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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pertumbuhan industri ritel Indonesia saat ini semakin pesat, sehingga
persaingan antar peritel semakin meningkat. Munculnya kebijakan yang baik
terhadap liberalisasi ritel, termasuk yang diterbitkan dalam bentuk pasar ritel dari
daftar penanaman modal asing, menjadi dorongan awal. Sebagai hasil dari
industri ritel, bisnis harus secara hati-hati menangani tren dan tuntutan periode
globalisasi, atau meningkatkan operasi perdagangan dan jasa agar dapat
berkembang dalam menghadapi persaingan. Di mana persaingan pasar sangat
sengit, itu tidak terbatas pada satu negara. Untuk mendorong calon pelanggan
membuat keputusan pembelian yang terinformasi, varian produk yang tersedia
harus berkualitas tinggi dan harga bersaing. Semua produk dan jasa yang
dihasilkan akan bersaing dalam kondisi tersebut untuk meningkatkan pangsa
pasar yang sudah tersedia.(Haswina, n.d.)
Saat ini masyarakat berbelanja barang kebutuhan harian, merasa lebih
percaya jika berbelanja di ritel-ritel yang sudah mempunyai nama resmi dan
masyarakat juga merasa puas dengan kualitas produk yang tersedia begitu pula
dengan masyarakat yang membeli suatu produk berdasarkan kebutuhan masingmasing dan ada juga masyarakat yang membeli suatu produk tanpa adanya
rencana untuk memutuskan membeli suatu produk. Dengan kebutuhan dan
keinginan konsumen selalu menjadi perubahan seiring dengan perkembangan
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teknologi, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya, sehingga mempengaruhi
sistem pola konsumsi masyarakat. Konsumen semakin bervariasi perilakunya
terhadap pengambilan keputusan pembelian produk yang menjadi kebutuhan
mereka.
Menurut Kotler (2005), para konsumen membuat keputusan tidak hanya
dalam

sebuah

tempat

yang

terisolasi

dari

lingkungan

sekitarnya.

Keanekaragaman konsumen dalam membeli suatu produk dipengaruhi oleh
berbagai faktor, baik yang berasal dari diri konsumen maupun luar konsumen.
Keputusan membeli dipengaruhi oleh kepercayaan sikap dan nilai-nilai
pelanggan serta berbagai faktor dalam lingkungan sosial pelanggan. Perilaku
pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi dan
psikologi.
Pengaruh yang paling luas dan paling dalam berasal dari pengaruh
budaya, Perilaku pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh suku, sub
budaya, dan kelompok sosial Kebangsaan, keyakinan, suku, dan wilayah
geografis merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan dan tindakan
seseorang.

Faktor-faktor

tersebut

mencakup

hal-hal

seperti

kelompok

pembanding, kerabat, dan peran serta status sosial, yang semuanya dapat
memengaruhi keputusan pembelian. Faktor pribadi seperti usia pembeli dan
tahapan siklus hidup, profesi dan kondisi ekonomi, serta gaya hidup dan nilainilai, semuanya mempengaruhi keputusan pembelian, motivasi, pemahaman,
pembelajaran, ingatan, dan tindakan, serta proses pembelajaran yang dilalui
pelanggan. melalui, semua faktor psikologis yang mempengaruhi keputusan
seseorang untuk membeli barang atau jasa. (Supriyono, 2015)
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Minimarket merupakan salah satu bentuk perdagangan retail yang
menggunakan sistem swalayan dengan harga yang ditentukan, dan produk yang
ditawarkan sangat lengkap, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga barangbarang unik. Minimarket yang tersedia dirancang dengan memperhatikan daya
tarik pelanggan, seperti tertata rapi. rak, berbagai macam barang, pembayaran
mudah melalui sistem kasir, ruangan ber-AC yang tidak pengap, dan tarif sangat
terjangkau.

Menurut J. Stanton (2009) Pengecer (retailer) atau toko eceran

(retailer store) adalah usaha bisnis yang menjual barang-barang (lebih dari
setengah volume penjualan toko) ke konsumen rumah tangga untuk digunakan
secara non-bisnis.(William J., 2009)
Pelaku bisnis dapat menentukan seberapa besar pengaruh promosi
penjualan dengan potongan harga terhadap perilaku dan keputusan pembelian
pelanggan. Keputusan seseorang untuk membeli suatu produk biasanya
dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Menurut Kanuk (2004) adalah pemilihan dua
atau lebih pilihan keputusan pembelian alternatif, menyiratkan bahwa sebelum
seseorang dapat membuat keputusan, dia harus memiliki sejumlah pilihan. Cara
Anda membuat keputusan pembelian akan memengaruhi cara Anda membuat
keputusan itu.
Menurut Kotler dan Amstrong (2012), sehubungan dengan pengambilan
keputusan konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk melewati lima
tahap yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif,
keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian.
Meskipun sebagian masyarakat lebih memilih untuk berbelanja di pasar
tradisional, namun minat masyarakat terhadap minimarket tumbuh sebagai akibat
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adanya persepsi bahwa pasar modern (termasuk minimarket) lebih rapi, aman,
dan lebih fungsional dibandingkan pasar tradisional. Ini adalah fokus transisi dari
persyaratan praktis ke psikologis. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang
secara khusus berhubungan dengan bentuk atau tampilan produk.
Perilaku konsumen mengacu pada langkah-langkah yang diambil individu
atau

perusahaan

untuk

mengidentifikasi,

membeli,

menggunakan,

dan

membuang produk atau layanan setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan
mereka. Perilaku konsumen dibagi menjadi tiga tahap: sebelum membeli, selama
pembelian, dan setelah pembelian. Haris Budiyono (2012) Konsumen akan
mencari informasi tentang barang dan jasa pada tahap pre-purchase, menurut
penelitian Konsumen mengkonsumsi (product use) pada tahap pembelian.
Konsumen dapat berupa individu atau organisasi, mereka dapat memainkan
berbagai peran dalam perilaku konsumen, termasuk pemrakarsa, pemberi
pengaruh,

konsumen,

pembayar,

dan

pengguna.

Perusahaan

harus

mengklasifikasikan pelanggan mereka ke dalam kategori yang memiliki
karakteristik serupa, seperti geografi, demografi, psikografi, dan sikap, untuk
lebih memahami kebutuhan dan preferensi mereka.
Perilaku konsumen adalah studi tentang di mana, kapan, dan bagaimana
orang membeli barang tertentu dari merek tertentu. Berbagai pihak akan
dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk membeli suatu barang
atau jasa, tergantung pada posisi masing-masing dan berbagai faktor yang
mempengaruhi keputusan seseorang untuk membeli suatu produk.
Berdasarkan penjelasaan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk
mengambil judul “Faktor-faktor Yang Mepengaruhi Perilaku Konsumen
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Terhadap Keputusan Pembelian Di Indomaret Pada Mahasiswa STIE Nobel
Indonesia Makassar”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini
adalah:
1. Apakah faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis berpengaruh positif
dan

signifikan

secara parsial terhadap

keputusan

pembelian

di

Indomaret?
2. Apakah faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis berpengaruh positif
dan signifikan secara simultan terhadap keputusan pembelian di
Indomaret ?
3. Variabel manakah yang berpengaruh paling dominan terhadap keputusan
pembelian di Indomaret ?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk menguji dan menjelaskan faktor budaya, sosial, pribadi, dan
psikologis berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap
keputusan pembelian di Indomaret.
2. Untuk menguji dan menjelaskan faktor budaya, sosial, pribadi, dan
psikologis berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap
keputusan pembelian di Indomaret.
3. Untuk menguji dan menjelaskan variabel yang paling dominan
berpengaruh terhadap keputusan pembelian di indomaret.
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1.4 Manfaat Penelitian
1. Bagi

