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ABSTRAK 
Caesario M Putra. 2019. Pengaruh Faktor Sosial dan Pribadi Terhadap 

Keputusan Konsumen Dalam Menggunakan Indihome Di Kota Makassar. 

Pembimbing Badaruddin. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor sosial dan 

pribadi secara parsial terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan 

Indihome di Kota Makassar, untuk mengetahui pengaruh faktor sosial dan pribadi 

secara simultan terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan Indihome di 

Kota Makassar. 

 Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang merupakan 

konsumen Indihome di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier berganda dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan 

skala likert. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan Indihome di kota 

Makassar, faktor pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

konsumen dalam menggunakan Indihome di Kota Makassar, variabel faktor sosial 

adalah variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan konsumen 

dalam menggunakan Indihome di Kota Makassar. 

Kata Kunci: Faktor Sosial, Faktor Pribadi dan Keputusan Pembelian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Caesario M.Putra. 2019. The Influence of Social Factors and Personal Factor 

toward consumer Decisions in using IndiHome in Makassar . Supervisor 

Badaruddin. 

This research proposes (1) to determine the influence of Social Factors and 

Personal Factor partially toward consumer decision in using IndiHome in 

Makassar. (2) to determine the influence of Social Factors and Personal Factor 

simultaneously toward consumer decision in using IndiHome in Makassar (3) to 

find out which variable is the most dominant influence toward consumer decision 

in using IndiHome in Makassar  

The sample in this research were 100 respondents who were IndiHome 

counsumers in Makassar. The data analysis technique used in this research is 

multiple linear regression analysis with data collection techniques using the 

questionnaire with a Likert scale. 

The results of the research showed that (1) Social Factors has a positive and 

significant influence toward consumer Decisions in using IndiHome (2) Personal 

Factor has a positive and significant influence toward consumer Decisions in 

using IndiHome (3) Social Factors variable is the most dominant variable 

influence toward consumer Decisions in using IndiHome. 

 

Keywords: Social Factors, Personal Factor and consumer Decisions. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan kemajuan zaman yang pesat serta kebutuhan manusia 

semakin meningkat terutama di bidang teknologi, informasi dan komunikasi, 

sehingga mendorong konsumen untuk meningkatkan intensitas penggunaan 

teknologi dalam kebutuhan sehari – hari. Teknologi informasi dan 

komunikasi yang pada awalnya sangat terbatas dalam menunjang kebutuhan 

sehari – hari, saat ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan atau telah 

menjadi kebutuhan hidup. Media informasi cetak baik majalah atau koran 

seiring berkembangnya waktu dapat diperoleh melalui media informasi 

elektronik baik radio maupun televisi. 

Perkembangan teknologi informasi yang pada awalnya melalui media 

surat menyurat, berkembang melalui media telepon koin ataupun telepon 

rumah, dan menggunakan telepon bergerak tanpa kabel yang lebih dikenal 

dengan handphone. Sejalan dengan perkembangan informasi dan komunikasi, 

saat ini pemenuhan kebutuhan tersebut dapat diperoleh melalui media yang 

lebih modern yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi internet. 

Interconected Network atau lebih akrab disebut internet merupakan salah satu 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menawarkan sisi 

kecanggihan, kepraktisan, dan kemudahan. 

 



Informasi tanpa batas dan akses yang semakin mudah di zaman 

modern diikuti dengan berkembangnya teknologi informasi membuat rasa 

ingin tahu setiap individu terjawab dan komunikasi berjalan baik. Mulai dari 

perusahaan, pemerintahan, organisasi, dan masyarakat Indonesia 

menggunakan komputer, gadget dan internet untuk mengakses berbagai 

informasi dan berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia. Berikut 

gambaran mengenai penggunaan internet dari tahun 1998-2017. 

Gambar 1.1 grafik pengguna internet sampai tahun 2017. 

 

Sumber : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 

Dari grafik di atas terlihat bahwa dari tahun ke tahun pengguna 

internet mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal itu tentu dapat 

membuat perusahaan jasa penyedia layanan informasi dan telekomunikasi 

berlomba lomba menyediakan jasa layanan informasi dan telekomunikasi 



dengan berbagai fasilitas terbaik untuk menarik perhatian masyarakat 

Indonesia. 

PT.Telekomunikasi Indonesia (Telkom) merupakan salah satu 

perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan internet. Pemenuhan akan 

kebutuhan teknologi internet di jawab dengan dikembangkannya produk 

berbasis pemenuhan kebutuhan atas akses internet, salah satu produknya 

adalah speedy yang telah berubah seiring perkembangan teknologi menjadi 

Indihome (Indonesia digital home). Khususnya di Kota Makassar 

merupakan salah satu Kota dengan jumlah pengguna internet terbesar. 

Tabel 1.1 

Data pelanggan Indihome di Kota Makassar 

Tahun Data pelanggan Indihome 

2016 40.167 

2017 41.245 

2018 42.132 

 

Indonesia Digital Home atau Indihome merupakan salah satu 

produk layanan dari PT. Telekomunikasi Indonesia berupa paket layanan 

komunikasi dan data seperti telepon rumah (voice), internet (Internet on 

Fiber atau High Speed Internet), dan layanan televisi interaktif (Usee TV 

Cable, IP TV) karena penawaran inilah Telkom memberi label Indihome 



sebagai tiga layanan dalam satu paket (3-in-1) karena selain internet, 

pelanggan juga mendapatkan tayangan TV berbayar dan saluran telepon. 

Pengguna internet merupakan salah satu perilaku konsumen 

dimana menurut Swasta dan Handoko (2000 : 10), perilaku konsumen 

dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang 

dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada 

persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

seperti : Faktor budaya, Faktor sosial, Faktor pribadi, dan Faktor psikologis. 

Angipora (2002 : 141), proses pengambilan keputusan untuk membeli sesuatu 

barang oleh konsumen beraneka ragam sesuai dengan jenis keputusan 

pembelian. Kegiatan membeli adalah bagian yang mengagumkan dari hidup 

setiap orang, karena kegiatan membeli merupakan aktifitas rutin yang jarang 

kita sadari secara mendalam proses kejiwaan yang terlibat di dalamnya. 

Berdasarkan empat faktor diatas penulis tertarik untuk memilih faktor 

sosial dan faktor pribadi menjadi variabel dalam penelitian ini sebab kedua 

faktor tersebut saling bertolak belakang dimana faktor sosial dipengaruhi oleh 

mengikuti teman, pengaruh keluarga, dan mengikuti lingkungan, sedangkan 

faktor pribadi dipengeruhi oleh konsep diri serta gaya hidup pembeli tanpa 

dipengaruhi oleh orang lain. Sehingga, penulis tertarik  untuk melakukan 

penelitian dengan judul : 



“PENGARUH FAKTOR SOSIAL DAN PRIBADI TERHADAP 

KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN INDIHOME 

DI KOTA MAKASSAR” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka pokok masalah 

yang dihadapi dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut ini. 

1. Apakah faktor sosial dan pribadi berpengaruh secara simultan 

terhadap konsumen dalam menggunakan Indihome sebagai 

penyedia jasa internet dan tv kabel? 

2. Apakah faktor sosial dan pribadi berpengaruh secara parsial 

terhadap konsumen dalam menggunakan Indihome sebagai 

penyedia jasa internet dan tv kabel? 

3. Variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap 

konsumen dalam menggunakan Indihome sebagai penyedia jasa 

internet dan tv kabel? 

 

 

 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk mengetahui faktor sosial dan pribadi berpengaruh secara 

simultan terhadap konsumen dalam menggunakan Indihome 

penyedia jasa internet dan tv kabel. 

2. Untuk mengetahui faktor sosial dan pribadi berpengaruh secara 

parsial terhadap konsumen dalam menggunakan Indihome 

penyedia jasa internet dan tv kabel. 

3. Untuk mengetahui Variabel  manakah yang paling dominan 

terhadap konsumen dalam menggunakan Indihome sebagai 

penyedia jasa internet dan tv kabel. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian utama oleh penulis 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Penelitian Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan 

langkah yang diambil terutama dalam bidang promosi dan 

penyajian dalam jasa internet dan tv kabel. 



2. Manfaat Penelitian Bagi Penulis 

Dengan penelitian ini diharapkan peneliti dapat menerapkan ilmu 

yang diperoleh selama perkuliahan dan menambah pengalaman, 

wawasan serta belajar sebagai praktisi dalam mengetahui strategi 

perusahaan dalam bidang promosi. 

3. Manfaat Penelitian Bagi Pembaca 

Dengan penelitian ini dapat memberikan informasi sebagai 

referesnsi tambahan di kemudian hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian konsumen 

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 

lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

Konsumsi, dari bahasa Belanda consumptie, ialah suatu kegiatan yang 

bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa 

barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara 

langsung. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 

lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jika tujuan 

pembelian produk tersebut untuk dijual kembali (Jawa: kulakan), maka dia 

disebut pengecer atau distributor. Pada masa sekarang ini bukan suatu rahasia 

lagi bahwa sebenarnya konsumen adalah raja sebenarnya, oleh karena itu 

produsen yang memiliki prinsip holistic marketing sudah seharusnya 

memperhatikan semua yang menjadi hak-hak konsumen. 

2.2 Perilaku Konsumen 

2.2.1 Pengertian perilaku konsumen 
Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan 

proses pembelian, pada saat itu konsumen melakukan aktifitas-aktifitas 

seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk. Perilaku 

konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat 

keputusan pembelian. 

 



Yang termasuk ke dalam perilaku konsumen selain mengenai kualitas produk, 

juga meliputi harga produk atau jasa tersebut. Jika harga suatu produk tidak 

terlalu tinggi, maka konsumen tidak akan terlalu lama membutuhkan waktu 

untuk memikirkan dan melakukan aktifitas perilaku konsumen. Namun jika 

harga suatu barang atau jasa tersebut bisa dibilang tinggi, atau mahal, maka 

konsumen tersebut akan memberikan effort lebih terhadap barang tersebut. 

Pembeli tersebut akan semakin lama melakukan perilaku konsumen, seperti 

melihat, menanyakan, mengevaluasi, dan mempertimbangkan. 

2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

Kotler (2007) mengatakan bahwa, “perilaku konsumen dipengaruhi 

oleh faktor-faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis”. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah sebagai 

berikut : 

1.      Faktor Budaya. 

Budaya, sub-budaya, dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku 

pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar. 

Masing-masing budaya terdiri dari sejumlah sub-budaya yang lebih 

menampakkan identifikasi dan sosialisasi khusus bagi para anggotanya. Sub-

budaya mencakup kebangsaan, agama, kelompok ras, dan wilayah geografis. 

Pada dasarnya, semua masyarakat manusia memiliki stratifikasi sosial. 

Stratifikasi lebih sering ditemukan dalam bentuk kelas sosial, pembagian 

masyarakat yang relatif homogen dan permanen, yang tersusun secara 



hirarkis dan yang para anggotanya menganut nilai, minat, dan perilaku 

serupa. 

Kelas sosial memiliki beberapa ciri. Pertama, orang-orang didalam kelas 

sosial yang sama cenderung berperilaku lebih seragam daripada orang-orang 

dari dua kelas sosial yang berbeda. Kedua, orang merasa dirinya menempati 

posisi inferior atau superior dikelas sosial mereka. Ketiga, kelas sosial 

ditandai oleh sekumpulan variabel-seperti pekerjaan, penghasilan, 

kesejahteraan, pendidikan, dan orientasi nilai-bukannya satu variabel. 

Keempat, individu dapat pindah dari satu tangga ke tangga lain pada kelas 

sosialnya selama masa hidup mereka. Besarnya mobilitas itu berbeda-beda, 

tergantung pada seberapa kaku stratifikasi sosial dalam masyarakat tertentu.  

