = 2 Cukup murah 

= 3 Murah = 4 Sangat Murah = 5 Hasil jawaban responden mengenai keputusan 

pembelian konsumen dari variabel produk dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 4 

Hasil Jawaban Responden Mengenai Harga (dalam prosentase) Pertanyaan _Sangat 

mahal _Mahal _Cukup murah _Murah _Sangat murah _Total _ _X2.1 _0 _4 _24 _18 _4 _50 

_ _X2.2 _0 _3 _36 _11 _0 _50 _ _X2.3  

 

_0 _3 _17 _24 _6 _50 _ _Jumlah _0 _10 _77 _53 _10 _150 _ _Persentase _0% _7% _51% 

_35% _7% _100% _ _ Sumber : lampiran (diolah) Mengenai keputusan pembelian dari 

faktor produk, hasil kuesioner menunjukkan bahwa 0% dari 50 responden yang ada 

menyatakan bahwa harga “PKL UMKM Suramadu” sangat mahal, kemudian 7 % dari 50 

responden yang ada menyatakan bahwa harga “PKL UMKM Suramadu” mahal, 

kemudian 51% dari 50 responden yang ada menyatakan bahwa produk “PKL UMKM 

Suramadu” cukup murah, kemudian 35% dari 50 responden yang ada menyatakan 

bahwa produk “PKL Suramadu” murah, kemudian 7% dari 50 responden yang ada 

menyatakan bahwa harga “PKL Suramadu” sangat murah.  

 

Hasil Penelitian Responden Tentang Produk ( X2 ) Berdasarkan jawaban responden 

mengenai produk maka dapat diketahui skor yang tertinggi bernilai 5 dan terendah 

bernilai 1 dengan kategori sebagai berikut: Sangat tidak memuaskan = 1 Kurang 

memuaskan = 2 Cukup memuaskan = 3 Memuaskan = 4 Sangat memuaskan = 5 Hasil 

jawaban responden mengenai keputusan pembelian konsumen dari variabel produk 



dapat dilihat pada tabel dibawah ini Tabel 5 Hasil Jawaban Responden Mengenai 

Produkn (dalam prosentase) Pertanyaan _Sangat memuaskan _Memuaskan _Cukup 

memuaskan _Kurang memuaskan _Sangat tidak memuaskan _Total _ _X1.1 _0 _14 _36 _0 

_0 _50 _ _X1.2  

 

_0 _13 _37 _0 _0 _50 _ _X1.3 _6 _14 _24 _6 _0 _50 _ _Jumlah _6 _41 _97 _6 _0 _150 _ 

_Persentase _4% _27% _65% _4% _0% _100% _ _Sumber: lampiran ( diolah ) Mengenai 

keputusan pembelian dari faktor produk, hasil kuesioner menunjukkan bahwa 0% dari 

50 responden yang ada menyatakan bahwa produk “PKL Suramadu” sangat tidak 

memuaskan, kemudian 4% dari 50 responden yang ada menyatakan bahwa produk “PKL 

Suramadu” kurang memuaskan, kemudian 65% dari 50 responden yang ada 

menyatakan bahwa produk “PKL Suramadu” cukup memuaskan, kemudian 27% dari 50 

responden yang ada menyatakan bahwa produk “PKL Suramadu” memuaskan, 

kemudian 4% dari 50 responden yang ada menyatakan bahwa produk “PKL Suramadu” 

sangat memuaskan.  

 

Hasil Penelitian Responden Tentang Lokasi (X3) Berdasarkan jawaban responden 

mengenai lokasi maka dapat diketahui skor yang tertinggi bernilai 5 dan terendah 

bernilai 1 dengan kategori sebagai berikut: Sangat kurang baik =1 Kurang baik =2 

Cukup baik = 3 Baik = 4 Sangat baik = 5 Hasil jawaban responden mengenai keputusan 

pembelian konsumen dari variabel lokasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 6 

Hasil Jawaban Responden Mengenai Lokasi (dalam prosentase) Pertanyaan _Sangat baik 

_baik _Cukup baik _Kurang baik _Sangat kurang baik _Total _ _X3.1 _0 _23 _27 _0 _0 _50 _ 

_X3.2 _7 _25 _18 _0 _0 _50 _ _X3.3  

 

_4 _19 _27 _0 _0 _50 _ _Jumlah _11 _67 _72 _0 _0 _150 _ _Persentase _7% _45% _48% _0% 

_0% _100% _ _Sumber : lampiran (diolah) Mengenai keputusan pembelian dari faktor 

harga, hasil kuesioner menunjukkan bahwa 7% dari 50 responden yang ada menyatakan 

bahwa lokasi“PKL UMKM Suramadu” sangat baik, kemudian 45% dari 50 responden 

yang ada menyatakan bahwa lokasi “PKL UMKM Suramadu” baik, kemudian 48% dari 50 

responden yang ada menyatakan bahwa lokasi “PKL UMKM Suramadu” cukup baik, 

kemudian 0% dari 50 responden yang ada menyatakan bahwa lokasi “PKL UMKM 

Suramadu” kurang baik, kemudian 0% dari 50 responden yang ada menyatakan bahwa 

lokasi “PKL UMKM disekitar jembatan Suramadu” sangat kurang baik Hasil Penelitian 

