
 
 

 

STRATEGI PENGEMBANGAN PEMASARAN PRODUK UNTUK 

MENINGKATKAN MINAT BELI KONSUMEN  PADA UMKM ROTI 

BAKAR DI KARTASURA 

(Studi Kasus: UMKM Roti Bakar di wilayah Kartasura) 

 

 

 

 

 

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I 

Pada Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik 

 

 

Oleh: 

 

NABILA ZULFA WIJAYANTI 

D 600 160 118 

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2020



i 
 

 



ii 
 

 



iii 
 

 



 

 

1 

STRATEGI PENGEMBANGAN PEMASARAN PRODUK UNTUK 

MENINGKATKAN MINAT BELI KONSUMEN  PADA UMKM ROTI 

BAKAR DI KARTASURA 

 

Abstrak 

Saat ini banyak sekali UMKM Roti Bakar yang berada di Kota Solo, salah satunya 

adalah daerah Kartasura dimana terdapat banyak pebisnis yang mengembangkan 
usahanya dalam bidang kuliner khususnya roti bakar. Preferensi konsumen sangat 
dibutuhkan ketika ingin mengetahui kinerja suatu atribut yang  ditawarkan. Tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai kegunaan setiap taraf 
atau level atribut dan juga mengidentifikasi semua atribut yang menjadi preferensi 

konsumen dalam pembelian produk roti bakar di Kartasura menggunakan analisis 
konjoin. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara kuesioner, wawancara 
dan dokumentasi. Hasil dari metode konjoin dalam penelitian ini didapatkan bahwa 

stimuli yang paling diminati responden adalah roti bakar dengan isian daging, sayur 
dan telur, berukuran sedang (18x8x8)cm dengan harga terjangkau. Sedangkan 

atribut yang dianggap penting oleh responden dari nilai yang tertinggi sampai 
terendah adalah atribut inovasi produk sebesar 32,384%, atribut ukuran sebesar 
25,63%, promosi penjualan sebesar 12,606%, promo harga sebesar 10,095%, 

kemasan sebesar 9,984% dan lokasi sebesar 9,304%. Melalui analisis faktor 
diperoleh 4 faktor dengan total kumulatif sebesar 55,49%. Dari faktor tersebut 

dapat disimpulkan bahwa marketing mix berpengaruh terhadap minat beli 
konsumen di UMKM roti bakar di Kartasura. 
Kata kunci : Analisis konjoin, Roti Bakar, Preferensi Konsumen, Analisis Faktor, 

Marketing Mix. 

 

Abstract 

At present there are a lot of UMKM Roti Bakar located in the city of Solo, one of 

which is the Kartasura area where there are many business people who develop 
their businesses in the culinary field, especially toast. Consumer preferences are 

needed when wanting to know the performance of an attribute offered. The purpose 
of this research is to find out the value of each level or attribute level and also 
identify all the attributes that are consumers' preferences in purchasing toast 

products in Kartasura using conjoint analysis. The process of collecting data is done 
by questionnaire, interview and documentation. The results of the conjoined 

method in this study found that the stimuli of the most popular respondents were 
toast with filling of meat, vegetables and eggs, of medium size (18x8x8) cm at an 
affordable price. While the attributes that are considered important by respondents 

from the highest to lowest values are product innovation attributes of 32.384%, size 
attributes of 25.63%, sales promotions of 12.606%, price promos of 10.095%, 

packaging of 9.984% and location of 9.304% . Through factor analysis obtained 4 
factors with a cumulative total of 55.49%. From these factors it can be concluded 
that the marketing mix influences the buying interest of consumers at MSME toast 

in Kartasura. 
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Keyword: Conjoin Analysis, Toast, Consumer Preferences, Factor Analysis, 

Marketing Mix. 

1. PENDAHULUAN 

Dunia usaha akhir ini terus berkembang pesat, ditandai dengan adanya kenaikan 

persaingan usaha. Sebagai usaha baru harus menawarkan banyak  inovasi produk. 

Manajemen usaha harus menerapkan strategi yang efisien untuk mempertahankan 

atau meningkatkan posisi pasar. 

Penerapan strategi pemasaran yang tepat adalah sebagai kunci utama untuk 

dapat tetap bersaing dalam dunia perdagangan. Salah satunya dengan menerapkan 

strategi marketing mix yang lebih dikenal dengan 4P yakni terdiri dari variabel 

product, price, place and promotion. Marketing Mix 4P merupakan gabungan cara  

pemasaran yang berhubungan dengan produk. 