Indomaret

di

Makasar,

menjadi

bahan

masukan

dalam

pengembangan Indomaret agar dapat meningkatkan kualitas layanan
maupun produknya supaya lebih baik lagi pada saat memberikan
pelayanan bagi para konsumen.
2. Bagi pembaca, dapat menambah referensi penelitian tentang perilaku
konsumen dalam keputusan pembelian yang nantinya dapat memberikan
perbandingan dalam mengadakan penelitian di masa yang akan datang.
3. Bagi peneliti, merupakan suatu kesempatan untuk menerapkan teori-teori
dan literatur yang peneliti dapatkan selama proses perkuliahan di STIE
Nobel Indonesia Makassar, dan juga peneliti dapat memperluas wawasan
maupun pemahaman tentang perilaku konsumen dalam keputusan
pembelian produk pada Indomaret.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kajian Toeri
2.1.1 Definisi Perilaku Konsumen
Pemasar membutuhkan informasi yang akurat tentang konsumen mereka
serta kemampuan untuk menganalisis dan menafsirkan data. Sederhananya,
perilaku konsumen mengacu pada tindakan orang ketika membeli dan hanya
menggunakan barang.(Ramadhan and Perdana, 2020)
Menurut Sangadji (2014), menjelaskan bahwa dalam studi unit pembelian
perorangan, perusahaan, dan organisasi, unit-unit ini akan membentuk suatu
sektor, yang mengakibatkan munculnya pasar individu, pasar konsumen,
transaksi grup, dan pasar bisnis organisasi.
Menurut Swatha dan Handoko (2010), Perilaku konsumen (consumer
behaviour) dicirikan sebagai tindakan individu yang terlibat langsung dalam
perolehan dan penggunaan barang dan jasa, serta proses pengambilan
keputusan dalam perencanaan dan penentuan kegiatan tersebut.
Menurut Umar Husein (2013), Perilaku konsumen adalah aktivitas
pembelian, konsumsi, dan pengeluaran produk atau layanan, serta proses
keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini, disebut sebagai perilaku
konsumen.
Menurut Sumarwan, (2011), menyatakan perilaku konsumen adalah
semua kegiatan serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada
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saat sebelum membeli, membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa
setelah melakukan hal-hal di atas kegiatan mengevaluasi.(Sumarwan, 2011)
Menurut Nembah F.Hartimbul Ginting (2011), perilaku konsumen adalah
tindakan bagaimana perorangan dalam memperoleh, menggunakan serta
membuang barang dan jasa ekonomi, termasuk proses pengambilan keputusan
sebelum menetapkan tindakan.
Perilaku konsumen dapat digambarkan sebagai tindakan dan hubungan
sosial yang dilakukan oleh pelanggan individu, kelompok, dan organisasi untuk
mengevaluasi, memperoleh, dan menggunakan produk atau layanan melalui
proses pertukaran atau pembelian yang dimulai dengan pengambilan keputusan
dan mengarah pada tindakan tersebut. (“jurnal 4.pdf,” n.d.)
Pengambilan keputusan konsumen berbeda-beda, tergantung pada jenis
keputusan pembelian. Henry Assael membedakan empat jenis perilaku
pembelian konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan pembelian dan tingkat
perbedaan antar merek yang dikutip dari Kotler (2010) sebagai berikut:
1) Perilaku Pembelian yang Rumit. Konsumen terlibat dalam perilaku
pembelian yang rumit bila mereka sangat terlibat dalam pembelian dan
sadar akan adanya perbedaan besar antar merek. Perilaku pembelian
yang rumit itu lazim terjadi bila produknya mahal, jarang dibeli, berisiko
dan sangat mengekspresikan diri, seperti mobil.
2) Perilaku Pembelian Pengurang Ketidaknyamanan. Dalam kasus ini
konsumen akan berbelanja dengan berkeliling untuk mempelajari merek
yang tersedia. Jika konsumen menemukan perbedaan mutu antar merek,
mungkin mereka akan memilih harga yang lebih tinggi. Jika konsumen
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menemukan perbedaan kecil, mereka mungkin akan membeli, sematamata berdasarkan harga dan kenyamanan. Setelah pembelian tersebut,
konsumen mungkin mengalami ketidaknyamanan yang muncul karena
adanya fitur yang tidak mengenakan atau mendengar kabar yang
meyenangkan tentang merek lain.
3) Perilaku Pembelian karena Kebiasaan. Banyak produk yang dibeli pada
kondisi rendahnya keterlibatan konsumen dan tidak adanya perbedaan
antarmerek yang signifikan. Fakta menunjukkan bahwa pembeli pada
umumnya tidak tertarik pada produk berbiaya rendah yang dibeli secara
teratur. Misalnya, konsumen akan membeli garam secara rutin bukan
karena loyalitas merek, melainkan karena faktor kebiasaan. Konsumen
tidak

melakukan

penelitian

menyeluruh

tentang

merek

produk,

menganalisis fitur-fiturnya, dan membuat keputusan yang tepat tentang
merek tersebut.
4) Perilaku Pembelian yang Mencari Variasi. Minat konsumen rendah dalam
beberapa kasus pembelian, tetapi ada variasi utama antar merek.
Konsumen sering berganti merek dalam situasi ini. Pemimpin pasar
dalam grup ini menggunakan taktik pemasaran seperti mendominasi rak
penjualan, menghindari kehabisan stok, dan mensponsori iklan untuk
mempromosikan

produk

mereka

guna

memfasilitasi

perilaku

pembelian.(“10.pdf,” n.d.)
Menurut Kotler dan Keller (2009), Model stimulasi respons adalah tempat
yang baik untuk memulai ketika mencoba memahami perilaku konsumen. Dalam
hal pilihan pembelian, faktor pemasaran dan lingkungan mulai menembus
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kesadaran

konsumen.

Perilaku

konsumen

bervariasi

tergantung

pada

kompleksitas keputusan pembelian yang dibuat..

2.1.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen
Menurut Kotler & Amstrong (2011) perilaku pembelian konsumen
dipengaruhi oleh:
1. Faktor Budaya
a) Budaya
Mempunyai pengaruh yang paling meluas dan mendalam terhadap
melihat dan mengetahui peranan yang dimainkan oleh kultur, sub kultur
dan kelas sosial pembeli. Kultur (kebudayaan) adalah determinan paling
fundamental

dari

keinginan

dan

perilaku

seseorang.