2.      Faktor sosial. 

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, seperti 

kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial. Kelompok acuan 

membuat seseorang menjalani perilaku dan gaya hidup baru dan 

memengaruhi perilaku serta konsep pribadi seseorang, kelompok acuan 

menuntut orang untuk mengikuti kebiasaan kelompok sehingga dapat 

mempengaruhi pilihan seseorang akan produk dan merek aktual. Keluarga 

orientasi terdiri dari orang tua dan saudara kandung seseorang. Dari orang tua 

seseorang mendapatkan orientasi atas agama, politik, dan ekonomi serta 

ambisi, pribadi, harga diri dan cinta. Kedudukan orang itu dimasing-masing 

kelompok dapat ditentukan berdasarkan peran dan statusnya. Peran meliputi 



kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang. Masing-masing 

peran menghasilkan status. 

3.      Faktor pribadi. 

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. 

Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerjaan, 

keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta nilai dan gaya hidup 

pembeli. 

4.      Faktor psikologi. 

Satu perangkat proses psikologis berkombinasi dengan karakteristik 

konsumen tertentu untuk menghasilkan proses keputusan dan keputusan 

pembelian. Empat proses psikologis penting-motivasi, persepsi, 

pembelajaran, dan memori-secara fundamental mempengaruhi tanggapan 

konsumen terhadap berbagai rangsangan pemasaran. 

Menurut Wilkie (1986) menyatakan bahwa perilaku konsumen itu 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Yang disebut internal antara 

lain: usia, pekerjaan, gaya hidup, kepribadian, motivasi, persepsi, 

pembelajaran, keyakinan dan sikap. Sedangkan faktor eksternal antara lain: 

budaya, keluarga, kelompok acuan, kondisi lingkungan, kegiatan pemasaran 

perusahaan dan situasi. 

 

 

2.3 Keputusan pembelian 

2.3.1 Pengertian keputusan pembelian 



Menurut Kotler dan Keller (2008:227) keputusan pembelian 

merupakan proses dimana konsumen melewati lima tahap, yaitu pengenalan 

masalah, pencarian informasi, evaluasi alternative, keputusan pembelian, dan 

perilaku pasca pembelian, yang dimulai jauh sebelum aktual dilakukan dan 

memiliki dampak yang lama setelah itu. 

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2008:181) pada umumnya 

keputusan pembelian adalah membeli merek yang paling disukai. Keputusan 

pembelian dipicu oleh keinginan dan kebutuhan yang tidak terpenuhi. 

Jadi berdasarkan definisi diatas, keputusan pembelian adalah serangkaian 

proses yang dilakukan oleh konsumen sebelum dan sesudah membeli suatu 

produk, baik berupa barang maupun jasa. 

2.3.2 Komponen keputusan pembelian 

Keputusan untuk membeli yang diambil oleh konsumen merupakan 

kumpulan dari sejumlah keputusan. Menurut Dharmmesta dan Handoko 

(2013:102) komponen dari struktur keputusan pembelian yaitu :  

1) Keputusan tentang jenis produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah 

produk atau menggunakan uangnya untuk tujuan lain. 

 

 

2) Keputusan tentang bentuk produk 



Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli 

bentuk produk tertentu. Keputusan tersebut menyangkut 

ukuran, kualitas, desain produk dan sebagainya. 

 

3) Keputusan tentang merek  

Setiap merek memiliki perbedaan tersendiri. Konsumen 

harus memutuskan merek mana yang akan dibeli. 

 

4) Keputusan tentang penjual 

Konsumen harus mengambil keputusan dimana produk 

akan dibeli. Produsen, pedagang besar, dan pengecer harus 

mengetahui bagaimana konsumen memilih penjual tertentu. 

 

5) Keputusan tentang jumlah produk  

Konsumen harus mengambil keputusan tentang seberapa 

banyak produk yang akan dibelinya. 

 

6) Keputusan tentang waktu pembelian  

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang kapan 

mereka akan melakukan pembelian. 

 

 

7) Keputusan tentang cara pembayaraan 



Konsumen mengambil keputusan tentang metode atau cara 

pembayaran produk yang dibeli, apakah secara tunai atau 

dengan cicilan. 

 

2.3.3 Tahap-tahap keputusan pembelian 

 

Gambar 2.1 tahap-tahap keputusan pembelian 

 

Tahap-tahap Keputusan Pembelian menurut Philip Kotler dan Gary 

Amstrong (2006: 179) adalah sebagai berikut : 

1. Pengenalan Kebutuhan atau masalah 

Di sini pembeli mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Pembeli 

merasakan perbedaan antara keadaan nyata dan keadaan yang 

diinginkan. Kebutuhan dapat dipicu oleh rangsangan internal (dari dalam 

diri) dan rangsangan eksternal (lingkungan). 

Pada tahap ini pemasar perlu mengenal berbagai hal yang dapat 

menggerakkan kebutuhan atau minat tertentu  konsumen. Para pemasar 

perlu meneliti konsumen untuk memperoleh jawaban apakah kebutuhan 

yang dirasakan atau masalah yang timbul, apa yang menyebabkan semua 

itu muncul dan bagaimana kebutuhan atau masalah itu menyebabkan 

seseorang mencari produk tersebut. 

http://pend-ekonomi.blogspot.com/2013/01/tahap-tahap-keputusan-pembelian.html
http://pend-ekonomi.blogspot.com/2013/01/tahap-tahap-keputusan-pembelian.html


2. Pencarian Informasi 

Seorang konsumen yang sudah tertarik mungkin mencari informasi lebih 

banyak informasi, tetapi mungkin juga tidak. Bila dorongan konsumen dan 

produk yang dapat memuaskan ada dalam jangkauan, konsumen 

kemungkinan akan membelinya. Bila tidak, konsumen dapat menyimpan 

kebutuhan dalam ingatan atau melakukan pencarian informasi yang 

berhubungan dengan kebutuhan tersebut. 

Konsumen dapat memperoleh informasi dari beberapa sumber yaitu : 

 Sumber pribadi : keluarga, teman dan tetangga. 

 Sumber komersial : iklan, wiraniaga, agen, kemasan, pajangan.  

 Sumber publik : media massa, organisasi penilai konsumen.  

 Sumber pengalaman : penanganan, pemeriksaan, 

menggunakan produk. 

Dalam hal ini perusahaan harus merancang bauran pemasannya untuk 

membuat calon pembeli menyadari dan mengetahui merknya. Perusahaan 

harus cermat mengenali sumber informasi konsumen dan arti penting dari 

setiap sumber. 

3. Evaluasi Alternatif 

Pada tahap ini konsumen dihadapkan pada beberapa pilihan produk yang 

akan dibelinya. Untuk itu konsumen melakukan evaluasi terhadap barang 

mana yang benar-benar paling cocok untuk dibeli sesuai dengan kebutuhan 

dan keinginannya. Bagaimana konsumen mengevaluasi alternatif barang 



yang akan dibeli tergantung pada masing-masing individu dan situasi 

membeli spesifik. 

Pemasar harus mempelajari pembeli untuk mengetahui bagaimana 

sebenarnya mengevaluasi alternatif merek. Bila mereka mengetahui proses 

evaluasi apa yang sedang terjadi, pemasar dapat membuat langkah-langkah 

untuk mempengaruhi keputusan pembeli. 

4. Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi antar merek 

dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga mungkin membentuk maksud 

untuk membeli merek yang paling disukai. Menurut Kotler 92009) 

terdapat dua faktor umum yang dapat mengintervensi antara maksud 

pembelian dan keputusan pembelian, yaitu : 

a. Sikap orang lain 

Batas dimana sikap seseorang mengurangi preferensi seseorang untuk 

sebuah alternatif tergantung pada dua hal: (1) Intensitas sikap negatif 

orang lain terhadap alternatif yang disukai seseorang dan (2) motivasi 

seseorang untuk memenuhi kehendak orang lain. 

b. Faktor situasional yang tidak diantisipasi 

Faktor situasional yang tidak dapat diantisipasi yang mungkin muncul 

untuk mengubah niat pembelian. Misalnya, Linda mungkin kehilangan 

pekerjaannya, beberapa pembelian lain mungkin menjadi lebih penting, 

atau wiraniaga toko mungkin mengecewakannya. Berikut ini adalah 



gambar dari langka-langkah antara evaluasi alternatif dan keputusan 

pembelian: 

Gambar 2.2 

Langkah-langkah Antara Evaluasi Alternatif dan Keputusan Pembelian 

Sumber: Kotler dan Keller (2009; 189) 

 

 

2. Tingkah Laku Pasca Pembelian 

Setelah membeli poduk, konsumen akan merasa puas atau tidak puas 

terhadap barang yang dibeli. Pembeli akan menentukan puas atau tidak itu 

terletak pada hubungan antara harapan konsumen dan prestasi yang 

diterima dari produk. Bila produk tidak memenuhi harapan, konsumen 

akan merasa tidak puas. Kegiatan pemasar terus berlanjut dalam 

menanggapi kepuasan dan ketidakpuasan ini agar daur hidup produknya 

tidak menurun. 

Dalam suatu pembelian produk, keputusan yang harus diambil tidak selalu 

berurutan seperti di atas. Pada situasi pembelian seperti penyelesaian 

ekstensif, keputusan yang diambil dapat bermula dari penjual, karena 



penjual dapat membantu merumuskan perbedaan dengan toko yang lain 

melalui pembentukan  citra toko yang positif. Dengan citra yang baik yang 

ditampilkan toko di mata masyarakat, khususnya konsumen akan 

terciptalah kesan bahwa perusahaan itu benar-benar memiliki kualitas yang 

dapat dipercaya. 

 

2.3.4 Indikator keputusan pembelian 

Hsu dan Chang (2008) mengemukakan indikator untuk mengukur 

keputusan pembelian sebagai berikut: 

1) Keinginan untuk menggunakan produk. 

2) Keinginan untuk membeli produk. 

3) Memprioritaskan pembelian suatu produk. 

4) Kesediaan untuk berkorban (waktu, biaya, dan tenaga) mendapatkan 

suatu produk. 

2.4 Kerangka pemikiran 

Dalam penelitian ini dapat dibuat suatu kerangka pemikiran yang dapat 

menjadi landasan dalam penulisan ini yang pada akhirnya dapat diketahui variabel 

mana yang paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian. Variabel-

variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah keputusan 

pembelian sebagai variabel dependen. Sedangkan faktor sosial dan faktor pribadi 

sebagai variabel independen. Penelitian ini mencoba menganalsis faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian. Berdasarkan pernyataan 



diatas, tinjauan landasan teori, dan penelitian terdahulu maka dapat disusun 

sebuah kerangka pemikiran teoritis seperti yang tersaji pada gambar berikut ini : 

Gambar 2.3 

Kerangka pikir 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Dalam bagian ini akan dipaparkan mengenai landasan penelitian 

terdahulu dari landasan teori yang digunakan sebagai dasar pedoman dalam 

penelitian ini. Berikut akan disajikan beberapa penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh: 

1. Haryadi Ibiyanto (2008), dengan penelitian yang berjudul “Analisis 

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Membeli 

Sepeda Motor Yamaha Mio”. (Studi Kasus di PT. Alfa Scorp II Medan). 

Dan hasil penelitiannya adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

secara serempak variabel gaya hidup, kelompok acuan, produk, harga, dan 

promosi berpengaruh sangat signifikan terhadap keputusan konsumen 

dalam membeli sepeda motor merek Yamaha Mio. 

2. Ari Luhur Sasangka (2010), dengan penelitian yang berjudul “Analisis 

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam 

Pembelian Minuman Energi”. (Studi Kasus di Extra Joss  PT. Bintang 

Toedjoe Cabang Semarang). Dan hasil penelitiannya adalah -Faktor 

kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologis secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk minuman energi Extra 

Joss. -Faktor kebudayaan berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian produk minuman energi Extra Joss. -Faktor sosial berpengaruh 

secara parsial terhadap keputusan pembelian produk minuman energi 

Extra Joss. -Faktor pribadi berpengeruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian produk minuman energi Extra Joss. -Faktor psikologis 



berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian produk 

minuman energi Extra Joss. 

3. Puji Isyanto (2012), dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas 

Produk Terhadap Keputusan Pembelian Handphone Blackberry”. (Studi 

Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Universitas Singaperbangsa Karawang). 

Dan hasil penelitiannya adalah Variabel  Kualitas Produk Berpengaruh 

Positif dan Signifikan Terhadap Keputusan Pembelian. 