Salah satu kegiatan pemasaran yang berada di wilayah Kartasura yaitu usaha 

makanan dan minuman. Usaha makanan yang masih bertahan dan diminati oleh 

semua kalangan dari tahun ke tahun adalah usaha kecil menengah roti bakar. Roti 

bakar merupakan roti yang cara penyajianya dengan mengoleskan metega atau 

margarin dan diberikan sesuatu yang manis seperti jelly atau selai. Hal ini dirasa 

sangat mainstream untuk konsumen sehingga perlu untuk dilakukan suatu inovasi 

baru agar dapat meningkatkan minat beli konsumen. 

Lingkungan bisnis mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya 

waktu, sehingga menimbulkan masalah baru yang kompleks dan tentu akan 

menjadi suatu ancaman bagi usaha bisnis itu sendiri. Berbagai permasalahan 

ditemui pihak UMKM dalam menghadapi usaha, diantaranya: (a) Persaingan dalam 

bisnis sejenis, sebagai contoh Roti Bakar Moro Tuman yang terletak di Jl. Geduren, 

Gonilan, Kartasura, Roti Bakar Ku yang berlokasi di Jl. Beo Raya, Zain Roti Bakar 

di Jl. Rajawali Gonilan, Roti Bakar Deluxe di Jl. Menco Raya dan Roti Bakar 

Enakque di Jl. Garuda; (b) Rasa produk milik roti bakar yang berada di wilayah 

Kartasura belum bervariasi; (c) Menurunnya minat pembeli; (d) Rendahnya 

promosi sehingga membuat turunnya omset penjualan. 

Pengembangan produk baru bisa menjadi kunci keberhasilan bisnis perusahaan, 

dan inovasi adalah landasannya (Hwang, 2016). Pengembangan diiringi dengan 

inovasi, inovasi merupakan gerakan penerimaan dan implementasi dari ide-ide, 

proses-proses, dan produk-produk baru. Inovasi dikenal sebagai mesin yang 
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menggerakkan ekonomi. Inovasi dianggap sebagai faktor penting untuk 

mempertahankan persaingan. Inovasi memiliki pengaruh positif terhadap 

pengembangan produk baru secara konsisten (Cooper, 1987). 

Kelangsungan usaha di tengah persaingan bisnis yang sangat kompetitif, 

UMKM harus mampu mempengaruhi minat beli konsumen agar tertarik terhadap 

produk yang ditawarkan. Stabilitas tingkat penjualan adalah penentu  strategi 

pemasaran bias dikatakan efektif. Strategi pemasaran yang dapat membantu salah 

satunya adalah marketing mix yaitu sarana atau unsur perusahaan yang digunakan 

untuk mencapai tujuan pemasarannya. Penelitian ini menunjukkan bagaimana 

pengembangan produk mempengaruhi minat beli konsumen terhadap UMKM Roti 

Bakar di Kartasura baik  secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan 

permasalahan tersebut maka penulis mengajukan penelitian dengan judul “Strategi 

Pengembangan Pemasaran Produk Untuk Meningkatkan Minat Beli Konsumen  

Pada UMKM Roti Bakar di Kartasura”. 

2. METODE 

Penelitian dilakukan pada UMKM roti bakar yang berada di daerah Kartasura. 

Penelitian ini difokuskan pada preferensi konsumen  mengenai produk roti bakar 

serta untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat mempengaruhi minat beli 

konsumen pada UMKM roti bakar di daerah Kartasura, yang dilakukan dengan 

wawancara dengan beberapa pemilik usaha roti bakar dan menyebar kuesioner 

secara online kepada masyarakat sebagai konsumen. Adapun kerangka pemecahan 

masalahnya seperti berikut. 
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Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah 

Dalam penelitian ini dilakukan 2 analisis yaitu dengan analisis konjoin dan 

analisis faktor. Analisis konjoin dilakukan dengan melakukan identifikasi atribut 

dengan cara wawancara dan kuisioner. Dari hasil data yang terkumpul kemudian  

dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Jika data dikatakan layak maka akan diolah 

dengan rumus analisis konjoin seperti berikut. 