Seseorang

memperoleh serangkaian tata nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku
melalui keluarganya dari lembaga-lembaga kunci lain.
b) Sub budaya
Setiap kultur terdiri dari sub-sub kultur yang lebih kecil memberikan
indentifikasi dan sosialisasi anggotanya yang lebih spesifik. Sub kultur
mencakup kebangsaan, agama, kelompok ras, dan daerah geografis.
Banyak sub kultur membentuk segmen pasar yang penting dan para
pemasar sering merancang produk dan program pemasaran yang khusus
dibuat untuk kebutuhan konsumen.
c) Kelas sosial
adalah bagian-bagian yang relatif homogen dan tetap dalam suatu
masyarakat, yang tersusun secara hirarki dan anggota-anggotanya
memiliki beberapa karakteristik. Pertama, orang-orang dalam masing-
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masing kelas sosial cenderung untuk berperilaku yang lebih mirip
daripada orang-orang dari dua kelas sosial yang berada. Kedua, orangorang dipandang mempunyai posisi yang lebih tinggi atau rendah
menurut sosial mereka. Ketiga, kelas sosial seseorang ditandai oleh
sejumlah variabel, seperti pekerjaan, penghasilan, kekayaan, pendidikan,
dan orientasi nilai, dan bukan hanya satu variabel tunggal tertentu.
Keempat, individu dapat berpengaruh dari satu kelas sosial ke yang lain
naik atau turun selama hidup mereka. Sampai di mana mobilitas ini
tergantung pada kelakuan stratifiksi sosial dalam suatu masyarakat
tertentu.
2. Faktor Sosial
a) Kelompok
merupakan perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktorfaktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status
sosial. Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang
mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung terhadap
pendirian atau perilaku seseorang individu dengan perilaku dan gaya
hidup baru. Mereka juga mempengaruhi pendirian dan konsep pribadi
seseorang karena biasanya dia berhasrat untuk sesuai dengan kelompok
tersebut. Dan kelompok acuan menciptakan tekanan untuk keseragaman
yang mungkin mempengaruhi pilihan produk dan merek seseorang yang
sebenarnya.
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b) Keluarga
Organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat
dan telah diriset dengan penuh dan pengaruh relatif dari seseorang
suami, istri, dan anak-anak dalam pembelian produk dan jasa.
c) Peran dan status
posisi orang dalam setiap kelompok dapat didefinisikan dalam istilah
peran dan status. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan
dilakukan oleh seseorang. Kemudian masing-masing peran akan
menghasilkan status. Orang-orang dalam pengambilan keputusan
pembelian memilih produk yang dapat mengkomunikasikan peran dan
status mereka di masyarakat.
3. Faktor Pribadi
a) Usia dan tahapan dalam siklus hidup
Konsumsi dipengaruhi oleh tahap-tahap dalam siklus hidup keluarga.
Para pemasar sering memilih kelompok siklus hidup sebagai pasar
sasaran mereka atau mempengaruhi apa yang dibeli dan bagaimana
mereka membeli.
b) Situasi ekonomi
Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang
melalui pendapatan yang dapat dibelanjakan (tingkat pendapatan
stabilitas, dan pola waktunya), tabungan dan kekayaan (termasuk untuk
meminjam dan pendirian terhadap belanja dan menabung). Para
pemasok

barang-barang

memberikan

perhatian

yang
pada

tabungan, dan suku bunga.

peka

terhadap

kecenderungan

pendapatan

pendapatan

terus

pribadi,
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c) Pekerjaan
Aktifitas

dalam

pekerjaan,

lingkungan

pekerjaan,

mobilitas

dan

karakteristik akan mempengaruhi mereka dalam membeli produk.
d) Gaya hidup
Pola seseorang dalam hidup tercermin dalam aktifitas, minat dan
pendapatnya dalam sesuatu membeli produk.
e) Kepribadian
Setiap

orang

didefinisikan

memiliki
sebagai

kepribadian

karakteristik

yang

berbeda.

psikologis

yang

Kepribadian
berbeda

dari

seseorang yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan tetap
terhadap lingkungannya. Kepribadian biasanya dijelaskan dengan ciri-ciri
bawaan seperti kepercayaan diri, dan kemampuan beradaptasi. Banyak
pemasar menggunakan konsep yang berhubungan dengan kepribadian,
konsep pribadi ( atau ciri pribadi seseorang). (Ginting, 2019)
4. Faktor Psikologis
a) Motivasi
Seseorang mempunyai banyak kebutuhan pada setiap waktu tertentu.
Suatu kebutuhan menjadi suatu motif bila telah mencapai tingkat
intensitas yang cukup. Suatu motif (atau dorongan) adalah suatu
kebutuhan tersebut mengutangi rasa ketegangannya.
b) Persepsi
Seseorang

yang

telah

termotivasi adalah

siap

untuk bertindak.

Bagaimana seseorang benar-benar bertindak dipengaruhi oleh persepsi
dia mengenai situasi tertentu. Persepsi didefinisikan sebagai proses
bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan
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masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan
yang berarti.
c) Pembelajaran
Ketika orang-orang bertindak, mereka belajar, pengetahuan menjelaskan
perubahan dalam perilaku suatu individu yang berasal dari pengalaman.
Teori pengetahuan mengajarkan para pemasar bahwa mereka dapat
menciptakan permintaan akan suatu produk dengan menghubungkannya
dengan dorongan yang kuat, menggunakan petunjuk yang memotivasinya
dan memberikan penguatan yang positif.
d) Keyakinan dan sikap
Melalui bertindak dan belajar, orang-orang memperoleh kepercayaan dan
pendidikan hal-hal ini kemudian mempengaruhi perilaku pembelian
mereka. Suatu kepercayaan adalah pikiran deskriptif yang diatur
seseorang mengenai suatu hal.

(Mananeke, 2017)

2.1.3 Indikator Perilaku Konsumen
Menurut Sumarwan (2011), faktor budaya adalah Kebiasaan atau karakter
dari suatu sosial yang membedakannya dari kelompok kultur lainnya. Indikator
faktor budaya terdari nilai (kepercayaa produk), pandangan baik dan buruk
terhadap produk dan kebiasaan untuk memilih produk.
Menurut Anoraga (2010), faktor sosial adalah Sekelompok orang yang
mampu memengaruhi perilaku individu dalam melakukan sebuah tindakan
berdasarkan kebiasaan. Indikator faktor sosial diukur dengan keberadaan teman
untuk memilih produk, keberadaan anggota keluarga untuk memilih produk dan
keberadaan orang tua atau orang yang dituakan untuk memilih produk.
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Menurut Setiadi (2003), faktor pribadi adalah Salah satu konsep yang
berguna

dalam

mempelajari

perilaku

konsumen

bahwa

kepribadian

mempengaruhi jenis dan merek produk yang dibeli. Indikator dari faktor pribadi
terdari pekerjaan, hubungan antara kepribadian dan produk dan kondisi
keuangan.
Munurut Anoraga (2000), faktor psikologis adalah Cara yang digunakan untuk
mengenali perasaan, mengumpulkan, menganalisi informasi dan merumuskan
pikiran dan pendapat dalam mengambil tindakan. Faktor psikologis diukur melalui
indikator yaitu motivasi untuk memilih produk, persepsi untuk memilih produk,
pembelajaran dari pengalaman sehingga memilih produk tersebut, keyakinan
terhadap produk.

2.2 Keputusan Pembelian
2.2.1 Definisi Keputusan Pembelian
Menurut Sciffman dan Kanuk dalam (Sangadji&Sopiah, 2014), adalah
Keputusan digambarkan sebagai pilihan antara dua atau lebih tindakan alternatif.
Seorang pelanggan yang ingin memilih harus mempunyai pilihan alternatif atau
membuat keputusan tanpa voting, yang dikenal sebagai pilihan Hobson.
Definisi keputusan pembelian menurut Kotler dan Amstrong (2001)
adalah intinya dalam proses pengambilan keputusan pembeli bahwa mereka
akhirnya melakukan pembelian. Sedangkan menurut Swasta (2000) keputusan
pembelian adalah salah satu tahapan dari keseluruhan proses mental dan tugas
fisik lainnya yang terjadi dalam proses pembelian pada waktu dan tempat
tertentu, serta pemenuhan kebutuhan tertentu, atau dengan kata lain, urutan
tahapan yang dilakukan oleh seorang pelanggan.
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2.2.2 Proses Pengambilan Keputusan
Konsumen harus dapat mengidentifikasi, membeli, menggunakan,
meninjau, dan menyelesaikan barang dan jasa, sehingga bisnis harus
memahami bagaimana mereka melakukannya. Dalam waktu tertentu, setiap
pelanggan

membuat

berbagai

keputusan

tentang

pencarian,

pembeli,

penggunaan, dan produk serta merek yang berbeda. Setiap pelanggan pasti
membuat berbagai keputusan tentang aktivitas sehari-hari secara teratur. Setiap
hari atau setiap waktu, konsumen sadar bahwa mereka telah mengambil
keputusan. Perilaku pelanggan perusahaan adalah studi tentang bagaimana
konsumen memandang kepuasan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi dan
digunakan dalam membuat keputusan ini. (Lisbeth, Mananeke Syafirah, 2017)
Menurut Sangadji dan Sopiah (2013), ada lima proses umum dalam
melakukan pembelian, yaitu sebagai berikut:
Gambar 2.1 Proses Pembelian Konsumen
Pengenalan
Kebutuhan