4. Novi Windasari (2016), dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Kualitas Produk dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Internet High 

Speed Indihome”. (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Sumatera Utara). Dan hasil penelitiannya adalah 

Kualitas produk dan harga berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan 

pelanggan. 

5. Lisa Dewi Kurniawati (2016), dengan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Indihome” (Studi Kasus di Kota Surakarta). Dan hasil penelitiannya 

adalah Harga dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

 

 

 

 

 



Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

NO. 

Nama 

Peneliti & 

tahun 

Judul Hasil Penelitian 

1. Haryadi 

Ibiyanto 

(2008) 

Analisis Faktor-faktor 

Yang Mempengaruhi 

Keputusan Konsumen 

Dalam Membeli Sepeda 

Motor Yamaha Mio 

(Studi Kasus di PT. Alfa 

Scorp II Medan). 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara serempak variabel 

gaya hidup, kelompok acuan, 

produk, harga, dan promosi 

berpengaruh sangat signifikan 

terhadap keputusan konsumen 

dalam membeli sepeda motor 

merek Yamaha Mio. 

2. Ari Luhur 

Sasangka 

(2010) 

Analisis Faktor-faktor 

Yang Mempengaruhi 

Keputusan Konsumen 

Dalam Pembelian 

Minuman Energi  

 

(Studi Kasus di Extra 

Joss  PT. Bintang 

Toedjoe Cabang 

Semarang 

-Faktor kebudayaan, sosial, 

pribadi dan psikologis secara 

bersama-sama berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian 

produk minuman energi Extra 

Joss. 

-Faktor kebudayaan berpengaruh 

secara parsial terhadap keputusan 

pembelian produk minuman 

energi Extra Joss. 

-Faktor sosial berpengaruh 

secara parsial terhadap keputusan 

pembelian produk minuman 

energi Extra Joss. 

-Faktor pribadi berpengeruh 

secara parsial terhadap keputusan 

pembelian produk minuman 

energi Extra Joss. 



-Faktor psikologis berpengaruh 

secara parsial terhadap keputusan 

pembelian produk minuman 

energi Extra Joss. 

3. Puji 

Isyanto 

(2012) 

Pengaruh Kualitas 

Produk Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Handphone Blackberry 

(Studi Kasus Pada 

Mahasiswa Ekonomi 

Universitas 

Singaperbangsa 

Karawang). 

Variabel  Kualitas Produk 

Berpengaruh Positif dan 

Signifikan Terhadap Keputusan 

Pembelian 

  



 

4. 

 

Novi 

Windasari 

(2016) 

 

Pengaruh Kualitas 

Produk dan Harga 

Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Internet High 

Speed Indihome (Studi 

Kasus Pada Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas 

Sumatera Utara). 

 

Kualitas produk dan harga 

berpengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan pelanggan. 

5. Lisa Dewi 

Kurniawati 

(2016) 

Pengaruh Harga dan 

Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Indihome 

(Studi Kasus di Kota 

Surakarta). 

Harga dan kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya (Sugiyono, 2008:93). Mengacu 

pada rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diajukan 

hipotesis sebagai dugaan sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan 

yaitu : 

1. Diduga faktor sosial dan pribadi berpengaruh secara simultan terhadap 

konsumen dalam menggunakan Indihome sebagai penyedia jasa 

internet dan tv kabel. 

2. Diduga faktor sosial dan pribadi berpengaruh secara parsial terhadap 

konsumen dalam menggunakan Indihome sebagai penyedia jasa 

internet dan tv kabel. 

3. Diduga variabel sosial paling dominan terhadap konsumen dalam 

menggunakan Indihome sebagai penyedia jasa internet dan tv kabel. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.1.1Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Kantor PT. Telkom Witel Makassar. PT 

Telkom Witel Makassar beralamat Jalan Balaikota No.1 

3.1.2Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Desember tahun 2018 sampai bulan 

Januari tahun 2019. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah costumer 

dari Indihome / pengguna jasa internet Indihome selama setahun terakhir 

yang berjumlah 42.132. 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari sem ua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel itu. Kesimpulannya akan dapat diberlakukan 

untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus 

benar – benar representatif (mewakili) (Sugiyono, 2013:81). Peneliti 



dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel 

penelitian dapat ditentukan dengan menggunakan rumus slovin, 

dimana menurut Umar, (2011:78) yaitu : 

    
  

     
 

Dimana : 

n  =Ukuran Sampel 

N =Ukuran Populasi 

e =Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang dapat ditolerir 

Batas kesalahan yang ditolerir ini bagi setiap populasi tidak sama. 

Dalam penelitian ini digunakan e sebesar 10%. Sedangkan 

pemakaian rumus diatas mempunyai asumsi bahwa populasi 

berdistribusi normal. 

Dari rumusan tersebut di atas maka jumlah penentuan sampel dapat 

dilakukan melalui perhitungan berikut ini : 

    
  

     
 

           

    
      

               
 

    
      

      
 

          

                 ) 



Berdasarkan rumus di atas maka jumlah penentuan sampel dari 

populasi adalah 100 responden. 

3.2.3 Karakteristik Sampel 

Merupakan analisa untuk bagian pertama dalam kuisioner yang 

mendeskripsikan topografi objek penelitian. Data diolah dan 

kemudian dipersentasekan berdasarkan jumlah per bagian terhadap 

total data. Data ini terdiri dari : 

1. Jenis Kelamin 

Identitas jenis kelamin responden terdiri dari laki-laki 

dan perempuan. 

2. Usia 

Identitas usia responden terbagi atas 3 golongan, yaitu: 

a) 20-27 Tahun 

b) 28-32 Tahun 

c) >33 Tahun 

 

3. Pekerjaan 

Identitas pekerjaan responden yaitu antara PNS, 

Karyawan Swasta dan Pengusaha.  

3.3 Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

melalui kuisioner. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau peryataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Pemilihan kuisioner 



dilakukan karena cocok digunakan dalam jumlah responden yang cukup 

besar dan tersebar sehingga bisa diberikan kepada responden secara 

langsung. Data primer dan data sekunder digunakan sebagai bahan proses 

pengolahan data untuk mencari jawaban pemecahan masalah (Sunyoto, 

2012:27). Berikut uraian teknik pengumpulan data dalam penelitian: 

1. Data primer 

Data primer itu sendiri adalah data yang langsung didapat dari 

sumbernya. Menurut Istijanto, data yang dikumpulkan oleh periset 

sehingga periset merupakan tangan pertama (Sunyoto, 2012:27). Data 

kuantitatif adalah data berupa angka atau bilangan dengan menyebarkan 

kuesioner sekaligus observasi (pengamatan) yang dilakukan dalam 

penelitian. Kuisioner berupa pernyataan tertulis dengan jawaban yang 

disediakan untuk responden. Kuisoner dikembangkan untuk mengukur 

faktor persepsi dan faktor motivasi yang mempengaruhi terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung setelah data primer, dalam hal ini 

data sekunder internal yang didapatkan dari perusahaan berupa identitas 

para responden, informasi jumlah konsumen, jumlah karyawan, jumlah 

produk, segmen pasar (Sunyoto, 2012:41). Data penelitian sekunder 

adalah data yang sudah diproses oleh perusahaan sehingga sudah 

tersedia saat peneliti memerlukan dalam penelitian. Data sekunder 

eksternal didapatkan melalui buku-buku, jurnal, referensi, maupun 



artikel yang berkaitan dengan topik penelitian, dengan tujuan untuk 

mendapatkan pengetahuan teoritis dan pendapat para ahli yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Sehingga dapat membantu 

menganalisis masalah yang diteliti (Sugiyono, 2013:225) 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

3.4.1 Jenis Data 

Jenis Penelitian ini, menggunakan metodologi Kuantitatif. 

Kuantitafif merupakan jenis penelitian tentang data yang dikumpulkan dan 

dinyatakan dalam bentuk angka-angka, meskipun berupa data kualitaitif 

sebagai pendukungnya. Dengan metode kuantitatif ini diharapkan peneliti 

dapat memberikan sebuah penjelasan mengenai perilaku keputusan 

pembelian konsumen dan pelanggan. 

Metode kuantitatif merupakan metode yang datanya berupa bentuk angka, 

dimana penelitian ini meneliti pada populasi atau sampel tertentu yang 

sudah ditentukan. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan 

secara Insidental sampling, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data berdasarkan kuantitatif statistik dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2009:13). 

3.4.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 

primer. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh 

langsung dari hasil kuesioner kepada custumer Traveloka di Kota 

Makasar. Berikut uraian teknik pengumpulan data dalam penelitian: 



1. Data primer 

Data primer itu sendiri adalah data yang langsung didapat dari 

sumbernya. Menurut Istijanto, data yang dikumpulkan oleh periset 

sehingga periset merupakan tangan pertama (Sunyoto, 2012:27). Data 

kuantitatif adalah data berupa angka atau bilangan dengan 

menyebarkan kuesioner sekaligus observasi (pengamatan) yang 

dilakukan dalam penelitian. Kuisioner berupa pernyataan tertulis 

dengan jawaban yang disediakan untuk responden. Kuisoner 

dikembangkan untuk mengukur faktor persepsi dan faktor motivasi 

yang mempengaruhi terhadap keputusan pembelian konsumen. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung setelah data primer, dalam hal 

ini data sekunder internal yang didapatkan dari perusahaan berupa 

identitas para responden, informasi jumlah konsumen, jumlah 

karyawan, jumlah produk, segmen pasar (Sunyoto, 2012:41). Data 

penelitian sekunder adalah data yang sudah diproses oleh perusahaan 

sehingga sudah tersedia saat peneliti memerlukan dalam penelitian. 

Data sekunder eksternal didapatkan melalui buku-buku, jurnal, 

referensi, maupun artikel yang berkaitan dengan topik penelitian, 

dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan teoritis dan pendapat 

para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini. Sehingga dapat 

membantu menganalisis masalah yang diteliti (Sugiyono, 2013:225) 

3.5 Metode Analisis 



Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kuantitatif, dimana metode ini mencoba mengolah data berupa 

informasi menjadi bentuk angka. Untuk pengolahan data dalam penelitian 

ini menggunakan bantuan SPSS 20. Selain itu menghitung data 

menggunakan uji vadilitas, uji reliabilitas, uji liner berganda, uji F, dan uji 

t. Analisis data dalam proses pengolahan data dan menginterpretasian hasil 

pengolahan melalui analisis inferensial yang menekankan pada hubungan 

antar variabel dengan melakukan pengujian hipotesis dan menyimpulkan 

hasil penelitian. (Sugiyono, 2009:13). 

Sehubungan dengan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka akan 

dilakukan analisa berdasarkan data yang diperoleh dengan menggunakan 

analisis sebagai berikut: 

3.5.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah (valid) atau tidaknya 

suatukuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Uji validitas dihitung dengan membandingkan nilai r hitung 

(correlation item – total correlation) dengan nilai r tabel. Jika r hitung > r 

tabel dan nilai positif maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 

2012:52) 

3.5.2 Uji Reliabilitas 



Uji reabilitas adalah data untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu. Kehandalan yang menyangkut kekonsistenan 

jawaban jika diujikan berulang pada sampel yang berbeda. SPSS 

memberikan fasilitas untuk mengukur reabilitas dengan uji statistic 

Cronbach Alpai (a). Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan 

nilai Cronbach Alpa > 0,60 (Ghozali, 2012:47). 

3.5.3 Uji Regresi Linier Berganda 

Teknik analisis statistik inferensial dilakukan dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis linier berganda 

berguna dalam mengestimasi nilai variabel dependen dengan 

menggunakan lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresi linier 

berganda adalah sebagai berikut: 

Y= a+ b1 X1 + b2 X2 + e 

Dimana: 

Y = Keputusan Pembelian 

X1 = Sosial 

X2 = Pribadi 

a = Nilai Konstanta 

b = Koefisien Regresi 

e = Standar error 



 

 

3.5.4 Uji F 

Dari hasil perhitungan regresi linier berganda akan diperoleh 

parameter, F, dan Adjusted R Square. Apabila regresinya siginifikan pada 

F < 0,05 artinya variabel independen mempunyai pengaruh siginifikan 

terhadap variabel dependen. Adjusted R Square menunjukkan kemampuan 

model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Semakin besar 

Adjusted R Square semakin baik model tersebut dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen. 