 

Analisi factor dilakukan dengan mementukan variabel-variabel yang menjadi 

factor dalam pengamatan. Dari variable yang terkumpul maka dilakukan reduksi 

informasi dari variable awal menjadi set variable yang lebih kecil. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Conjoint Analysis 

Pembentukan kombinasi atribut dilakukan dengan menggunakan software 

SPSS versi 26, maka dihasilkan kombinasi kartu profil sebanyak 20 kartu profil 

yang dapat dilihat pada gambar berikut. 

Gambar 2. Kombinasi Kartu Profil 

Uji validitas kuesioner dilakukan untuk memeriksa kuesioner telah sesuai 

dengan teori yang mendasarinya. Pengujian validitas kuisioner dilakukan dengan 

perhitungan nilai koefisien determinasi nilai berganda atau disebut nilai R Pearson.  

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 124 responden. 

Dengan α = 0,05 ; df = n – 2 = 124 – 2 = 122, maka didapatkan nilai R-tabel sebesar 

0,1764. Jika rhitung > rtabel maka data bisa dikatakan valid. 
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Tabel 1. Hasil Uji Validitas Conjoint Analysis 

Berdasarkan tabel hasil uji validitas diatas, menunjukkan bahwa pada variabel 

Level1 sampai dengan Level13 memiliki nilai rhitung > rtabel, sehingga dapat 

dikatakan bahwa seluruh atribut sudah valid dan siap untuk dilakukan uji 

reliabilitas.  

Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan SPSS versi 26 dengan sampel 

124 responden. Dari hasil perhitungan uji reliabilitas, dengan α = 0,05 ; df = n – 2 

= 124 – 2 = 122 diperoleh nilai Cronbach Alpha sebesar 0,713. Maka dapat 

dikatakan bahwa data tersebut reliabel, karena nilai Cronbach Alpha > 0,60. 

Utilitas level atribut dalam setiap atribut berfungsi untuk mengetahui seberapa 

penting level-level atribut dalam suatu produk yang diteliti. Untuk mengetahui nilai 

kegunaan setiap level atribut dilakukan menggunakan bantuan software SPSS versi 

26. Output nilai kegunaan dan nilai kepentingan pada tiap level atribut dapat dilihat 

pada tabel 2 dan tabel 3.  

 Tabel 2. Output Nilai Kegunaan (Utilities) pada SPSS Versi 26 

No. Variabel  
R-

Hitung 

R-

Tabel 
Keterangan 

1 Level1 0,678 0,1764 Valid  

2 Level2 0,532 0,1764 Valid  

3 Level3 0,495 0,1764 Valid  

4 Level4 0,551 0,1764 Valid  

5 Level5 0,471 0,1764 Valid  

6 Level6 0,596 0,1764 Valid  

7 Level7 0,184 0,1764 Valid  

8 Level8 0,48 0,1764 Valid  

9 Level9 0,435 0,1764 Valid  

10 Level10 0,404 0,1764 Valid  

11 Level11 0,527 0,1764 Valid  

12 Level12 0,663 0,1764 Valid  

13 Level13 0,343 0,1764 Valid  
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Tabel 3. Output Nilai Kepentingan pada SPSS Versi 26 

 

Pengolahan data yang dilakukan menggunakan metode conjoint analysis ini 

diperoleh nilai kepentingan tertinggi terdapat pada atribut inovasi produk yang 

memiliki nilai kepentingan sebesar 32,384%, dan tingkat kepentingan yang terakhir 

adalah atribut lokasi dengan nilai kepentingan sebesar 9,304%. Semakin kecil nilai 

kepentingan suatu atribut, maka atribut tersebut tidak dipertimbangkan oleh 

konsumen roti bakar di wilayah Kartasura. 
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3.2 Analisis Faktor 

Langkah awal analisis faktor adalah menentukan variable-variable yang patut 

untuk diproses kedalam analisis selanjutnya. Analisis faktor mengharuskan bahwa 

matriks data harus memiliki korelasi yang cukup, untuk itu dilakukan pengujuan 

variabel sebagai berikut: 

Tabel 4. Hasil Uji KMO dan Bartlett.s Test 

 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui bahwa hasil dari uji Bartlett’s 

Test Oof Sphericity adalah sebesar 848,149 dengan nilai signifikansi (α) sebesar 

0,000, menunjukkan bahwa terjadi korelasi antara variabel satu dengan variabel 

lainya  dikarenakan nilai signifkansi < 0,05. Diketahui juga bahwa variabel-variabel 

dalam penelitian ini layak dilanjutkan dikarenakan hasil uji KMO melebihi batas 

0,5. 