Pencarian
Informasi

Evaluasi
Alternatif

Keputusan
pembelian

Perilaku
Pasca
Pembelian

Sumber: Sangadji dan Sopiah (2013)
1. Pengenalan kebutuhan
Adalah tahap pertama proses keputusan pembeli, dimana konsumen
menyadari suatu masalah atau kebutuhan.
2. Pencarian informasi
Hal utama yang akan digunakan konsumen dalam mengambil keputusan
membeli atau tidak membeli suatu produk.
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3. Evaluasi alternatif
Adalah tahap proses pembeli dimana konsumen menggunakan informasi
untuk mengevaluasi merek alternatif dalam sekolompok pilihan.
4. Keputusan pembelian
Dimana pembeli telah menentukan pilihannya dan melakukan pembelian
produk maupun jasa yang akan dia komsumsikan.
5. Perilaku pascapembelian
Proses keputusan pembelian dimana konsumen melakukan tindakan
selanjutnya setelah pembelian

yang berdasarkan kepuasan atau

ketidakpuasan yang mereka rasakan.

2.2.3 Peran dalam Keputusan Pembelian
Proses keputusan pembelian didasarkan pada posisi dalam transaksi dan
keputusan untuk membeli, bukan hanya memahami berbagai faktor yang akan
mempengaruhi pembeli. Banyak yang tertarik dengan proses pembeliannya
menurut Bilson Simamora (2004), kelima peranan tersebut meliputi:
1. Pemrakarsa (Initiator), yaitu orang yang menyarankan membeli suatu
barang atau jasa tertentu.
2. Pemberi pengaruh (Influencer), yaitu orang yang pandangan atau
nasihatnya memberi bobot dalam pengambilan keputusan akhir.
3. Pengambilan

keputusan

(Decider),

yaitu

orang

yang

mengambil

keputusan pembelian.
4. Pembeli (Buyer), yaitu orang melakukan pembelian nyata.
5. Pemakai (User), yaitu orang yang menggunakan atau mengkonsumsi
barang atau jasa.
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2.2.4 Tahap-tahap dalam Pengambilan Keputusan
Menurut Steghen dan

Coulter (2016),

yaitu guna memudahkan

pengambilan keputusan maka perlu dibuat tahap-tahap yang bisa mendorong
kepada terciptanya keputusan yang diinginkan, yaitu:
a. Mendefinisikan masalah secara jelas dan gambing atau mudah untuk
dimengerti.
b. Memudahkan daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusunnya
secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih
terarah dan terkendali.
c. Melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk
lebih memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah secara lebih
spesifik.
d. Memetakan setiap masalah berdasarkan kelompoknya masing-masing
yang kemudian selanjutnya dibarangi dengan menggunakan model atau
alat uji yang akan dipakai.
e. Memastikan kembali bahwa alat uji yang dipergunakan tersebut telah
sesuai dengan prinsip dan kaidah yang berlaku pada umumnya.
Menurut (Simamora, Bilson, 2004) bahwa terdapat empat jenis perilaku
pembelian konsumen, yaitu perilaku membeli yang kompleks, berdasarkan
tingkat keterlibatan pembeli dan perbedaan merek. Perilaku membeli bertujuan
untuk mengurangi ketidakpastian (Dissonance Reducing Buying Behavior),
perilaku membeli berdasarkan perilaku (Habitual Buying Behavior), dan perilaku
membeli yang bertujuan untuk mencapai keberagaman (Diversity Seeking Buying
Behavior) (Variey Seeking Buying Behavior), sebagai berikut:
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1. Perilaku membeli yang rumit (Complex Buying Behavior) Perilaku
pembelian yang rumit dapat menyebabkan tingkat keterlibatan yang tinggi
dalam proses pembelian, serta kesadaran bahwa terdapat variasi yang
berbeda di antara merek-merek yang ada. Ketika membeli barang-barang
yang mahal, jarang, mahal, dan reflektif bagi konsumen, seperti
kendaraan, televisi, pakaian, jam tangan, komputer pribadi, dan
sebagainya, perilaku membeli ini terjadi. Biasanya, pelanggan tidak
terbiasa dengan jenis produk dan harus mempelajari cara menelitinya.
2. Perilaku membeli untuk mengurangi keraguan (Dissonace Reducing
Buying Behavior) Karena perbedaan merek tidak terlihat, perilaku
pembelian ini terjadi saat membeli barang yang mahal dan jarang. Itu juga
terjadi saat membeli dengan relatif cepat.
3. perilaku membeli berdasarkan kebiasaan (Habitual Buying Behavior)
Konsumen membeli barang secara rutin bukan karena nama mereknya,
tapi karena sudah familiar dengan produknya. Mereka tidak mengevaluasi
ulang mengapa mereka membeli produk setelah mereka membelinya
karena mereka tidak terlibat dengannya. Seperti gula, garam, air mineral
yang disaring, deterjen, dan barang lainnya adalah contoh tindakan ini.
4. Perilaku pembeli yang mencari keragaman (Variety Seeking Buying
Behavior)

Fungsi

konsumen

untuk

menemukan

variasi

daripada

pemenuhan. Akibatnya, merek dalam tindakan ini tidak mutlak. Ini paling
umum terjadi pada barang yang sering dibeli dengan harga murah, dan
pelanggan sering mencoba merek baru.
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2.2.5 Indikator Keputusan Pembelian
Indikator keputusan pembelian konsumen dalam penelitian Chu and Lu
dalam (Avetoe & Lamidi, 2015), terdiri dari:
a) Kemungkinan membeli tinggi
b) Pertimbangan dalam membeli dengan waktu dekat
c) Kesediaan membeli tinggi
d) Rekomendasi pembelian dalam waktu dekat
e) Melakukan pembelian ulang
Menurut Buchari (2011) keputusan pembelian merupakan suatu keputusan
konsumen yang dipengaruhi oleh ekonomi keuangan, teknologi, politik, budaya,
produk, harga, lokasi, promosi, physical evidence, people dan process.
Indikator keputusan pembelian yang digunakan dalam penelitian Ghufran &
Magnadi (2012) yaitu:
a) Kemantapan dalam memilih
b) Kemantapan dalam melakukan pembelian
c) Kemantapan tentang hasil yang diharapkan dari pembelian
d) Kemantapan dalam melakukan pembelian ulang
Sedangkan indikator keputusan pembelian menurut Lamb (2001) adalah:
a) Kebutuhan terhadap produk
b) Pencarian informasi terhadap produk
c) Evaluasi terhadap produk
d) Keputusan memilih produk
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2.3 Penelitian Terdahulu
Nama Peneliti
1. Handi Noviyarto
(2010)

Judul Penelitian
Pengaruh

Perilaku menunjukkan

Konsumen
Internet

bahwa

Mobile variabel faktor budaya,
Terhadap faktor

Keputusan
Paket

Hasil Penelitian

sosial,

Pembelian kepribadian

Layanan

Data psikologis

faktor

dan

faktor

berpengaruh

Unlimited Internet CDMA

positif signifikan terhadap

di Jakarta

terhadap

keputusan

pembelian.