3.5.5 Uji t 

Untuk menguji tingkat signifikansi dari pengaruh variabel 

independent (variabel bebas) terhadap variabel dependent (terikat). Uji t 

bertujuan menguji secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel 

terikat, dengan kriteria pengujian bila nilai Sig. t ≤ α maka dinyatakan 

terdapat pengaruh parsial dan bersifat signifikan. Kriteria pengujian uji t 

menggunakan signifikansi 0,05 dan 2 sisi dengan hipotesis sebagai berikut 

(Sarwono, 2012:190): 

Ho: Tidak ada pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Ha: Terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat 

Perhitungan lain menggunakan t tabel, dimana kriteria dalam 

pengujian uji t, yaitu: (Linol, Marchal, dan Wathen, 2013:392). 



a. Apabila t hitung < tα/2, maka Ho diterima. Jadi Ha ditolak dan bi = 0, 

artinya variabel Xi tidak mempunyai pengaruh terhadap Y.  

b. Apabila t hitung > tα/2, maka Ho ditolak. Jadi Ho diterima dan bi ≠ 0, 

artinya variabel Xi mempunyai pengaruh terhadap Y. 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, 

maka perlu dipahami sebagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu 

penelitian ilmiah yang termuat dalam operasional variabel penelitian. Secara 

rinci operasional variabel penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Operasional Variable Penelitian 

Variabel Definisi Operasional Indikator 

Faktor 

Sosial 

(X1) 

Faktor sosial adalah faktor yang 

dipengaruhi oleh orang-orang 

disekitar kita. Komponen yang 

termasuk didalamnya yaitu 

kelompok acuan, keluarga, serta 

peran dan status sosial konsumen 

1. Mengikuti teman. 

2. Pengaruh keluarga. 

3. Mengikuti 

lingkungan. 

 

Menurut Kotler (2005:206), 

Faktor 

Pribadi 

(X2) 

Keputusan pembeli juga 

dipengaruhi oleh karakteristik 

pribadi. Karakteristik tersebut 

meliputi usia dan tahap dalam siklus 

hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, 

kepribadian dan konsep diri, serta 

1. Usia. 

2. Keadaan ekonomi. 

3. Gaya hidup. 

4. Pekerjaan. 

5. Kepribadian. 

 



nilai dan gaya hidup pembeli. Menurut Kotler (2005:210), 

 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

 

keputusan pembelian merupakan 

proses dimana konsumen melewati 

lima tahap, yaitu pengenalan 

masalah, pencarian informasi, 

evaluasi alternative, keputusan 

pembelian, dan perilaku pasca 

pembelian, yang dimulai jauh 

sebelum aktual dilakukan dan 

memiliki dampak yang lama setelah 

itu. 

 

1. Keinginan untuk 

menggunakan 

produk. 

2. Keinginan untuk 

membeli produk. 

3. Memprioritaskan 

pembelian suatu 

produk. 

4. Kesediaan untuk 

berkorban (waktu, 

biaya, dan tenaga) 

mendapatkan suatu 

produk. 

 

Hsu dan Chang (2008) 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum PT. Telkom Indonesia 



 4.1.1 Sejarah Perusahaan 

Perusahaan Telekomunikasi sudah ada sejak masa Hindia Belanda dan 

yang menyelenggarakan  adalah  pihak  swasta. Sedangkan perusahaan 

Telekomunikasi Indonesia (PT. TELKOM) sendiri juga termasuk bagian dari 

perusaahaan tersebut yang mempunyai bentuk badan usaha Post-en Telegraaflent 

dengan Staats blaad No.52 tahun 1884. Dan sejak tahun 1905 perusahaan 

Telekomunikasi sudah berjumlah 38 peusahaan. Namun setelah itu pemerintah 

Hindia Belanda mengambil alih perusahaan tersebut yang berdasar kepada Staats 

blaad tahun 1906. Dan sejak  itu berdirilah Post, Telegraf en Telefoon Dients 

(PTTDients), dan perusahaan ini ditetapkan sebagai Perusahaan Negara berdasar 

Staats blaad No.419 tahun 1927 tentang Indonesia Bedrijven Weet (I.B.W 

Undang-Undang Perusahaan Negara). 

Perusahaan PTT tesebut bertahan sampai adanya Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.19 tahun 1960 oleh Pemerintah Republik 

Indonesia, tentang adanya persyaratan suatu Perusahaan Negara (PN). Tetapi pada 

tahun 1961 menurut Peraturan Pemerintah No.240 bahwa Perusahaan Negara 

dilebur menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi yang dimuat dalam 

pasal 2 I.B. Namun pada tahun 1965 pmemerintah membagi perusahaan Pos dan 

Telekomunikasi menjadi dua bagian yang berdiri sendiri yaitu Perusahaan Pos dan 

Giro (PN. Pos dan Giro) serta Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN. 

Telekomunikasi) yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.30 tahun 

1965. Dan perusahaan tersebut berkembang menjadi Perusahaan Umum (Perum). 

Dalam Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1974 dinyatakan bahwa Perum 



Telekomunikasi sebagai penyelenggara jasa Telekomunikasi untuk umum baik 

Telekomunikasi dalam negeri maupun luar negeri. 

Perusahaan Umum (PERUM) Telekomunikasi merupakan penyelenggara 

jasa telekomunikasi untuk umum, baik hubungan telekomunikasi dalam negeri 

maupun luar negeri. Tentang hubungan telekomunikasi luar negeri saat itu juga 

diselenggarakan oleh PT. Indonesia Satelite Corporation (INDOSAT), yang masih 

berstatus perusahaan asing yakni dari American Cable and Radio Corp yaitu suatu 

perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan negara bagian Delaware, USA. 

Seluruh saham PT Indosat dengan modal asing ini pada tahun 1980 dibeli oleh 

Indonesia dari American Cable and radio Corp. Pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1274 berdasarkan PP No. 53 tahun 1980, 

Perumtel ditetapkan sebagai badan usaha yang berwenang menyelenggarakan 

telekomunikasi untuk umum dalam negeri dan Indosat ditetapkan sebagai badan 

usaha penyelenggara telekomunikasi urnurn untuk internasional. 

Memasuki Repelita V, pemerintah merasakan perlu percepatan 

pembangunan Telekomunikasi sebagai infrastruktur yang diharapkan dapat 

memacu pembangunan sektor lainnya. Berdasarkan PP No. 15 tahun 1991, maka 

Perum dialihkan menjadi Perusahaan Perseroan (persero). Mengantisipasi era 

globalisasi, seperti diterapkannya perdagangari bebas baik internasional maupun 

regional, maka PT Telkom pada tahun 1995 melaksanakan 3 program besar. 

Program-program tersebut adalah restrukturisasi internal, penerapan KSO dan 

persiapan Go Public Internasional (International Public Offering). Kronologi 

sejarah PT Telkom dijelaskan sebagai berikut : 



1. 1882 sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegrap dibentuk 

pada masa pemerintahan kolonial Belanda. 

2. 1906 Pemerintah Kolonial Belanda membentuk sebuah jawatan yang mengatur 

layanan pos dan telekomunikasi yang diberi nama Jawata Pos, Telegrap dan (Post, 

Telegraph en Telephone Dienst/PTT). 

3. 1945 Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai negara merdeka dan 

berdaulat, lepas dari pemerintahan Jepang. 

4. 1961 Status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan 

Telekomunikasi (PN Postel). 

5. 1965 PN Postel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan 

Giro), dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi). 

6. 1974 PN Telekomunikasi disesuaikan menjadi Perusahaan Umum 

Telekomunikasi (Perumtel) yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional 

maupun internasional. 

7. 1980 PT Indonesian Satellite Corporation (Indosat) didirikan untuk 

menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional, terpisah dari Perumtel. 

8. 1989 Undang-undang No. 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi, tentang peran 

serta swasta dalam penyelenggaraan Telekomunikasi. 

9. 1991 Perumtel berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) 

Telekomunikasi Indonesia berdasarkan PP no. 25 tahun 1991. 

10. 1995 Penawaran Umum perdana saham TELKOM (Initial  Public Offering) 

dilakukan pada tanggal 14 November 1995. Sejak itu saham TELKOM tercatat 

dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), 



New York Stock Exchange (NYSE) dan London Stock Exchange (LSE). Saham 

TELKOM juga diperdagangkan tanpa pencatatan (Public Offering Without 

Listing) di Tokyo Stock Exchange. 

11. 1996 Kerja sama Operasi (KSO) mulai diimplementasikan pada 1 Januari 

1996 di wilayah Divisi Regional I Sumatra dengan mitra PT Pramindo Ikat 

Nusantara (Pramindo); Divisi Regional III Jawa Barat dan Banten dengan mitra 

PT Aria West International (Aria West); Divisi Regional IV Jawa Tengah dan DI 

Yogyakarta dengan mitra PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia (MGTI); 

Divisi Regional VI Kalimantan dengan mitra PT Dayamitra Telekomunikasi 

(Dayamitra); dan Divisi Regional VII Kawasan Timur Indonesia  dengan mitra PT 

Bukaka Singtel. 

12. 1999 Undang-undang nomor 36 / 1999, tentang penghapusan monopoli 

penyelenggaraan telekomunikasi. 

13. 2001 TELKOM membeli 35% saham Telkomsel dari PT Indosat sebagai 

bagian dari implementasi restrukturisasi industri jasa telekomunikasi di Indonesia, 

yang ditandai dengan penghapusan kepemilikan bersama dan kepemilikan silang 

antara TELKOM dengan Indosat. Dengan transaksi ini, TELKOM menguasai 

72,72% saham Telkomsel. TELKOM membeli 90,32% saham Dayamitra dan 

mengkonsolidasikan laporan keuangan Dayamitra ke dalam laporan keuangan 

TELKOM. 

14. 2002 TELKOM membeli seluruh saham Pramindo melalui 3 tahap, yaitu 30% 

saham pada saat ditandatanganinya perjanjian jual – beli pada tanggal 15 Agustus 

2002, 15% pada tanggal 30 September 2003 dan sisa 55% saham pada tanggal 31 



Desember 2004. TELKOM menjual 12,72% saham Telkomsel kepada Singapore 

Telecom, dan dengan demikian TELKOM memiliki 65% saham Telkomsel. Sejak 

Agustus 2002 terjadi duopoli penyelenggaraan telekomunikasi lokal. 

15. Sejak 1 Juli 1995 PT. Telkom telah menghapus struktur wilayah usaha 

telekomunikasi (WITEL) dan secara de facto meresmikan dimulainya era Divisi 

Network. Badan Usaha utama dikelola oleh 7 divisi regional dan 1 divisi network. 

Divisi regional menyelenggarakan jasa telekomunikasi di wilayah masing – 

masing dan divisi network menyelenggarakan jasa telekomunikasi jarak jauh luar 

negeri melalui pengoperasian jaringan transmisi jalur utama nasional. Daerah 

regional. PT. Telkom mencakup wilayah-wilayah yang dibagi sebagai berikut : 

1. Divisi Regional I, Sumatera. 

2. Divisi Regional II, Jakarta dan sekitarnya. 

3. Divisi Regional II, Jakarta dan sekitarnya. 

4. Divisi Regional III, Jawa Barat. 

5  Divisi Regional IV, Jawa Tengah dan Yogyakarta. 

6. Divisi Regional V, Jawa Timur. 

7. Divisi Regional VI, Kalimantan. 

8. Divisi Regional VII, Kawasan timur Indonesia (Sulawesi, Bali, Nusa 

Tenggara, Maluku dan Papua). 

Masing-masing divisi dikelola oleh suatu tim manajemen yang terpisah 

berdasarkan prinsip desentraiisasi serta bertindak sebagai pusat investasi (Divisi 

Regional) dan pusat keuntungan (Divisi Network), serta divisi lainnya yang 

mempunyai keuntungan internal secara terpisah. Divisi-divisi pendukung terdiri 



dari divisi pelatihan, divisi properti, divisi sistem informasi. Berdasarkan 

organisasi divisional ini, maka kantor pusat diubah menjadi pusat biaya. 