Responden Tentang Promosi (X4) Berdasarkan jawaban responden mengenai promosi 

maka dapat diketahui skor yang tertinggi bernilai 5 dan terendah bernilai 1 dengan 

bayak kategori sebagai berikut: Sangat tidak memuaskan = 1 Kurang memuaskan = 2 

Cukup memuaskan = 3 Memuaskan = 4 Sangat memuaskan = 5 Hasil jawaban 

responden mengenai keputusan pembelian dari variabel promosi dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: Tabel 7 Hasil Jawaban Responden Mengenai Promosi (dalam 



prosentase) Pertanyaan _Sangat memuaskan _Memuaskan _Cukup memuaskan _Kurang 

memuaskan _Sangat kurang memuaskan _Total _ _X4.1  

 

_0 _20 _30 _0 _0 _50 _ _X4.2 _0 _19 _31 _0 _0 _50 _ _X4.3 _3 _13 _33 _1 _0 _50 _ _Jumlah 

_11 _67 _72 _1 _0 _150 _ _Persentase _7% _45% _48% _0% _0% _100% _ _Sumber : 

lampiran (diolah) Mengenai keputusan pembelian dari faktor promosi, hasil kuesioner 

menunjukkan bahwa 0% dari 50 responden yang ada menyatakan bahwa “PKL UMKM 

Suramadu” sangat tidak memuaskan, kemudian 0 % dari 50 responden yang ada 

menyatakan bahwa promosi “PKL UMKM Suramadu” kurang memuaskan, kemudian 

48% dari 50 responden yang ada menyatakan bahwa promosi “PKL UMKM Suramadu” 

cukup memuaskan, kemudian 45 % dari 50 responden yang ada menyatakan bahwa 

promo“PKL UMKM Suramadu” memuaskan, kemudian 7% dari 50 responden yang ada 

menyatakan bahwa produk “PKL UMKM Suramadu” sangat memuaskan.  

 

Hasil Penelitian Responden Tentang Keputusan Pembelian ( Y ) Berdasarkan jawaban 

responden mengenai Keputusan pembelian maka dapat diketahui skor yang tertinggi 

bernilai 5 dan terendah bernilai 1 dengan bayak kategori sebagai berikut: Sangat tidak 

memuaskan = 1 Kurang memuaskan = 2 Cukup memuaskan = 3 Memuaskan = 4 

Sangat memuaskan = 5 Hasil jawaban responden mengenai Keputusan Pembelian dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 8 Hasil Jawaban Responden Mengenai Keputusan 

Pembelian (dalam prosentase) Pertanyaan _Sangat memuaskan _memuaskan _Cukup 

memuaskan _Kurang memuaskan _Sangat kurang memuaskan _Total _ _Y.1 _0 _25 _25 _0 

_0 _50 _ _Y.2  

 

_7 _28 _15 _0 _0 _50 _ _Y.3 _9 _19 _22 _0 _0 _50 _ _Y.4 _4 _25 _21 _0 _0 _50 _ _Jumlah _20 

_97 _83 _0 _0 _200 _ _Persentase _10% _48% _42% _0% _0% _100% _ _Sumber : lampiran 

(diolah) Mengenai keputusan pembelian konsumen dari faktor lokasi, hasil kuesioner 

menunjukkan bahwa 0% dari 50 responden yang ada menyatakan bahwa produk “PKL 

UMKM Suramadu” sangat tidak memuaskan, kemudian 0% dari 50 responden yang ada 

menyatakan bahwa produk “PKL UMKM Suramadu” kurang memuaskan, kemudian 42% 

dari 50 responden yang ada menyatakan bahwa produk “PKL UMKM Suramadu” cukup 

memuaskan, kemudian 48% dari 50 responden yang ada menyatakan bahwa produk 

“PKL UMKM Suramadu” memuaskan, kemudian 10% dari 50 responden yang ada 

menyatakan bahwa produk “PKL Perhitungan Uji T Tabel 9 Uji T Variabel _Thitung 

_Ttabel _Signifikasi _Correlation _Keterangan _ _X1 (harga) _3,273 _1,675 _0,002 _0,403 

_Signifikan _ _X2 (produk) _3,069 _1,675 _0,004 _0,395 _Signifikan _ _X3 (lokasi) _2,199 

_1,675 _0,033 _0,403 _Signifikan _ _X4 (promosi) _2,983 _1,675 _0,005 _0,502 _Signifikan _ 

_Sumber: diolah SPSS Dari tabel 4.13 diatas dapat diperoleh gambaran bahwa: Nilai T 

hitung untuk variabel X 1 (harga) = 3,273 sedangkan T tabel pada taraf signifikan 5% 

diperoleh hasil sebesar 1,675 sehingga T hitung > T tabel yang artinya bahwa variabel X 



1 (harga) adalah signifikan terhadap variabel Y.  