Tabel 5. Hasil Uji MSA (Measure of Sampling Adequacy) 

Variabel Indikator Nilai MSA Keterangan 

X1 Keragaman Produk ,822a Valid 

X2 Kualitas Produk ,837a Valid 

X3 Inovasi Produk ,896a Valid 

X4 Ciri Produk ,814a Valid 

X5 Nama Merek Produk ,704a Valid 

X6 Kemasan Produk ,734a Valid 

X7 Ukuran Produk ,817a Valid 

X8 Daftar Harga ,883a Valid 

X9 Diskon ,813a Valid 

X10 Promosi Penjualan ,810a Valid 

X11 Periklanan ,779a Valid 

X12 Tenaga Penjualan ,756a Valid 

X13 Jangkauan Promosi ,753a Valid 

X14 Cakupan Pasar ,837a Valid 

X15 Lokasi ,834a Valid 
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Berdasarkan Tabel 5 diatas hasil output dari SPSS 26 menunjukkan bahwa 

semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai MSA lebih dari 0,5 sehingga 

variabel dapat dianalisis secara keseluruhan.  

Tabel 6. Communalities 

Berdasarkan Tabel 6 diatas hasil communalities  yang telah diurutkan dari nilai 

extraction yang paling kecil sampai dengan nilai yang paling besar. Nilai extraction 

terkecil yaitu pada variabel diskon dengan nilai extraction sebesar 0,502 atau sama 

dengan 50,2% varians dari variabel dapat menjelaskan faktor yang terbentuk, 

kemudian variabel yang memiliki nilai extraction paling besar adalah variabel 

tenaga penjualan yang memiliki nilai sebesar 0,7 atau 70% varians dari variabel ini 

dapat menjelaskan faktor yang terbentuk. 

Langkah berikutnya adalah menemukan struktur yang berhubungan antar 

variable awal dengan membentuk faktor tersebut. Metode dalam pembentukan 

faktor adalah principal component analysis. Langkah awal dalam membentuk   

faktor adalah rotasi faktor-faktor yang terbentuk dan penentuan jumlah faktor. 

Communalities 

Variabel Initial Extraction 

Diskon 1 0,502 

Ciri Produk 1 0,529 

Lokasi 1 0,552 

Jangkauan Promosi 1 0,56 

Keragaman Produk 1 0,564 

Daftar Harga 1 0,572 

Kualitas Produk 1 0,573 

Nama Merek Produk 1 0,577 

Inovasi Produk 1 0,586 

Kemasan Produk 1 0,61 

Promosi Penjualan 1 0,615 

Cakupan Pasar 1 0,641 

Ukuran Produk 1 0,665 

Periklanan 1 0,677 

Tenaga Penjualan 1 0,7 
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Tabel 7. Total Variance Explained 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7 diatas menunjukkan bahwa dari 15 variabel yang dimasukkan kedalam 

analisis terdapat 4 faktor yang memiliki nilai eigen lebih besar dari 1. Dengan 

mereduksi variabel awal menjadi 4 faktor menghasilkan variansi total kumulatif 

yang besar yaitu 55,49%, maka 4 faktor yang sudah terbentuk dapat menjelaskan 

sebesar 55,49% minat beli konsumen di UKM Roti Bakar yang berada di Kartasura. 

Langkah selanjutnya adalah tabel component matrix akan menjelaskan bahwa 

distribusi keseluruhan variabel tersebut pada 4 faktor yang terbentuk. Untuk 

perhitungan hasil component matrix dapat dilihat sebagai berikut.  