Berlakunya kebijaksanaan dekonsentrasi menjadikan jumlah SDM menjadi lebih 

sedikit. 

 4.1.2 Visi dan Misi 

 Adapun visi dan misi perusahaan PT. Telkom Witel Makassar adalah 

sebagai berikut : 

 Visi 

“To become a leading Telecommunication, Information,  Media, 

Edutainment and Services (“TIMES”) player in the region” 

 Misi 

 Menyediakan layanan “more for less” TIMES. 

 Menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia. 

Corporate Culture :  The Telkom Way 

Basic Belief             :  Always The Best 

Core Values            :  Solid, Speed, Smart 

Key Behaviours      : Imagine, Focus, Action 

Inisiatif Strategis : 

 Pusat keunggulan. 

 Fokus pada portofolio dengan pertumbuhan atau value yang tinggi. 



 Percepatan ekspansi internasional. 

 Transformasi biaya. 

 Pengembangan IDN (id-Access, id-Ring, id-Con). 

 Indonesia Digital Solution (“IDS”) – layanan konvergen pada solusi 

ekosistem      digital  

 Indonesia Digital Platform (“IDP”) – platform enabler untuk 

pengembangan ekosistem. 

 Eksekusi sistem pengelolaan anak perusahaan terbaik. 

 Mengelola portofolio melalui BoE dan CRO. 

 Meningkatkan sinergi di dalam Telkom Group. 

 

 

 

 

4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 
 

  

 4.1.4 Penjelasan Pekerjaan (Job Description) 



Berikut akan dijelaskan masing-masing pekerjaan dan tanggung 

jawab masing-masing divisi yakni : 

1. General Manager 

Tugas General Manager antara lain : 

a. Mampu menjamin tercapainya target kinerja jaringan 

Copper & DSL Acces Network dan mengimplementasikan 

kebijakan manajemen operasi dan pemeliharaan system 

jaringan. 

b. Mampu menjamin tercapainya target kinerja sistem CPE 

dan mengimplementasikan kebijakan manajemen operasi 

dan pemeliharaan system. 

c. Mampu mengevaluasi, mengukur, memodifikasi, prosedur / 

sistem costumer handling untuk tercapainya efektifitas 

costumer handling untuk tiap segmen pelanggan. 

d. Mampu mengembangkan kriteria pekerjaan outsourcing 

eksisting dengan mempertimbangkan kapabilitas & 

eksternal sejalan dengan perubahan lingkungan bisnis yang 

kompetitif dan turbulens. 

2. Manager Acces Area 

Tugas Manager Acces Area antara lain : 

a. Monitoring anggaran operational askes area. 

b. Monitoring kelancaraan operasional di lapangan. 



c. Menjustifikasi / memutuskan hal-hal yang urgent untuk di 

eksekusi. 

3. Manager Operasional 

Tugas Manager Operasional antara lain : 

a. Merencanakan sasaran dan ruang lingkup project serta 

merinci aktivitas project dan penjadwalannya. Mampu 

melakukan monitoring dan reporting pelaksanaan project. 

b. Mengevaluasi kinerja sistem Copper & DSL Acces 

Network dan memberikan solusi optimalisasi sistem. 

c. Mengevaluasi kinerja sistem CPE dan memberikan solusi 

optimalisasi sistem. 

d. Menganalisis statistik gangguan dan menyusun program 

penanganan gangguan layanan pelanggan secara efisien dan 

efektif. 

e. Menganalisis statistik performansi layanan secara 

menyuluruh dan membuat rekomendasi solusi peningkatan  

performansi layanan. 

4. Manager Outsourching 

Tugas Manager Outsourching antara lain : 

a. Mengevaluasi kinerja sistem Copper & DSL Acces 

Network dan memberikan solusi optimalisasi sitem. 

b. Menganalisa dampak penerapan peraturan dan kebijakan 

yang berlaku. 



c. Menganalisa pelaksanaan outsourching eksisting dan 

kedepan sesuai dengan strategi kebijakan makro bidang 

SDM dan lingkungan bisnis. 

d. Mengidentifikasi partnership management yang tepat untuk 

perencanaan dan pengembangan kemitraan / aliansi untuk 

mendukung strategi perusahaan untuk implementasinya. 

 

5. Manager Optimalisasi  

Tugas Manager Optimalisasi antara lain : 

a. Mengevaluasi kinerja sistem Copper & DSL Acces 

Network dan memberikan solusi optimalisasi sistem. 

b. Mengevaluasi kinerja sistem CPE dan memberikan solusi 

optimalisasi sistem. 

c. Mengevaluasi kinerja sistem Optical Acces Network 

(OAN) dan memberikan solusi optimalisasi sistem. 

d. Mengalokasikan simber daya dan memprediksi utilitas 

masing-masing sumber daya untuk mencapai sasaran secara 

optimal. Mampu memprediksi anggaran project. 

e. Mengevaluasi desain Wireline Acces Network sesuai 

dengan kebutuhan dan kebijakan perusahaan serta mampu 

membuat analisis kapabilitas dan menyusun project plan 

implementasi. 

6. Manager Gudang 



Tugas Manager Gudang antara lain : 

a. Menerapkan perancangan dan implementasi internal 

control. 

b. Melakasanakan pengelolaan inventory management. 

c. Menyusun produk hukum sesuai metode legal drafting. 

d. Menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber 

penerimaan dan penggunaan kas, penyusunan proyeksi kas 

serta optimalisasi idle cash. 

e. Menganalisis proses pengelolaan dokumen sesuai dengan 

standar yang berlaku. 

f. Mampu menganalisis hasil negosiasi dan memelihara 

hubungan yang positif dengan pihak lain dalam 

menyelesaikan masalah. 

7. Asman CCA ( Costumer Corporote Acces ) 

Tugas Asman CCA antara lain : 

a. Pemeliharaan saluran data dan internet. 

b. Perbaikan saluran pelanggan cluster. 

c. Pemeliharaan saluran LC ( Led Cenal ). 

8. Asman CAM ( Cooper Acces Maintenance ) 

Tugas Asman CAM antara lain : 

a. Pemeliharan kabel primer dan sekunder tembaga. 

b. Penanggulangan gangguan kabel primer dan sekunder. 

c. Pembenahan jaringan. 



9. Asman MFRAN ( Maintenance Fiber and Radio Acces Network ) 

Tugas Asman MFRN antara lain : 

a. Pemeliharaan kabel fiber optik dan radio. 

b. Penggulangan gangguan kabel fiber optik dan radio. 

c. Monitoring availability perangkat MSOAN dan MSAN. 

10. Asman Daman ( Data Manajemen ) 

Tugas Asman Daman antara lain : 

a. Purifikasi data jaringan. 

b. Updating data SISKA. 

c. Updating gambar skematik. 

11. Aman CPE ( Costumer Premise Equipment ) 

Tugas Asman CPE antara lain : 

a. Memonitor pasang baru speedy / indihome sudah terinstal 

dengan baik dan benar. 

b. Mengendalikan gangguan speedy / indihome agar tetap 

sesuai tolak ukur. 

c. Mengoptimalkan perangkat yang layak untuk broadband. 

12. Asman TOS ( Technical Operation Support ) 

Tugas Asman TOS antara lain : 

a. Mengkompulir kebutuhan material operasional 

penanggulangan gangguan. 

b. Mengendalikan anggaran dan kebutuhan operasional. 

c. Validasi BA dari mitra untuk penagihan. 



13. SVP CPE 

Tugas SVP CPE antara lain : 

a. Instalasi pasang baru speedy / indihome. 

b. Penanggulangan gangguan speedy / indihome sampai 

dengan perangkat pelanggan. 

c. Administrasi BA pasang baru speedy / indihome ( SN 

modem, tanggal instal, petugas instal ). 

14. SVP Publik Phone 

Tugas SVP Publik Phone antara lain : 

a. Pemeliharaan telepon rumah dan kartu 

b. Memelihara telepon rumah dan kartu agar tetap handal. 

 

4.2 Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah pengguna Indihome Karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Untuk 

memperjelas karakteristik responden yang dimaksud, maka disajikan tabel 

mengenai responden berikut : 

1. Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 

Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-laki 59 59,0% 

Perempuan 41 41,0% 

Total 100 100% 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 



Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa jenis kelamin dalam 

responden ini jumlahnya sama jumlah per kategorinya yaitu laki-laki 59 

responden dan perempuan berjumlah 41 responden. 

 

 

2. Usia 

Tabel 4.2 

Usia Responden 

Usia Jumlah Persentase 

20-27 38 38,0% 

28-32 43 43,0% 

>33 19 19,0% 

Total 100 100% 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa usia responden 

bervariatif sebab itu peneliti mengkategorikan menjadi 3 kategori dan dari 

hasil penelitiannya diketahui jumlah responden yang umurnya 20-27 tahun 

berjumlah 38 responden, serta umur yang dikategori 28-32 tahun berjumlah 

43 responden, dan kategori >33 tahun berjumlah 19 responden. Usia 28-32 

tahun  lebih banyak menggunakan Indihome untuk kebutuhan pekerjaan 

karena di usia 28-32 tahun lebih banyak untuk menggunakan pekerjaan. 

3. Pekerjaan 

Tabel 4.3 

Pekerjaan Responden 

Pekerjaan Jumlah Persentase 

PNS 31 31,0% 

Karyawan Swasta 30 30,0% 

Pengusaha 39 39,0% 

Total 100 100% 



Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa pekerjaan responden 

bervariatif sebab itu peneliti mengkategorikan menjadi 3 kategori dan hasil 

penelitiannya diketahui jumlah responden yang memiliki pekerjaan PNS 

berjumlah 31 responden, yang memiliki pekerjaan karyawan swasta 

berjumlah 30 responden, dan yang memiliki pekerjaan pengusaha berjumlah 

39 responden. Karena pengguna Indihome kebanyakan sebagai pekerja 

pengusaha untuk melakukan promosi dari usaha nya sendiri dan pekerjaan 

nya pun sering di lakukan dirumah. 

4.3  Analisis Hasil Deskriptif 

 Analisis hasil deskriptif digunakan sebagai peringkasan data untuk 

mengetahui jawaban dari responden terhadap masing-masing pernyataan yang 

berada dalam instrument penelitian. 

1. Deskripsi Variabel Faktor Sosial (X1) 

Tabel 4.5 

Tanggapan Responden Mengenai Faktor Sosial 

PERNYATAAN 

Jawaban Responden 

STS TS N S SS 

N % N % N % N % N % 

Saya menggunakan Indihome 

karena rekomendasi dari 

teman. 

0 0 0 0 0 0 11 11,0 89 89,0 

Saya menggunakan Indihome 

karena adanya pengalaman 

dari anggota keluarga 

sebelumnya. 

0 0 0 0 0 0 12 12,0 88 88,0 

Saya tinggal di lingkungan 

yang mayoritas menggunakan 

Indihome. 

0 0 0 0 0 0 20 20,0 80 80,0 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 



Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pernyataan pertama menunjukkan bahwa 11 responden menjawab 

setuju mengenai menggunakan Indihome karena rekomendasi dari 

teman dan 89 responden menjawab sangat setuju mengenai 

menggunakan Indihome karena rekomendasi dari teman. 

b. Pernyataan kedua menunjukkan bahwa 12 responden menjawab 

setuju mengenai menggunakan Indihome karena adanya pengalaman 

dari anggota keluarga sebelumnya dan 88 responden menjawab 

sangat setuju mengenai menggunakan Indihome karena adanya 

pengalaman dari anggota keluarga sebelumnya. 

c. Pernyataan ketiga menunjukkan bahwa 20 responden menjawab 

setuju tinggal di lingkungan yang mayoritas menggunakan 

Indihome, dan 80 responden menjawab sangat setuju tinggal di 

lingkungan yang mayoritas menggunakan Indihome. 

d. Kesimpulan, sehingga apabila dilihat dari variabel Faktor Sosial 

lebih banyak menggunakan Indihome karena rekomendasi dari 

teman. 