Faktor

psikologis
pengaruh

memiliki
yang

paling

kuat terhadap keputusan
pembelian.
2. Widya Rambi (2015)

Pengaruh

Perilaku menunjukkan

bahwa

Konsumen

dalam faktor sosial berpengaruh

Keputusan

Pembelian signifikan positif terhadap

dari Xiami Cellphone di keputusan
Manado

Untuk

pembelian.

faktor

budaya,

personal dan psikologis
tidak
signifikan

berpengaruh
terhadap

keputusan

pembelian,

sedangkan

faktor

psikologis
negatif

berpengaruh
terhadap

keputusan pembelian
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3. Pasek Suardika

Analisis

(2015)

konsumen

terhadap

keputusan

pembelian

Sayur

perilaku

Organik

CV.

Goiden Leaf Farm bali.

Hasil

penelitian

menunjukkan
pengaruh

bahwa
faktor

psikologis,

motivasi,

persepsi, pembelajaran,
sikap, pengaruh faktor
bauran

pemasaran,

produk, harga, promosi,
dan

lokasi

berpengaruh

sangat
terhadap

keputusan pembelian.
4. Sujani (2017)

Pengaruh
Konsumen

Perilaku
Terhadap

Hasil

penelitian

menunjukkan

bahwa

Keputusan Belanja di

pengaruh faktor budaya

Indomaret.

dan faktor sosial tidak
berpengaruh signifikan.
Faktor pribadi dan faktor
psikologis berpengaruh
signifikan
keputusan

terhadap
belanja

di

Indomaret.

2.4 Kerangka Pikiran
Evolusi ritel modern menjadi lebih terlihat, dan persaingan pasar tumbuh
dengan pesat. Minimarket adalah peritel modern yang melihat pertumbuhan yang
kuat dari tahun ke tahun. Konsumen ingin mengetahui barang apa saja yang bisa
dijual sesuai dengan

kesukaan dan

harapannya, sehingga

pengusaha

minimarket harus memperhatikan kelengkapan produk yang ditawarkan dan
harga yang tepat agar tertarik untuk melakukan pembelian.
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Alur kerangka pemikiran yang menggambarkan pengaruh faktor-faktor
yang melatar belakangi terbentuknya pengaruh perilaku konsumen. Faktor-faktor
dalam penelitian ini meliputi: faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan
faktor psikologis. Penelitian ini merupakan gambaran bahwa faktor-faktor
tersebut mempengaruhi konsumen dalam memutuskan membeli suatu produk.
Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat diringkaskan dalam diagram berikut:

PERILAKU KONSUMEN

Faktor Budaya

Faktor Sosial

Faktor Pribadi

Faktor Psikologis

(X1)

(X2)

(X3)

(X4)

Keputusan Pembelian
Produk Pada Indomaret (Y)

Kesimpulan dan Saran

2.5 Hipotesis
Berdasarkan rumusan masalah yang telah di temukakan sebelumnya
diajukan hipotesis sebagai berikut :
1. Diduga bahwa faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis berpengaruh
positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian di
indomaret.
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2. Diduga bahwa faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis berpengaruh
positif dan signifikan secara simultan terhadap keputusan pembelian di
indomaret.
3. Diduga bahwa faktor psikologis berpengaruh paling dominan terhadap
keputusan pembelian di indomaret.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Perusahaan yang menjadi objek penelitian ini adalah STIE Nobel
Indonesia Makassar yang bertempat di Jl. Sultan Alauddin No.212, Mangasa ,
Kec Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun jangka waktu
penelitian ini mulai Januari-Februari.

3.2 Metode Pengumpulan Data
Untuk penelitian ini, penulis mengumpulkan data dan informasi melalui
penelitian dengan metode yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Metode Observasi
Menurut Siregar (2013) , Observasi merupakan pengumpulan data
dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek
penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat
gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. Dengan
metode observasi penulis melakukan pengamatan secara langsung.
2. Metode Kuesioner
Menurut Siregar (2013), kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan
informasi

yang

memungkinkan

analisis

mempelajari

sikap-sikap,

keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam
organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh
sistem yang sudah ada.(Nasythi, n.d.)
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3. Metode Studi Pustaka
Studi pustaka bertujuan untuk memperoleh teori yang mendukung
penelitian ini dengan sumber dari buku dan penelitian yang sebelumnya
telah diteliti.

3.3 Populasi dan Sampel
3.3.1 Populasi
Dilihat dari kompleksitas objek populasi, maka populasi yang digunakan
dalam penelitian ini adalah populasi homogen (keseluruhan individu yang
menjadi anggota populasi memiliki sifat yang relatif sama antara yang satu dan
yang lain dan mempunyai ciri tidak terdapat perbedaan hasil tes dari jumlah tes
populasi yang berbeda). Adapun populasi yang diambil dalam penelitian ini
adalah Mahasiswa STIE Nobel Indonesia Makassar yaitu 120 populasi yang di
ambil berdasarkan angkatan 2017.

3.3.2 Sampel
Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
Accidental Sampling. Pengambilan sampel dengan teknik aksidental atau
accidental sampling merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan
atau siapa saja yang bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sebagai sampel
(Sugiyono, 2001). Dan adapun penentuan sampel menggunakan rumus slovin,
dibawah ini cara menentukan elemen/anggota sampel dari suatu populasi
sebagai berikut:
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Dimana:
𝑛

n= 1+(𝑁 𝑥 𝑒 2 )
n = jumlah elemen/anggota sampel
N = jumlah elemen/anggota populasi
E = error level (tingkat kesalahan), umumnya digunakan 1% atau 0,01,
5% atau 0,5 dan 10% atau 0,1. Dan peneliti menggunakan 10% atau 0,1.

𝑛=

𝑛=

𝑛=

𝑁
1 + 𝑁𝑒 2

120
1 + 120 (0,1)2
120
1 + 2,20

𝑛=

120
2,20

𝑛 = 55
Jadi berdasarkan perhitungan metode slovin dari jumlah populasi 120 maka
dapat ditentukan n = 55 responden yang menggunakan/membeli produk pada
Indomaret.

3.4 Jenis dan Sumber Data
3.4.1 Jenis Data
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif.
Penelitian Kauntitatif Adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih
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menitikberatkan pada penggunaan analisis hitung-hitungan. Adapun tujuan dari
penggunaan

metode

kuantitatif

adalah

untuk

mencari

hubungan

yang

menjelaskan sebab-sebab dalam fakta sosial di lapangan secara terukur, dalam
upaya menunjukkan hubungan variabel sekaligus menganalisisnya. Data
kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Data
yang diperoleh dengan mengukur nilai atau lebih variabel dalam sampel atau
populasi.

3.4.2 Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Data primer
Data

yang

diperoleh

dengan

cara

observasi

langsung

berupa

pengamatan dan wawancara dengan pimpinan perusahaan seperti
direktur dan komisaris, serta dengan bagian keuangan seperti staff atau
bendahara perusahaan di kantor cabang pusatnya yang berdomisili di
Kota Makassar, Sulawesi Selatan, khususnya yang berkaitan dengan
penjualan di Kota Makassar.
2. Data sekunder
Data yang diperoleh informasi tertulis serta dokumentasi dan laporan
tentang keadaan perusahaan yang meliputi sejarah ringkas berdirinya
perusahaan, atau dokumen lain yang relevan dengan judul penelitian.
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3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas
3.5.1 Uji Validitas
Menurut Ghozali (2012) uji validitas digunakan untuk mengukur sah (valid)
atau tidaknya suatu kuesioner. 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 (correlated
item – total correlation) dengan nilai r tabel. Jika r hitung > t rabel dan nilai positif
maka butir atau pertanyaan tersebut dinyatakan valid.(Imam, 2006)