 

 

 

Tabel 8. Component Matrix 

  Component 

Variabel 1 2 3 4 
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Keragaman Produk 0,599 0,128 -0,422 -0,107 

Kualitas Produk 0,526 0,239 -0,488 -0,040 

Inovasi Produk 0,641 -0,014 -0,270 -0,049 

Ciri Produk 0,532 0,334 -0,163 0,090 

Nama Merek Produk 0,350 0,547 0,394 -0,008 

Kemasan Produk 0,420 0,523 0,293 0,273 

Ukuran Produk 0,580 0,190 0,116 0,528 

Daftar Harga 0,489 -0,090 -0,353 0,003 

Diskon 0,380 -0,309 -0,211 0,343 

Promosi Penjualan 0,742 -0,134 0,030 -0,214 

Periklanan 0,705 -0,315 0,249 0,136 

Tenaga Penjualan 0,463 0,353 0,186 -0,571 

Jangkauan Promosi 0,503 -0,353 0,245 0,151 

Cakupan Pasar 0,648 -0,373 0,286 -0,037 

Lokasi 0,522 -0,295 0,194 -0,394 

Berdasarkan tabel 8 diatas dapat diketahui bahwa pada tabel component matrix 

awal memiliki hasil faktor yang belum dapat merepresentasikan masing-masing 

faktor, hal ini disebabkan oleh variabel-variabel yang ada hanya berkumpul atau 

berkelompok pada satu atau beberapa faktor saja serta penyebaran variabel yang 

belum menyeluruh. Karena hal tersebut langkah selanjutnya adalah melakukan 

rotasi faktor agar penyebaran variabel dapat menyeluruh pada masing-masing 

faktor. 

Rotasi faktor pada penelitian ini adalah bertujuan untuk mendapatkan faktor-

faktor yang memiliki factor loading yang cukup jelas untuk inerpretasi hasil dari 

masing-masing faktor. Untuk perhitungan hasil rotated component matrix dapat 

dilihat sebagai berikut. 
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Tabel 9. Rotated Component Matrix 

Berdasarkan Tabel 9 diatas dapat diketahui bahwa hasil proses rotasi menunjukkan 

distribusi variabel yang penyebaranya bisa lebih jelas dan nyata.  

Selanjutnya, variabel akan diurutkan berdasarkan nilai factor loading dari nilai 

paling besar atau paling tinggi yang dapat digunakan untuk memberi nama faktor. 

Nama fakktor juga dapat dibuat dengan cara melihat karakteristik yang sesuai dari 

anggota variabel dari masing-masing faktor. Berikut merupakan tabel yang berisi 

penamaan faktor yang terbentuk. 

Rotated Component Matrixa 

    Component 

Variabel 1 2 3 4 

X1 Keragaman Produk 0,142 0,726 0,092 0,094 

X2 Kualitas Produk -0,005 0,742 0,143 0,047 

X3 Inovasi Produk 0,319 0,61 0,101 0,04 

X4 Ciri Produk 0,075 0,506 0,406 0,055 

X5 Nama Merek Produk 0,061 0,014 0,672 0,35 

X6 Kemasan Produk 0,073 0,107 0,767 0,072 

X7 Ukuran Produk 0,304 0,265 0,642 -0,301 

X8 Daftar Harga 0,23 0,56 -0,021 -0,073 

X9 Diskon 0,346 0,318 0,002 -0,426 

X10 Promosi Penjualan 0,592 0,442 0,109 0,239 

X11 Periklanan 0,764 0,195 0,222 -0,078 

X12 Tenaga Penjualan 0,18 0,259 0,24 0,737 

X13 Jangkauan Promosi 0,651 0,062 0,124 -0,13 

X14 Cakupan Pasar 0,781 0,136 0,097 0,058 

X15 Lokasi 0,619 0,169 -0,098 0,362 
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Tabel 10. Penamaan Faktor yang Terbentuk 

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang 

berpengaruh tentang minat beli konsumen didominasi oleh faktor promosi dan 

faktor produk. Hal ini menunjukkan konsumen roti bakar di wilayah Kartasura 

melakukan pembelian dengan cara melihat promosi terlebih dahulu kemudian 

melihat produk yang ditawarkan seperti apa sesuai dengan keinginan atau 

preferensi konsumen yang telah dibahas dalam analisis konjoin diatas. 

Langkah terakhir dalam analisis faktor adalah tahap melakukan uji  terhadap 

konsistensi dan kestabilan factor yang terbentuk. Pengujian kestabilan dan 

konsistensi faktor tersebut dilakukan dengan cara memecah sampel menjadi dua 

bagian, dapat diketahui sebelumnya bahwa penenlitian ini menggunakan 124 

sampel, sampel ini akan dipecah menjadi dua bagian yaitu sampel ke-1 sampai 

dengan sampel ke-62 dan sampel ke-63 sampai dengan sampel ke-124. Kemudian 

masing-masing hasil diseuaikan dengan ketentuan, jika hasil relatif tidak jauh 

berbeda maka sebuah faktor bisa dikatakan stabil. 