2. Deskripsi Variabel Faktor Pribadi (X2)  

Tabel 4.6 

Tanggapan Responden Faktor Pribadi 

PERNYATAAN 

Jawaban Responden 

STS TS N S SS 

N % N % N % N % N % 

Saya menggunakan Indihome 

karena sesuai dengan usia dan 

tahap siklus hidup saya. 

0 0 0 0 1 1,0 42 42,0 57 57,0 

Saya menggunakan Indihome 0 0 0 0 0 0 47 47,0 53 53,0 



karena sesuai dengan situasi 

ekonomi saya. 

Saya menggunakan Indihome 

karena mencerminkan gaya 

hidup saya. 

0 0 0 0 0 0 24 24,0 76 76,0 

 

Saya menggunakan Indihome 

karena sesuai dengan pekerjaan 

saya. 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

1 

 

1,0 

 

42 

 

42,0 

 

57 

 

57,0 

Saya menggunakan Indihome 

karena dapat mencerminkan 

kepribadian saya. 

0 0 0 0 0 0 24 24,0 76 76,0 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas pernyataan pertama menunjukkan bahwa : 

a. Pernyataan pertama menunjukkan bahwa 1 responden menjawab 

netral menggunakan Indihome karena sesuai dengan usia dan tahap 

siklus hidup saya , 42 responden menjawab setuju menggunakan 

Indihome karena sesuai dengan usia dan tahap siklus hidup saya, dan 

57 responden menjawab sangat setuju menggunakan Indihome 

karena sesuai dengan usia dan tahap siklus hidup saya. 

b. Pernyataan kedua menunjukkan bahwa 47 responden menjawab 

setuju menggunakan Indihome karena sesuai dengan situasi 

ekonomi, 53 responden menjawab sangat setuju menggunakan 

Indihome karena sesuai dengan situasi ekonomi. 

c. Pernyataan ketiga menunjukkan bahwa 24 responden menjawab 

setuju menggunakan Indihome karena mencerminkan gaya hidup, 

dan 76 responden menjawab sangat setuju menggunakan Indihome 

karena mencerminkan gaya hidup. 



d. Pernyataan keempat menunjukkan 1 responden menjawab netral 

menggunakan Indihome karena sesuai dengan pekerjaan, 42 

responden menjawab menggunakan Indihome karena sesuai dengan 

pekerjaan,  57 responden menjawab sangat setuju menggunakan 

Indihome karena sesuai dengan pekerjaan. 

e. Pernyataan kelima menunjukkan 24 responden menjawab setuju 

menggunakan Indihome karena dapat mencerminkan kepribadian, 76 

responden menjawab sangat setuju menggunakan Indihome karena 

dapat mencerminkan kepribadian. 

f. Kesimpulan, apabila dilihat dari variabel Faktor Pribadi lebih banyak 

menggunakan Indihome karena mencerminkan gaya hidup saya dan 

menggunakan Indihome karena dapat mencerminkan kepribadian 

saya. 

3. Deskripsi Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

Tabel 4.7 

Tanggapan Responden Mengenai Keputusan Pembelian 

PERNYATAAN 

Jawaban Responden 

STS TS N S SS 

N % N % N % N % N % 

Indihome memiliki kualitas 

jaringan yang baik. 
0 0 0 0 0 0 18 18,0 82 82,0 

Saya tertarik menggunakan 

Indihome karena kualitas 

jaringannya. 

0 0 0 0 5 5,0 21 21,0 74 74,0 

Indihome merupakan pilihan 

pertama dalam penggunaan 

jaringan internet. 

0 0 0 0 0 0 25 25,0 75 75,0 

Saya merekomendasikan 

Indihome kepada orang lain. 
0 0 0 0 0 0 26 26,0 74 74,0 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 



 

 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pernyataan pertama menunjukkan bahwa 19 responden menjawab setuju 

Indihome memiliki kualitas jaringan yang baik, dan 82 responden sangat 

setuju Indihome memiliki kualitas jaringan yang baik. 

b. Pernyataan kedua menunjukkan bahwa 5 responden menjawab netral 

tertarik menggunakan Indihome karena kualitas jaringannya, 21 responden 

menjawab setuju tertarik menggunakan Indihome karena kualitas 

jaringannya, dan 74 responden menjawab sangat setuju tertarik 

menggunakan Indihome karena kualitas jaringannya. 

c. Pernyataan ketiga menunjukkan bahwa 25 responden menjawab setuju 

Indihome merupakan pilihan pertama dalam penggunaan jaringan internet, 

dan 75 responden menjawab sangat setuju Indihome merupakan pilihan 

pertama dalam penggunaan jaringan internet. 

d. Pernyataan keempat menunjukkan bahwa 26 responden menjawab setuju 

merekomendasikan Indihome kepada orang lain, dan 74 responden 

menjawab sangat setuju merekomendasikan Indihome kepada orang lain. 

e. Kesimpulan, sehingga apabila dilihat dari variabel Keputusan Pembelian 

responden lebih banyak memilih menggunakan Indihome karena memiliki 

kualitas jaringan yang baik 

4.4  Hasil Pengujian Hipotesis 

4.4.1 Uji Validitas 



Uji validitas digunakan untuk mengukur sah (valid) atau tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu mengungkap semua yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Uji validitas dihitung dengan membandingkan 

nilai r hitung (correlation item – total correlation) dengan nilai r tabel. 

Jika r hitung > r tabel dan nilai positif maka pertanyaan tersebut 

dinyatakan valid. Adapun hasil pengujian adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item 

Pertanyaan 

R Hitung R Tabel Keterangan 

Faktor Sosial 

(X1) 

ITEM 1 0,900 0,1946 Valid 

ITEM 2 0,852 0,1946 Valid 

ITEM 3 0,847 0,1946 Valid 

Faktor 

Pribadi 

 (X2) 

ITEM 1 0,787 0,1946 Valid 

ITEM 2 0,723 0,1946 Valid 

ITEM 3 0,760 0,1946 Valid 

ITEM 4 0,804 0,1946 Valid 

ITEM 5 0,735 0,1946 Valid 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

ITEM 1 0,761 0,1946 Valid 

ITEM 2 0,706 0,1946 Valid 

ITEM 3 0,749 0,1946 Valid 

ITEM 4 0,577 0,1946 Valid 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Berdasarkan dari uji validitas 12 pernyatan diatas diketahui semua 

data mempunyai R hitung yang lebih besar dari R tabel maka 

dinyatakan seluruh data dinyatakan valid semuanya sehingga bisa 

digunakan untuk pengolahan data selanjutnya. 

4.4.2 Uji Reliabilitas 



Uji reliabilitas adalah data untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel 

atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kehandalan yang 

menyangkut kekonsistenan jawaban jika diujikan berulang pada 

sampel yang berbeda. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur 

reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (a). Suatu variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. 

Maka hasil dari pengujiannya sebagai berikut : 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Alpha Keterangan 

Faktor Sosial(X1) 0,823 Reliabel 

Faktor Pribadi (X2) 0,817 Reliabel 

Keputusan Pembelian (Y) 0,632 Reliabel 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa keseluruhan 

variabel lebih besar dari 0,60 sehingga dikatakan reliabel, artinya 

kuesioner tersebut dapat digunakan lebih dari satu kali dan dapat 

diandalkan. 

4.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda pada dasarnya adalah studi mengenai 

ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih 

variabel independen (variabel penjelas atau bebas), dengan tujuan 

mengestimasi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen 

berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Hasil analisis 



regresi berganda adalah berupa koefisien untuk masing-masing 

variabel independen. Analisis regresi berganda dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen 

(Faktor Sosial dan Faktor Pribadi) terhadap variabel dependen 

(Keputusan Pembelian). 

Hasil analisis regresi berganda berupa koefisien untuk masing-masing 

variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi 

nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. 

Tabel 4.10 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.833 2.017  1.900 .060 

Faktor Sosial .503 .112 .357 4.494 .000 

Faktor Pribadi .338 .054 .496 6.239 .000 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat disimpulkan bahwa variabel 

keputusan pembelian dapat diketahui oleh beberapa variabel maka 

dapat disimpulkan persamaan sebagai berikut : 

Y = 3,833 + 0,503 (X1) + 0,338 (X2) + e 

Berdasarkan hasil persamaan regresi dapat dijelaskan besarnya 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen adalah sebagai berikut : 



a. Nilai konstanta diperoleh 3,833, artinya apabila Faktor Sosial 

(X1) dan Faktor Pribadi (X2) sama dengan nol, maka 

keputusan pembelian positif. 

b. Nilai koefisien regresi untuk variabel Faktor Sosial (X1) yaitu 

0,503. Hal ini berarti baahwa Faktor sosial berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian. 

c. Nilai koefisien regresi untuk variabel Faktor Pribadi (X2) yaitu 

sebesar 0,338. Hal ini berarti Faktor pribadi berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian. 

d. Hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel bebas atau 

independen yang paling berpengaruh adalah Faktor Sosial 

dengan nilai koefisien 0,503 sedangkan variabel yang 

berpengaruh paling rendah yaitu Faktor Pribadi dengan nilai 

koefisien 0,338, dari persamaan tersebut dapat terlihat bahwa 

semua variabel bebas berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian.  

4.4.4 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan 

variabel independen menjelaskan variabel dependen. Berikut ini tabel 

koefisien determinasi yang dihasilkan dalam penelitian ini : 

 

 

 

 

 

Tabel 4.11 



Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .624
a
 .389 .376 1.004 

a. Predictors: (Constant), Faktor Pribadi,Faktor Sosial 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

 Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat diketahui bahwa besarnya R
2
 

adalah 0,389, hal ini berarti 38,9% variasi dari e keputusan pembelian 

dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen yaitu 

Faktor Sosial (X1) dan Faktor Pribadi (X2) sedangkan sisanya (100% 

- 38,9% = 61,1%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak dapat 

dijelaskan dalam persamaan regresi tersebut atau faktor-faktor lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

4.4.5 Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

 Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui tingkat 

signifikansi pengaruh variabel-variabel dependen (Ghozali, 2005). 

Dalam ini, penelitian hipotesisnya adalah sebagai berikut : 

H0 = Tidak ada pengaruh Faktor Sosial dan Faktor Pribadi terhadap 

keputusan konsumen dalam menggunakan Indihome di Kota 

Makassar. 

H1 = Ada pengaruh Faktor Sosial dan Faktor Pribadi terhadap 

keputusan konsumen dalam menggunakan Indihome di Kota 

Makassar. 

Hasil perhitungan uji F adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.12 



Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 62.210 2 31.105 30.854 .000
b
 

Residual 97.790 97 1.008   

Total 160.000 99    

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

b. Predictors: (Constant), Faktor Pribadi, Faktor Sosial 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas uji ANOVA atau uji statistik F, 

didapat nilai F hitung sebesar 30.854 dengan tingkat probabilitas 

0,000. Probabilitas lebih kecil jika bandingkan 0,05, maka H0 ditolak 

dan H1 bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel faktor 

sosial dan faktor pribadi terhadap keputusan pembelian Indihome. 

4.4.6 Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk suatu pengujian yang bertujuan apakah 

masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap 

variabel-variabel independen. Atau uji t untuk mengetahui apakah 

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Signifikan Pengaruh Parsial (Uji t) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.833 2.017  1.900 .060 

Faktor Sosial .503 .112 .357 4.494 .000 

Faktor Pribadi .338 .054 .496 6.239 .000 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 



Uji t pada tabel 4.13 diatas dapat digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Berikut ini dijelaskan hasil perhitungan uji t masing-masing 

variabel : 

1. Faktor Sosial 

Hasil uji signifikansi pengaruh parsial (uji t) pada variabel Faktor 

Sosial menghasilkan signifikansi sebesar 0,000. Tingkat 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat diketahui 

bahwa hipotesis yang menyatakan Faktor Sosial berpengaruh 

terhadap keputusan Pembelian dapat diterima. 

 

2. Faktor Pribadi 

Hasil uji signifikansi pengaruh parsial (uji t) variabel Faktor 

Pribadi menghasilkan signifikansi 0,000. Tingkat signifikansi 

0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat diketahui bahwa hipotesis 

yang menyatakan Faktor Pribadi berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian dapat diterima. 