3.5.2 Uji Reliabilitas
Menurut Noor Juliansyah (2014) Uji Reliabilitas merupakan suatu metode
pengukuran keandalan dengan menggunakan alfa cronbach adalah koefisien
keandalan yang menunjukkan seberapa baiknya item/bukti dalam suatu
kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain. Tentang uji realibilitas ini
dapat disampaikan hal-hal pokoknya, sebagai berikut:
a. Untuk menilai kestabilan ukuran dan konsistensi responden dalam
menjawab kuesioner. Kuesioner tersebut mencerminkan konstruk
sebagai dimensi suatu variabel yang disusun dalam bentuk
pertanyaan.
b. Uji realibilitas dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh
pertanyaan.
c. Jika nilai alpha > 0,50 disebut reliabel.
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3.6 Metode Analisis
3.6.1 Analisis Regresi 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 untuk mengestimasi
rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai
variabel independen yang diketahui. Analisi regresi berganda dalam penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (faktor
budaya, sosial, pribadi, psikologis) terhadap dependen (keputusan pembelian).
Adapun rumus regresi berganda sebagai berikut:
𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑋1 + 𝑏2 𝑋2 + 𝑏3 𝑋3 + 𝑏4 𝑋4 + 𝑒
Dimana :
Y = Keputusan Pembelian
𝑋1 = Faktor Budaya
𝑋2 = Faktor Sosial
X3= Faktor Pribadi
X4= Faktor Psikologis
b0= Konstanta
𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, 𝑏4 = Koefisien Regresi
e = Error Standart

3.6.2 Uji T (Uji Parsial)
Uji t di lakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen salam persamaan regresi berganda secara parsial. Uji t juga
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dilakukan untuk menguji kebenaran koefisien regresi dan melihat apakah
koefisien regresi yang diperoleh signifikan atau tidak. Pengujian dilakukan
dengan tingkat kepercayaaan 95% atau signifikansi (𝑎) sebesar 5%. Adapun
rumus hipotesis statistiknya (Umar, 2014), adalah sebagai berikut:

𝑡 =

𝑟 √𝑛 − 2
√1 − 𝑟 2

Dimana:(Husein, 2014)
t = Observasi
r = Koefisien korelasi
n = Banyaknya observasi

3.6.3 Uji F (Uji Simultan)
Menurut Ghozali (2012) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan
apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam
model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen
atau variabel terikat. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan
kriteria sebagai berikut:
Menentukan tingkat signifikan sebesar a = 10% atau 0,1
Menghitung Uji F (F-Test)

F hitung =

𝑅2 / 𝑘
(1−𝑅 2 )/(𝑛−𝑘−1)
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Keterangan:
𝑅2 = Koefisien determinasi gabungan
k = Jumlah variabel independen
n = Jumlah sampel

3.6.4 Koefisien determinasi (𝑹𝟐 )
Menurut Ghozali (2012) koefisien determinasi (𝑅2 ) pada intinya
mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi
variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai
𝑅2 yang mengecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam
menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu
berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang
dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Untuk mengukur besarnya
pengaruh variabel X terhadap Y, yaitu dengan cara:

𝑟𝑥𝑦 =

𝑛 ∑ 𝑋𝑖 𝑌𝑖 − (∑ 𝑋𝑖 )( ∑ 𝑌𝑖 )
√{𝑛 ∑ 𝑋𝑖 − (∑ 𝑋𝑖 }{𝑛 ∑ 𝑌𝑖 − (∑ 𝑌𝑖 )}
𝑅2 = (𝑟 2 ) × 100%

Dimana:
R = Koefisien korelasi
n = Jumlah sampel yang diteliti
X = Variabel independen
Y = Variabel terikat
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3.7 Definisi Operasional Variabel
Operasional variabel penelitian adalah batasan pendefinisian dari
serangkaian variabel yang digunakan dalam penulisan penelitian, dengan
maksud

menghindari

kemungkinan

adanya

makna

ganda,

dengan

mendefinisikan variabel-variabel sampai dengan kemungkinan pengukuran dan
cara pengukurannya (Abdul Hamid, 2007). Secara rinci operasionalisasi variabel
penelitian adalah sebagai berikut:
Variabel
Faktor Budaya
(X1)

Definisi Operasional
Kebiasaan atau
karakter dari suatu

Indikator
1. Kepercayaan produk
2. Pandangan baik dan buruk
terhadap produk

sosial yang
membedakannya dari
kelompok kultur
lainnya.

3. Kebiasaan mendengar
tentang produk

4. Kebiasaan memilih produk
Sumarwan (2011)
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Faktor Sosial

Sekelompok orang

(X2)

yang mampu
memengaruhi perilaku

1. Keberadaan

2. Keberadaan
keluarga

melakukan sebuah

produk

kebiasaan.

untuk

memilih produk

individu dalam

tindakan berdasarkan

teman

anggota
untuk

memilih

3. Keberadaan orang tua atau
orang yang dituakan untuk
memilih produk
Anoraga (2010)

Faktor Pribadi
(X3)

Salah satu konsep
yang berguna dalam

1. Pekerjaan
2. Keadaan
ekonomi/penghasilan

mempelajari perilaku
konsumen bahwa
kepribadian
mempengaruhi jenis
dan merek produk
yang dibeli.

3. Gaya hidup
4. Produk & Kepribadian
Setiadi (2003)
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Faktor

Cara yang digunakan

Psikologis (X4)

untuk mengenali

1. Motivasi untuk memilih
produk

perasaan,

2. Persepsi untuk memilih

mengumpulkan,

produk

menganalisi informasi

3. Pembelajaran dari

dan merumuskan

pengalamana sehingga

pikiran dan pendapat

memilih produk

dalam mengambil

4. Keyakinan terhadap produk

tindakan.

Anoraga (2000)

1.
2.

Keputusan

Keyakinan pada saat

1. Kebutuhan terhadap produk

pembelian (Y)

memutuskan

2. Pencarian

atau

tidaknya

timbul
rasa

informasi

terhadap produk

penyesalan pada saat

3. Evaluasi terhadap produk

membeli produk

4. Keputusan memilih produk

1.
Lamb (2001)
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Indomaret
Indomaret adalah nama (brand) untuk PT. Jaringan minimarket / toko
grosir Indomarco Prismatama yang menawarkan sembako dan dengan luas toko
kurang dari 200 M2. Pada November 1988, toko Indomaret pertama dibuka di
Kalimantan, dan skema warabala baru diperkenalkan pada tahun 1997, dengan
pembukaan toko pertama di Ancol, Jakarta Utara. Hal ini dikarenakan PT.
Indomarco Prismatama melakukan pengecekan menyeluruh terhadap struktur
bisnis franchise retail sebelum meluncurkannya.
Indomaret tidak hanya menjual makanan dan perlengkapan sehari-hari,
tetapi juga memfasilitasi transaksi. Di Indomaret, Anda bisa membayar hal-hal
seperti tiket, tagihan listrik dan air, serta pembayaran layanan online. Pada
kenyataannya, voucher Indomaret kini sudah tersedia bagi konsumen untuk
digunakan sebagai pengganti uang tunai.
Indomaret