 

Dan nilai corelation partial variabel X 1 (harga) bisa menjelaskan variabel Keputusan 

pembelian sebesar 40,3% dengan signifikansi 0,002 atau 3,3%;. Nilai T hitung untuk 

variabel X 2 (produk) = 3,069 sedangkan Ttabel pada taraf signifikan 5% diperoleh hasil 

sebesar 1,675 sehingga T hitung > T tabel yang artinya bahwa variabel X 2 (produk) 

adalah signifikan terhadap variabel Y.  

 

Dan nilai corelation partial variabel X 2 (produk) bisa menjelaskan variabel Keputusan 

pembelian sebesar 39.5% dengan signifikansi 0,004 atau 0,4%. Nilai T hitung untuk 

variabel X 3 (lokasi) = 2,199 sedangkan Ttabel pada taraf signifikan 5% diperoleh hasil 

sebesar 1,675 sehingga T hitung > T tabel yang artinya bahwa variabel X 3 (lokasi) 

adalah signifikan terhadap variabel Y.  

 

Dan nilai corelation partial variabel X 3 (tempat) bisa menjelaskan variabel Keputusan 

pembelian sebesar 0,403% dengan signifikansi 0,033 atau 0,33%. Nilai T hitung untuk 

variabel X 4 (promosi) = 2,983 sedangkan T tabel pada taraf signifikan 5% diperoleh 

hasil sebesar 1,675 sehingga T hitung > T tabel yang artinya bahwa variabel X 4 

(promosi) adalah signifikan terhadap variabel Y.  

 

Dan nilai corelation partial variabel X 4 (promosi) bisa menjelaskan variabel Keputusan 

pembelian sebesar 0,502% dengan signifikansi 0,005 atau 0,5%. Dari penelitian diatas 

dapat diketahui bahwa variabel tempat yang paling dominan terhadap keputusan 

pembelian karena nilai T hitung nya yang paling tinggi sebesar 3,273. dengan demikian 

hipotesis kedua dalam penelitian ini tidak terbukti kebenarannya. UMKM Suramadu” 

sangat memuaskan.  

 

Kesimpulan Dari analisis data kuantitatif diketahui bahwa responden dalam penelitian ini 

sebagian besar adalah berjenis kelamin perempuan sebanyak 32 orang atau sebesar 

64%. Dan jenis kelamin laki-laki sebesar 18 orang atau sebesar 36%. Dari analisis regresi 

diketahui bahwa : Terdapat pengaruh yang signifikan antara harga , produk, lokasi dan 

promosi secara simultan terhadap keputusan pembelian UMKM Disekitar Jembatan 

Suramadu. Terdapat pengaruh yang signifikan variabel harga secara parsial terhadap 

keputusan pembelian UMKM Disekitar Jembatan Suramadu.  

 

Terdapat pengaruh yang signifikan variabel produk terhadap keputusan pembelian 

UMKM Disekitar Jembatan Suramadu. Terdapat pengaruh yang signifikan variabel lokasi 

terhadap keputusan pembelian UMKM Disekitar Jembatan Suramadu. Terdapat 

pengaruh yang signifikan variabel Promosi terhadap keputusan pembelian UMKM 

Disekitar Jembatan Suramadu.  



 

Maka dapat disimpulkan bahwa: Hipotesis pertama yang menyatakan terdapat 

pengaruh yang signifikan antara harga, produk, lokasi dan promosi secara simultan atau 

bersama-sama terhadap keputusan pembelian terhadap UMKM Disekitar Jembatan 

Suramadu adalah terbukti. Hipotesis kedua yang menyatakan produk mempunyai 

pengaruh yang dominan terhadap kepuasan pengunjung museum cakraningrat adalah 

tidak terbukti Daftar Pustaka Hair, Lamb. 2001. Pemasaran I, Jakarta : Salemba Empat 

Handoko, T Hani. 2000. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusi, Edisi 

2,Yogyakarta.  

 

Kotler, Philipdan Lane, Kevin. 2008. Menejemen Pemasaran, Edisi 13 jilid 1, Jakarta : 

Erlangga Kotler, Philip Dan Kevin Lane Keller. 2007. Manajemen Pemasaran. Edisi Kedua 

Belas. Indeks : Jakarta Kotler dan Amstrong. 2004. Dasar – Dasar Pemasaran,Edisi 9 jilid 

2, Jakarta : PT Indeks Prabu Mangkunegara, Anwar. 2012. Perilaku Konsumen, Edisi Revisi 

, Bandung : PT Refika Aditama Schiffman, Leon dan Lazar Kanuk, Leslie. 2008. Perilaku 

Konsumen, Edisi Ketujuh, Jakarta :Indeks. Sunarto.  

 

2004. Prinsip - Prinsip Pemasaran, Yogyakarta : Amus Yogyakarta dan UST Press 

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta 

Susanto, AB. 2000. Manajemen Pemasaran Di Indonesia Analisis Perencanaan 

Implementasidan Pengendalian, Edisi Pertama Jilid 1, Jakarta : Salemba Empat Setiadi, 

Nugroho J.2010.  
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