4.5  Pembahasan Hasil Penelitian 

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

faktor sosial dan pribadi terhadap keputusan pembelian dengan SPSS 

diperoleh persamaan Y = 3,833 + 0,503 (X1) + 0,338 (X2) + e, menyatakan 

bahwa jika  faktor sosial (X1) dan faktor pribadi (X2) dianggap konstan, 

maka keputusan pembelian akan sama dengan 3,833 dan 0,503 menyatakan 



bahwa setiap penambahan satu poin faktor sosial (X1) maka akan menambah 

keputusan pembelian (Y) sebesar 0,503. Sedangkan 0,338 menyatakan bahwa 

setiap penambahan satu poin faktor pribadi (X2) maka akan menambah 

keputusan pembelian (Y) sebesar 0,338. 

Uji t untuk mengetahui pengaruh faktor sosial dan faktor pribadi terhadap 

keputusan pembelian. Perhitungan menggunakan program SPSS, kriteria 

pengujiaannya adalah H1 diterima apabila tingkat signifikan t-hitung > t-tabel 

= 0,05. Berdasarkan pengujian hipotesis yang pertama diperoleh nilai t-hitung 

4,494. Keputusan pengujian H1 diterima, karena t-hitung > t-tabel yaitu 4,494 

> 1,983 dan nilai probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Kesimpulannya 

ada pengaruh yang signifikan antara faktor sosial terhadap keputusan 

pembelian dan pengujian hipotesis yang kedua diketahui t-tabel sebesar 

6,239. Keputusan pengujian H0 diterima, karena t-hitung < t-tabel yaitu 6,239 

< 1,983 dan nilai probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Kesimpulannya 

ada pengaruh yang signifikan antara faktor pribadi terhadap keputusan 

pembelian. 

1. Pengaruh Faktor Sosial Terhadap Keputusan Pembelian 

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000 < 0,05 

sehingga faktor sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi faktor 

sosial, maka semakin tinggi keputusan pembelian. Sebaliknya, semakin 

rendah faktor sosial maka semakin rendah pula keputusan pembelian. 

2. Pengaruh Faktor Pribadi Terhadap Keputusan Pembelian 



Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000 < 0,05 

sehingga faktor pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi faktor 

pribadi, maka semakin tinggi keputusan pembelian. Sebaliknya, 

semakin rendah faktor pribadi maka semakin rendah pula keputusan 

pembelian.  

3. Hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel bebas atau independen 

yang paling berpengaruh adalah Faktor Sosial dengan nilai koefisien 

0,503 sedangkan variabel yang berpengaruh paling rendah yaitu Faktor 

Pribadi dengan nilai koefisien 0,338, dari persamaan tersebut dapat 

terlihat bahwa semua variabel bebas berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian 

Adapun hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan hasil uji F yaitu 

sebesar 30.854 dengan tingkat probabilitas 0,000 < 0,05 sehingga variabel 

faktor sosial dan faktor pribadi berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan tingkat keputusan pembelian 

tinggi ketika adanya faktor sosial dan faktor pribadi. 

Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa variabel faktor sosial besar 

pengaruhnya terhadap keputusan pembelian daripada variabel faktor pribadi, 

hal ini berarti bahwa faktor sosial dari pelaku perilaku konsumen lebih 

banyak pengaruhnya dibanding faktor pribadi. 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh: 



1. Ari Luhur Sasangka (2010), dengan penelitian yang berjudul “Analisis 

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Pembelian 

Minuman Energi” hasil penelitiannya adalah -Faktor kebudayaan, sosial, 

pribadi dan psikologis secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian produk minuman energi Extra Joss. -Faktor kebudayaan 

berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian produk minuman 

energi Extra Joss. -Faktor sosial berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan pembelian produk minuman energi Extra Joss. -Faktor pribadi 

berpengeruh secara parsial terhadap keputusan pembelian produk minuman 

energi Extra Joss. -Faktor psikologis berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan pembelian produk minuman energi Extra Joss. 

2. Puji Isyanto (2012), dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas 

Produk Terhadap Keputusan Pembelian Handphone Blackberry”. (Studi 

Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Universitas Singaperbangsa Karawang). 

Dan hasil penelitiannya adalah Variabel  Kualitas Produk Berpengaruh Positif 

dan Signifikan Terhadap Keputusan Pembelian. 

3. Indahyani Kadek (2014), dengan penelitian yang berjudul “Analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli mobil”. Dan 

hasil penelitiannya Hasilnya faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen 

dalam membeli mobil di Dealer Singaraja adalah faktor pemasaran dan faktor 

pribadi dan faktor yang paling dominan mempengaruhi keputusan konsumen 

dalam membeli mobil adalah faktor bauran pemasaran. 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Faktor Sosial dan Faktor Pribadi berpengaruh secara simultan terhadap 

keputusan pembelian konsumen dalam menggunakan Indihome di Kota 

Makassar. 

2. Faktor Sosial dan Faktor Pribadi  berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan pembelian konsumen dalam menggunakan Indihome di Kota 

Makassar. 

3. Variabel Faktor Sosial adalah variabel yang paling dominan berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian konsumen dalam menggunakan Indihome 

di Kota Makassar. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh faktor 

sosial dan pribadi terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan 

indihome di kota makassar, maka diajukan saran sebagai pelengkap terhadap 

hasil penelian sebagai berikut : 

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel faktor sosial 

memberikan hasil yang positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian, hal ini menunjukkan bahwa sebaiknya perusahaan Indihome 

dapat meningkatkan pemasarannya dengan baik. 



2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel faktor pribadi 

memberikan hasil yang positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian, hal ini menunjukkan bahwa sebaiknya perusahaan Indihome 

lebih meningkatkan lagi mutu jaringannya. 
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KUESIONER PENELITIAN 

PENGARUH FAKTOR SOSIAL DAN PRIBADI TERHADAP 

KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN 

INDIHOME   DI KOTA MAKASSAR 

 
A. Identitas Responden 

 

Jawaban pertanyaan berikut ini untuk mengungkap identitas profil 

responden. 

Jenis Kelamin  :   Laki-laki          Perempuan 

Usia    : 20-27 Tahun          28-32 Tahun 

     >33 Tahun 

Pekerjaan  :  PNS           Karyawan Swasta 

    Pengusaha 

B. Petunjuk Pengisian 

1. Isilah tanpa melewati satu pertanyaan dan pernyataan. 

2. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda benar. 

3. Mohon untuk memberikan tanda () pada setiap pernyataan yang anda 

pilih. 

Keterangan : 

 STS   = Sangat Tidak Setuju (1) 

 TS     = Tidak Setuju (2) 

 N       = Netral / Ragu-ragu (3) 

 S        = Setuju (4) 

 SS      = Sangat Setuju (5) 

Variabel Faktor Sosial (X1) 



No. Pernyataan 
Jawaban 

STS TS N S SS 

1. 
Saya menggunakan Indihome 

karena rekomendasi oleh teman. 

     

2. 

Saya menggunakan Indihome 

karena adanya pengalaman dari 

anggota keluarga sebelumnya. 

     

3. 
Saya tinggal di lingkungan yang 

mayoritas menggunakan Indihome. 

     

Variabel Faktor Pribadi (X2) 

No. Pernyataan 
Jawaban 

STS TS N S SS 

1. 

Saya menggunakan Indihome 

karena sesuai dengan usia dan tahap 

siklus hidup saya. 

     

2. 

Saya menggunakan Indihome 

karena sesuai dengan situasi 

ekonomi saya. 

     

3. 

Saya menggunakan Indihome 

karena mencerminkan gaya hidup 

saya. 

     

4. 

Saya menggunakan Indihome 

karena sesuai dengan pekerjaan 

saya. 

     

5. 

Saya menggunakan Indihome 

karena dapat mencerminkan 

kepribadian saya. 

     

 

Variabel Keputusan Pembelian (Y) 



No. Pernyataan 
Jawaban 

STS TS N S SS 

1. 
Indihome memiliki kualitas jaringan 

yang baik. 

     

2. 

Saya tertarik menggunakan 

Indihome karena kualitas 

jaringannya. 

     

3. 

Indihome merupakan pilihan 

pertama dalam penggunaan jaringan 

internet. 

     

4. 
Saya merekomendasikan Indihome 

kepada orang lain. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA RESPONDEN 
NO JENIS KELAMIN USIA PEKERJAAN 