terus memperluas kehadirannya di berbagai kawasan

pemukiman, perkantoran, kawasan industri, kawasan wisata, dan apartemen
guna memenuhi permintaan pasar. Hal tersebut menambah proses pembelajaran
minimarket Indomaret dalam menjalankan jaringan retail berskala besar dengan
pengalaman yang beragam. Akhirnya, orang memilih untuk berbelanja di toko
modern karena mereka memiliki berbagai macam barang berkualitas tinggi,
harga yang ditetapkan dan bersaing, serta lingkungan yang menyenangkan. PT
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Indomarco Prismatama akhirnya mendirikan Indomaret setelah melihat dan
meneliti kebutuhan pelanggan tersebut.
Indomaret telah terbukti menjadi waralaba ritel terbesar di Indonesia,
dengan jumlah toko hingga akhir tahun lalu jumlah outlet Indomaret mencapai
17.600 outlet hingga januari 2020 Indomaret mencapai 17.681 outlet. Indomaret
juga akan memperkuat penyebaran toko sampai ke wilayah Timur Indonesia,
khususnya Ambon dimana Indomaret menargetkan akan membuka 50 outlet,
sedangkan sisanya akan memperkuat di kota-kota yang sudah ada seperti Jawa,
Madura, Bali, Lombok, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan dan Ambon.
Proses lahir, belajar, dan pengembangannya, perusahaan menetapkan
Visi, Motto, dan Budaya Perusahaan dalam membangun bisnis Indomaret ini,
yaitu :
Visi “Menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan ritel waralaba yang unggul
dalam persaingan global”
Motto Indomaret “Mudah & Hemat”
Budaya Perusahaan “ Dalam bekerja kami menjunjung tinggi nilai-nilai yaitu,
kejujuran, kebenaran dan keadilan , kerja sama tim, kemajuan melalui inovasi
yang ekonomis dan kepuasan pelanggan”
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4.2 Hasil Penelitian
4.2.1 Karakteristik Responden
Responden dari penelitian ini adalah komsumen yang melakukan
pembelian produk di Indomaret. Adapun pertanyaan yang termuat dalam
kuesioner ini terdiri dari dua bagian, yaitu pertanyaan pertama mengeneai
identitas responden dan pertanyaan mengenai keempat variabel independen
yaitu faktor sosial, faktor budaya, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Pada
bagian ini akan dijelaskan mengenai identitas responden berdasarkan jenis
kelamin, usia, dan pekerjaan. Penggolongan yang dilakukan terhadap responden
dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas objek penelitian.
Gambaran umum objek penlitian tersebut diuraikan sebagai berikut:
Tabel 4.1
Data Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin

Frequensi

Presentase

Laki-laki

14

25,5%

Perempuan

41

74,5%

Total

55

100%

Sumber: data primer diolah (2021)
Berdasarkan data profil responden yang tergolong dalam kelompok jenis
kelamin diatas, jumlah responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 14 orang
atau dalam bentuk persentase sebanyak 25,5%. Sedangkan jumlah responden
berjenis kelamin perempuan sebanyak 41 orang atau dalam bentuk persentase
sebanyak 74,5%. Jika dilihat dari hasil tersebut maka jumlah responden berjenis
kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan responden berjenis kelamin lakilaki.
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Tabel 4. 2
Data Profil Responden Berdasarkan Usia
Usia

Frequensi

Persentase

15-20

2

3,6%

20-25

53

96,4%

25-30

-

>30

-

Total

55

100%

Sumber: data primer diolah (2021)
Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden
yang tergolong dalam kelompok usia diatas, jumlah responden yang berumur 1520 tahun sebanyak 2 orang atau 3,6%, selanjutnya responden yang berusia 2025 tahun sebanyak 53 orang atau 96,4%, selanjutnya responden yang berusia
25-30 tahun sebanyak 0 orang atau 0% dan responden yang berusia >30 tahun
sebanyak 0 orang atau 0%.
Tabel 4.3
Data Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan
Pekerjaan

Frekuensi

Persentase

PNS

-

-

KARYAWAN SWASTA

6

10,9%

WIRASWASTA

-

-

PELAJAR/MAHASISWA

49

89,1%

Total

55

100%

Sumber: data primer diolah (2021)
Berdasarkan data profil responden yang dikelompokkan berdasarkan
pekerjaan, jumlah responden yang berkerja sebagai PNS sebanyak 0 orang atau
0%, selanjutnya jumlah responden yang bekerja sebagai Karyawan Swasta 6
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orang atau 10,9%, selanjutnya jumlah responden yang bekerja sebagai
Wiraswasta sebanyak 0 orang atau 0%, sedangkan jumlah responden yang
bekerja sebagai Pelajar/Mahasiswa sebanyak 49 orang atau 89,1%, maka dapat
disimpulkan bahwa responden yang berprofesi sebagai pelajar/mahasiswa lebih
dominan yaitu sebanyak 49 orang atau sebesar 89,1%.

4.2.2 Analisis Data Deskriptif Variabel
1. Analisis Data Deskriptif Faktor Budaya (X1)
Variabel Faktor Budaya membahas tentang Kepercayaan, Pandangan baik
dan buruk, Terbiasa mendengarkan, dan Kebiasaan. Tanggapan responden
terhadap Faktor Budaya dirangkum dalam tabel berikut ini :
Tabel 4.4
Data Penilaian Responden Terhadap Faktor Budaya

No

1
2

Pertanyaan

Kepercayaan
(X1.1)
Pandangan
baik dan
buruk (X1.2)

STS

TS

KS

S

F
0

%
0%

F
0

%
0%

F
3

%
5,5%

0

0%

5

9,1%

7

12,7% 31

SS

F
%
F
37 67,3% 15

4,22

12 21,8%

3,91

Terbiasa
1 1,8 5 9,1% 8 14,5% 31 56,4% 10 18,2%
mendengarka
%
n (X1.3)
4 Kebiasaan
0 0% 2 3,6% 13 23,6 28 50,9% 12 21,8%
(X1.4)
Sumber: Data primer diolah (2021)

3,80

3

56,4

%
27,3

Mean

3,91

Penelitian ini menggunaokan skala likert yang terdiri dari 5 skor yakni
sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), kurang setuju (3), setuju (4), dan sangat
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setuju (5), dalam hal ini pengukuran Kepercayaan dapat diukur menggunakan
acuan skor dengan hasil rata-rata jawaban responden. Berdasarkan table diatas,
dapat dilihat pada pertanyaan pertama mengenai Kepercayaan berbelanja di
Indomaret (X1.1) dengan rata-rata jawaban responden menunjukkan angka 4,22
yang berarti nilai mean tertinggi pada variabel X1 dan berada pada skala setuju
dan sangat setuju artinya artinya konsumen mempercayai produk Indomaret,
selanjutnya pada pertanyaan kedua mengenai Pandangan baik dan buruk (X1.2)
nilai mean responden dengan rata-rata jawaban menunjukkan angka 3,91
berada pada skala setuju dan sangat setuju artinya pandangan baik dan buruk
mempengaruhi konsumen dalam berbelanja di Indomaret, selanjutnya pada
pertanyaan mengenai Terbiasa mendengarkan produk indomaret (X1.3) dengan
nilai mean responden 3,80 berada pada skala setuju artinya konsumen terbiasa
mendengarkan tentang produk Indomaret dari orang lain sehingga memutuskan
untuk memilih/membelinya. Pertanyaan terakhir mengenai Kebiasaan (X1.4)
dengan nilai mean responden 3,91 berada pada skala setuju artinya konsumen
Indomaret memilih/membeli produk karena kebiasaan.