Variabel 

Faktor 

yang 

Terbentuk 

Eigen 

Value 

Factor 

Loading 

Variance 

(%) 

Kumulatif 

(%) 

X9 (Diskon) 

Faktor 

Promosi 
4,553 

0,346 

30,354 30,354 

X10 (Promosi Penjualan) 0,592 

X11 (Periklanan) 0,764 

X13 (Jangkauan Pasar) 0,651 

X14 (Cakupan Pasar) 0,781 

X15 (Lokasi) 0,619 

X1 (Keragaman Produk) 

Faktor 

Produk 
1,491 

0,726 

9,937 40,291 

X2 (Kualitas Produk) 0,742 

X3 (Inovasi Produk) 0,61 

X4 (Ciri Produk) 0,506 

X8 (Daftar Harga) 0,56 

X5 (Nama Merk Produk) 
Faktor 

Kemasan 
1,216 

0,672 

8,104 48,394 X6 (Kemasan Produk) 0,767 

X7 (Ukuran Produk) 0,642 

X12 (Tenaga Penjualan) 

Faktor 

Personal 

Selling 

1,064 0,737 7,096 55,49 
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Tabel 11. Total variance Explained Sampel Bagian Pertama 

Berdasarkan perhitungan kombinasi ketiga kriteria tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sampel bagian pertama menghasilkan 4 faktor yang menunjukan bahwa 

analisis faktor valid.  

 

Tabel 12. Total Variance Explained Sampel Bagian Kedua 

Berdasarkan perhitungan kombinasi ketiga kriteria tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sampel bagian pertama menghasilkan 4 faktor yang menunjukan bahwa 

analisis faktor valid. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Melalui karakteristik responden diketahui bahwa konsumen roti bakar di 

wilayah Kartasura seimbang antara laki-laki dan perempuan dengan rentang 
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usia anara 20 tahun sampai dengan 30 tahun yang belum berpenghasilan serta 

berdomisili di kota Solo. 

2. Hasil pengolahan kuesioner diketahui bahwa stimuli yang paling diminati 

responden adalah roti bakar dengan isian daging, sayur dan telur, berukuran 

sedang (18x8x8)cm dengan harga Rp.13.000,- menggunakan kemasan kardus, 

promosi penjualan melalui media sosial, promo harga dengan potongan harga 

serta lokasi penjualnannya bertempat di lingkungan tempat tinggal sepert 

pemukiman warga atau kos mahasiswa.  

3. Melalui hasil pengolahan menggunakan metode analisis faktor diperoleh 4 

faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen pada UKM roti bakar di 

wilayah Katasura dengan total kumulatif sebesar 55,49%, faktor-faktor tersebut 

adalah: 

a. Faktor promosi, terdiri dari variabel diskon, promosi penjualan, periklanan, 

jangkauan pasar, cakupan pasar dan lokasi. 

b. Faktor produk, terdiri dari variabel keragaman produk, kualitas produk, 

inovasi produk, ciri produk serta daftar harga. 

c. Faktor kemasan, faktor kemasan ini terdiri dari variabel nama merek produk, 

kemasan produk dan ukuran produk. 

d. Faktor personal selling, faktor ini terdiri dari satu variabel saja yaitu 

variabel tenaga penjualan. 

4.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Dari hasil penelitian ini disarankan untuk pemilik usaha roti bakar menambah 

varian menu sesuai dengan preferensi konsumen sebagai inovasi produk baru 

untuk meningkatkan minat beli konsumen pada UKM roti bakar di wilayah 

Kartasura. 

2. UKM roti bakar di Kartasura diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas 

jangkauan promosi baik dengan cara melalui media sosial maupun secara 

langsung dan memberikan potongan harga kepada pelanggan agar semakin 

dikenal dan digemari konsumen sebagai sarana untuk meningkatkan minat beli 

konsumen.UKM roti bakar di Kartasura diharapkan dapat menentukan strategi 
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yang tepat dari hasil penelitian ini untuk dapat meningkatkan pemasaran 

produknya. 
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