1 LAKI-LAKI >33 PENGUSAHA 

2 PEREMPUAN 20-27 PNS 

3 LAKI-LAKI 28-32 KARYAWAN SWASTA 

4 PEREMPUAN 28-32 PNS 

5 LAKI-LAKI 20-27 PENGUSAHA 

6 LAKI-LAKI >33 KARYAWAN SWASTA 

7 LAKI-LAKI >33 KARYAWAN SWASTA 

8 PEREMPUAN 20-27 KARYAWAN SWASTA 

9 PEREMPUAN 20-27 PNS 

10 PEREMPUAN 28-32 KARYAWAN SWASTA 



11 PEREMPUAN 28-32 PNS 

12 LAKI-LAKI >33 PENGUSAHA 

13 PEREMPUAN 20-27 PENGUSAHA 

14 PEREMPUAN 28-32 PNS 

15 LAKI-LAKI 28-32 PENGUSAHA 

16 LAKI-LAKI 20-27 PENGUSAHA 

17 LAKI-LAKI 20-27 KARYAWAN SWASTA 

18 LAKI-LAKI >33 PNS 

19 PEREMPUAN >33 PNS 

20 LAKI-LAKI 20-27 KARYAWAN SWASTA 

21 LAKI-LAKI 20-27 PENGUSAHA 

22 PEREMPUAN 28-32 PENGUSAHA 

23 PEREMPUAN 28-32 PNS 

24 LAKI-LAKI >33 PENGUSAHA 

25 PEREMPUAN 20-27 KARYAWAN SWASTA 

26 PEREMPUAN 28-32 KARYAWAN SWASTA 

27 LAKI-LAKI 28-32 PENGUSAHA 

28 LAKI-LAKI 20-27 PENGUSAHA 

29 PEREMPUAN 28-32 PNS 

30 LAKI-LAKI 28-32 KARYAWAN SWASTA 

31 LAKI-LAKI 20-27 PNS 

32 PEREMPUAN 28-32 PENGUSAHA 

33 LAKI-LAKI >33 PENGUSAHA 

34 LAKI-LAKI 28-32 PNS 

35 PEREMPUAN 20-27 PENGUSAHA 

36 LAKI-LAKI 20-27 PENGUSAHA 

37 LAKI-LAKI 28-32 PENGUSAHA 

38 LAKI-LAKI 28-32 PNS 

39 PEREMPUAN >33 KARYAWAN SWASTA 

40 LAKI-LAKI 20-27 PNS 

41 LAKI-LAKI 28-32 PENGUSAHA 

42 PEREMPUAN 28-32 KARYAWAN SWASTA 

43 PEREMPUAN 20-27 KARYAWAN SWASTA 

44 PEREMPUAN >33 KARYAWAN SWASTA 

45 LAKI-LAKI 20-27 PNS 

46 LAKI-LAKI 28-32 KARYAWAN SWASTA 

47 PEREMPUAN 28-32 PNS 

48 LAKI-LAKI 20-27 PENGUSAHA 

49 LAKI-LAKI >33 PENGUSAHA 

50 LAKI-LAKI >33 PNS 

51 PEREMPUAN 20-27 PENGUSAHA 



52 LAKI-LAKI 20-27 PENGUSAHA 

53 LAKI-LAKI 28-32 KARYAWAN SWASTA 

54 PEREMPUAN 28-32 PNS 

55 PEREMPUAN >33 PNS 

56 PEREMPUAN 20-27 KARYAWAN SWASTA 

57 LAKI-LAKI 28-32 PENGUSAHA 

58 LAKI-LAKI 28-32 PENGUSAHA 

59 PEREMPUAN 20-27 PNS 

60 LAKI-LAKI 28-32 PENGUSAHA 

61 LAKI-LAKI 28-32 KARYAWAN SWASTA 

62 PEREMPUAN 20-27 KARYAWAN SWASTA 

63 LAKI-LAKI 20-27 PENGUSAHA 

64 LAKI-LAKI 28-32 KARYAWAN SWASTA 

65 PEREMPUAN 28-32 PNS 

66 LAKI-LAKI >33 PNS 

67 LAKI-LAKI 20-27 KARYAWAN SWASTA 

68 PEREMPUAN 28-32 PENGUSAHA 

69 LAKI-LAKI 28-32 PENGUSAHA 

70 LAKI-LAKI 20-27 PNS 

71 PEREMPUAN >33 PENGUSAHA 

72 PEREMPUAN 20-27 KARYAWAN SWASTA 

73 PEREMPUAN 28-32 KARYAWAN SWASTA 

74 LAKI-LAKI 28-32 PENGUSAHA 

75 LAKI-LAKI 20-27 PENGUSAHA 

76 LAKI-LAKI >33 PNS 

77 PEREMPUAN >33 KARYAWAN SWASTA 

78 LAKI-LAKI 20-27 PNS 

79 LAKI-LAKI 20-27 PENGUSAHA 

80 PEREMPUAN 28-32 PENGUSAHA 

81 PEREMPUAN 28-32 PNS 

82 LAKI-LAKI >33 PENGUSAHA 

83 PEREMPUAN 20-27 PENGUSAHA 

84 PEREMPUAN 28-32 PNS 

85 LAKI-LAKI 28-32 PENGUSAHA 

86 LAKI-LAKI 20-27 KARYAWAN SWASTA 

87 LAKI-LAKI 28-32 PENGUSAHA 

88 LAKI-LAKI 28-32 PNS 

89 PEREMPUAN 20-27 KARYAWAN SWASTA 

90 LAKI-LAKI 20-27 PNS 

91 LAKI-LAKI 28-32 PENGUSAHA 

92 PEREMPUAN 28-32 KARYAWAN SWASTA 



93 LAKI-LAKI >33 KARYAWAN SWASTA 

94 PEREMPUAN 20-27 KARYAWAN SWASTA 

95 LAKI-LAKI 28-32 PNS 

96 LAKI-LAKI 28-32 KARYAWAN SWASTA 

97 PEREMPUAN 20-27 PNS 

98 LAKI-LAKI 20-27 PENGUSAHA 

99 LAKI-LAKI 20-27 PENGUSAHA 

100 LAKI-LAKI 28-32 PNS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakteristik Responden  

 

Statistics 

 Jenis Kelamin Usia Pekerjaan 

N Valid 100 100 100 

Missing 0 0 0 

 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 59 59.0 59.0 59.0 

Perempuan 41 41.0 41.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20-27 38 38.0 38.0 38.0 

28-32 43 43.0 43.0 81.0 



>33 19 19.0 19.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid PNS 31 31.0 31.0 31.0 

Karyawan Swasta 30 30.0 30.0 61.0 

Pengusaha 39 39.0 39.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

Frekuensi Tabel 

Faktor Sosial (X1) 
 

ITEM 1 (Saya menggunakan indihome karena rekomendasi 

dari teman) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S 11 11.0 11.0 11.0 

SS 89 89.0 89.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

ITEM 2 (Saya menggunakan indihome karena adanya 

pengalaman dari anggota keluarga sebelumnya) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S 12 12.0 12.0 12.0 

SS 88 88.0 88.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

ITEM 3 (Saya tinggal di lingkungan yang mayoritas 

menggunakan indihome) 



 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S 20 20.0 20.0 20.0 

SS 80 80.0 80.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Tabel Frekuensi 

Faktor Pribadi (X2) 

 

ITEM 1 (Saya menggunakan indihome karena sesuai dengan 

usai dan tahap siklus hidup saya) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid N 1 1.0 1.0 1.0 

S 42 42.0 42.0 43.0 

SS 57 57.0 57.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

ITEM 2 (Saya menggunakan indihome karena sesuai dengan 

situasi ekonomi saya) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S 47 47.0 47.0 47.0 

SS 53 53.0 53.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

ITEM 3 (Saya menggunakan indihome karena mencerminkan 

gaya hidup saya) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S 24 24.0 24.0 24.0 

SS 76 76.0 76.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

ITEM 4 (Saya menggunakan indihome karena sesuai dengan 

pekerjaan saya) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 



Valid N 1 1.0 1.0 1.0 

S 42 42.0 42.0 43.0 

SS 57 57.0 57.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

ITEM 5 (Saya menggunakan indihome karena dapat 

mencerminkan kepribadian saya) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S 24 24.0 24.0 24.0 

SS 76 76.0 76.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

Tabel Frekuensi  

Keputusan Pembelian (Y) 

 

ITEM 1 (Indihome memiliki kualitas jaringan yang baik) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S 18 18.0 18.0 18.0 

SS 82 82.0 82.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

ITEM 2 (Saya tertarik menggunakan indihome karena 

kualitas jaringannya) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid N 5 5.0 5.0 5.0 

S 21 21.0 21.0 26.0 

SS 74 74.0 74.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 



ITEM 3 (Indihome merupakan pilihan pertama dalam 

penggunaan jaringan internet) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S 25 25.0 25.0 25.0 

SS 75 75.0 75.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

ITEM 4 (Saya merekomendasikan indihome kepada orang 

lain) 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S 26 26.0 26.0 26.0 

SS 74 74.0 74.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 

 

Output Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

 

Faktor Sosial (X1) 

 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 TOTAL_X1 

X1.1 Pearson Correlation 1 .755
**
 .623

**
 .900

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 

X1.2 Pearson Correlation .755
**
 1 .508

**
 .852

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 

X1.3 Pearson Correlation .623
**
 .508

**
 1 .847

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 

TOTAL_X1 Pearson Correlation .900
**
 .852

**
 .847

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 



**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Reliability 

Scale; Faktor Sosial 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 100 82.6 

Excluded
a
 21 17.4 

Total 121 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.823 3 

 

 

Faktor Pribadi (X2) 

 

Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 TOTAL_X2 

X2.1 Pearson Correlation 1 .466
**
 .269

**
 .876

**
 .267

**
 .787

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .003 .000 .003 .000 

N 121 121 121 121 121 121 

X2.2 Pearson Correlation .466
**
 1 .452

**
 .400

**
 .404

**
 .723

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 121 121 121 121 121 121 

X2.3 Pearson Correlation .269
**
 .452

**
 1 .365

**
 .953

**
 .760

**
 

Sig. (2-tailed) .003 .000  .000 .000 .000 

N 121 121 121 121 121 121 

X2.4 Pearson Correlation .876
**
 .400

**
 .365

**
 1 .326

**
 .804

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 

N 121 121 121 121 121 121 

X2.5 Pearson Correlation .267
**
 .404

**
 .953

**
 .326

**
 1 .735

**
 

Sig. (2-tailed) .003 .000 .000 .000  .000 



N 121 121 121 121 121 121 

TOTAL_X2 Pearson Correlation .787
**
 .723

**
 .760

**
 .804

**
 .735

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 121 121 121 121 121 121 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Reliability 

Scale: Faktor Pribadi 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 121 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 121 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.817 5 

Keputusan Pembelian (Y) 

 

Correlations 

 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 TOTAL_Y 

Y.1 Pearson Correlation 1 .345
**
 .631

**
 .256

*
 .761

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .010 .000 

N 100 100 100 100 100 

Y.2 Pearson Correlation .345
**
 1 .299

**
 .160 .706

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .003 .111 .000 

N 100 100 100 100 100 

Y.3 Pearson Correlation .631
**
 .299

**
 1 .237

*
 .749

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .003  .018 .000 

N 100 100 100 100 100 

Y.4 Pearson Correlation .256
*
 .160 .237

*
 1 .577

**
 

Sig. (2-tailed) .010 .111 .018  .000 

N 100 100 100 100 100 

TOTAL_Y Pearson Correlation .761
**
 .706

**
 .749

**
 .577

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  



N 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Reliability 

Scale: Keputusan Pembelian  

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 100 82.6 

Excluded
a
 21 17.4 

Total 121 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.632 4 

 

Output Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .624
a
 .389 .376 1.004 

a. Predictors: (Constant), Faktor Pribadi, Faktor Sosial 

 

Uji F (Simultan) 

 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 62.210 2 31.105 30.854 .000
b
 

Residual 97.790 97 1.008   

Total 160.000 99    

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

b. Predictors: (Constant), Faktor Pribadi, Faktor Sosial 



 

Uji T (Parsial) 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.833 2.017  1.900 .060 

Faktor Sosial .503 .112 .357 4.494 .000 

Faktor Pribadi .338 .054 .496 6.239 .000 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
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ABSTRAK

i .rcsario \I. Putra. 2019, PengaruhFaktor Sosial danPribadi TerhadapKeputusan
'. -.:imen dalam Menggunakan Indihome di Kota Makassar, dibirnbing oleh
t -:':u.idin.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pengaruh faktor sosial dan
- ::.ir secara parsial terhadap keputusan konsumen dalarn menggunakan Indihorne

- ...,,.ria \'iakassar (2) untuk mengetahui pengaruh faktor sosial dan pribadi secara
:..riuitan terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan lndihome di Kota
\lakassar (3) variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap keptusan
konsumen dalam rnenggunakan Indihome di Kota Makassar.

Sampel dalanr penelitian ini sebanyak 100 responden yang merupakan
konsumen indihome di Kota Makassar. Penelitian ini rnenggunakan analisis linear
regresi berganda dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala

- rkert.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) faktor sosial berpengaruh

:ositif dan signifikan terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan Indihorne
:r Kota Makassar (2) faktor pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
..e putusan konsumen dalam menggunakan Indihcme di Kota Makassar (3) variabel
-:ktor sosial ialah variabel vang dominan berpengaruh terhadap keputusan
,,onsumen dalam menggunakan Indihome di Kota Jvlakassar.

Kuta Kanci: Filktor Pribadi, F'*ktar Sasiul, Keputus*tt ]'entbelian

ffi
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ABSTK4CT

- -:-(,r,ri, .l[. Putra. 2019. flze ffibct of Social antl [ndividu{tl Factors T'rsward the
;1'- ,' Dccisior-ts in tlsing Indihorue oJ' Makassar Ctt-y, supervisetl hy

' .''''"'i;'t
- it:: stud): aims {}1 lo concluci the elfed *f stsciul and per,tttnal _{actrsrs' .. '. r,*rrtrd the c{}ftsunxer cl*cisirsns tn u,ring ltCiltorne of I'Iakassnr {ity' (2) tr.,

-.,r irc' rhe ffict social and persona! .iitct*rs sitnztlt*neous/v tttwctrd the
. ..'11:t' tlc:cisions tn using lnc{ihome o{ Aiakas,s*r {.ity, Qi the rnost dorninarzt
,. | . .'tlect toward lhe cofisl*Tr€r decisirstts ott using Intlihotne in h,{akassar (.i4;.

--itt sample in this stucly, were l0A re,spondents ttho were lntlihome
. , , ilr;r'.\ tn ]v{ukassar City-. This study uses lineur multiple regression *nulysi,s hy

. -,'jil.9 cktta using a questiannaire wilh s Likert' sccle.
i lte results o.{ tkis sludy intlicate tltat (l ) social .fitctrtrs had u positnte and

-'. '.Lttltl e/\bct towurd {hc consunzer decisiott,r m using lndilzome of lv{aka,ssar
) t pers{)nal.fbctors ltad a posilive antl significant efiecf towurd the cansumer

. , . , )its in using lndihome of lt{akas,tar City (j) social factor vari*hle w{t,s the
.;,ininttnt vuriables el{ect toutard the consumer t{ecisions in using {ndihorte
;;:cts,sar {lily.

L.-i'u'orcls: kulividttal ?-ctcfors, Social {tactors, l'trchasing Decisions

INDONESIA INSTITUTE

IV


	skrispsi.pdf (p.1-98)
	IMG_20191026_0007.pdf (p.99)
	IMG_20191026_0010.pdf (p.100)
	IMG_20191026_0008.pdf (p.101)
	IMG_20191026_0009.pdf (p.102)