2. Analisis Data Deskriptif Faktor Sosial (X2)
Variabel Faktor Sosial membahas tentang keberadaan teman, keberadaan
anggota keluarga dan keberadaan orangtua/orang yang dituakan. Tanggapan
responden terhadap Faktor Sosial dirangkum dalam tabel berikut ini :
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Tabel 4.5
Data Penilaian Responden Terhadap Faktor Sosial

No

1
2

3

Pertanyaan

Keberadaan
teman (X2.1)
Keberadaan
anggota
keluarga
(X2.2)

STS

TS

KS

S

SS

Mean

F %
0 0%

F %
F %
F
6 10,9% 16 29,1% 26

%
F
47,3%
7

%
12,7%

3,62

0

4

0%

7,3%

15 27,3%

28

50,9%

8

14,5%

3,73

Keberadaan
1 1,8% 5 9,1%
orangtua/orang
yang dituakan
(X2.3)
Sumber: data primer diolah (2021)

17 30,9%

30

54,5%

2

3,6%

3,49

Berdasarkan hasil tanggapan yang telah dirangkum pada tabel di atas
menunjukkan bahwa yang memiliki mean adalah pertanyaan (X2.1) mengenai
keberadaan teman dengan menunjukkan angka rata-rata 3,62 yang berada pada
skala setuju artinya keberadaan teman mempengaruhi konsumen untuk
memilih/membeli suatu produk di Indomaret, selanjutkan nilai mean tertinggi
adalah pertanyaan pada variabel (X2.2) mengenai keberadaan anggota keluarga
dengan angka rata-rata 3,73 dengan pilihan terbanyak pada skala setuju artinya
anggota keluarga mempengaruhi konsumen untuk memilih/membeli suatu
produk di Indomaret. Sedangkan pertanyaan pada variabel (X2.3) mengenai
keberadaan orangtua/orang yang dituakan dengan mean terendah dengan
angka rata-rata 3,49 yang beerada pada skala setuju artinya keberadaan orang
tua

atau

orang

yang

dituakan

mempengaruhi

memilih/membeli suatu produk di Indomaret.

konsumen

sehingga
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3. Analisis Data Deskriptif Faktor Pribadi (X3)
Variabel

Faktor

Pribadi

membahas

tentang

pekerjaan,

keadaan

ekonomi/penghasilan, gaya hidup, dan kepribadian. Tanggapan responden
terhadap Faktor Pribadi dirangkum dalam tabel berikut ini :
Tabel 4.6
Data Penilaian Responden Terhadap Faktor Pribadi

No

Pertanyaan

STS
F
0
0

%
0%
0%

TS

KS

S

SS

F
%
F
%
F
%
F
%
8 14,5% 13 23,6% 26 47,3% 8 14,5%
4 7,3% 15 27,3% 28 50,9% 8 14,5%

Mean

1
2

Pekerjaan (X3.1)
Keadaan
ekonomi/penghasilan
(X3.2)

3

Gaya hidup (X3.3)

7,3%

19 34,5% 23 41,8% 7

12,7%

3,53

4

Kepribadian (X3.4)
0 0% 3 5,5%
Sumber: data primer diolah (2021)

14 25,5% 34 61,8% 4

7,3%

3,71

2

3,6% 4

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat pada pertanyaan pertama
mengenai perkerjaan (X3.1) dengan nilai mean responden menunjukkan angka
3,62 berada pada skala setuju artinya pekerjaan berpengaruh terhadap
keputusan pembelian suatu produk, selanjutnya pada pertanyaan kedua
mengenai keadaan ekonomi/penghasilan (X3.2) nilai mean responden dengan
rata-rata jawaban menunjukkan angka 3,73 berada pada skala setuju artinya
keadaan ekonomi/penghasilan berpengaruh terhadap keputusan pembelian
suatu produk, selanjutnya pada pertanyaan mengenai gaya hidup (X3.3) dengan
nilai mean responden 3,53 berada pada skala setuju artinya gaya hidup
berpengaruh terhadap keputusan pembelian suatu produk. Pertanyaan terakhir

3,62
3,73
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mengenai kepribadian (X3.4) dengan nilai mean responden 3,71 berada pada
skala setuju artinya kepribadian mempengaruhi terhadap keputusan pembelian
pada suatu produk di Indomaret.

4. Analisis Data Deskriptif Faktor Psikologis (X4)
Variabel Faktor Psikologis membahas tentang Motivasi membeli, persepsi,
mengenali produk, dan keyakinan. Tanggapan responden terhadap Faktor
Pribadi dirangkum dalam tabel berikut ini :
Tabel 4.7
Data Penilaian Responden Terhadap Faktor Psikologis

No

1
2
3
4

Pertanyaan

STS

TS

KS

S

SS

Mean

F
%
F
%
F
%
F
%
1 1,8% 2 3,6% 11 20,0% 37 67,3%

F
4

%
7,3%

3,75

0

10,9% 39 70,9%

7

12,7%

3,91

Mengenali produk
1 1,8% 2 3,6% 9 16,4% 38 69,1%
(X4.3)
Keyakinan (X4.4)
0 0% 5 9,1% 14 25,5% 32 58,2%
Sumber: data primer diolah (2021)

5

9,1%

3,80

4

7,3%

3,64

Motivasi membeli
(X4.1)
Persepsi (X4.2)

0%

3

5,5%

6

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat pada pertanyaan pertama
mengenai motivasi membeli (X4.1) dengan nilai mean responden menunjukkan
angka 3,75 berada pada skala setuju artinya konsumen indomaret termotivasi
memilih/membeli suatu produk, selanjutnya pada pertanyaan kedua mengenai
persepsi (X4.2) nilai mean responden dengan rata-rata jawaban menunjukkan
angka 3,91 berada pada skala setuju artinya persepsi terhadap produk di
Indomaret berpengaruh terhadap keputusan pembelian, selanjutnya pada
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pertanyaan mengenai mengenali produk (X4.3) dengan nilai mean responden
3,80 berada pada skala setuju artinya konsumen mengenali produk karena
sering berbelanja sehingga membeli produk di Indomaret. Pertanyaan terakhir
mengenai keyakinan (X4.4) dengan nilai mean responden 3,64 berada pada
skala setuju artinya konsumen merasa yakin terhadap produk yang ada di
indomaret.

5. Analisis Data Deskriptif Keputusan Pembelian (Y)
Variabel Keputusan Pembelian membahas tentang Kebutuhan, mencari
informasi, mengevaluasi produk, dan keputusan memilih produk. Tanggapan
responden terhadap Keputusan Pembelian dirangkum dalam tabel berikut ini :
Tabel 4.8
Data Penilaian Responden Terhadap Keputusan Pembelian

No

1
2
3
4

Pertanyaan

STS

TS

KS

S

SS

Mean

F
%
F
%
F
%
F
%
1 1,8% 2 3,6% 11 20,0% 37 67,3%

F
4

%
7,3%

3,75

0

10,9% 39 70,9%

7

12,7%

3,91

Mengenali produk
1 1,8% 2 3,6% 9 16,4% 38 69,1%
(Y3)
Keyakinan (Y4)
0 0% 5 9,1% 14 25,5% 32 58,2%
Sumber: data primer diolah (2021)

5

9,1%

3,80

4

7,3%

3,64

Motivasi membeli
(Y1)
Persepsi (Y2)

0%

3

5,5%

6

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat pada pertanyaan pertama
mengenai motivasi membeli (Y1) dengan nilai mean responden menunjukkan
angka 3,75 berada pada skala setuju artinya kebutuhan berpengaruh terhadap
memilih produk yang akan dibeli oleh konsumen indomaret, selanjutnya pada
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pertanyaan kedua mengenai persepsi (Y2) nilai mean responden dengan ratarata jawaban menunjukkan angka 3,91 berada pada skala setuju yang artinya
sebelum melakukan pembelian konsumen indomaret mencari informasi terlebih
dahulu terkait produk, selanjutnya pada pertanyaan mengenai mengenali produk
(Y3) dengan nilai mean responden 3,80 berada pada skala setuju artinya
mengevaluasi produk mempengaruhi konsumen ketika sudah membeli produk
indomaret. Pertanyaan terakhir mengenai keyakinan (Y4) dengan nilai mean
responden 3,64 berada pada skala setuju artinya keyakinan mempengaruhi
konsumen memilih produk sebelum melakukan transaksi.

4.2.3 Pengujian Validasi dan Reliabilitas
1. Pengujian Validitas
Pengujian validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya
suatu kuesioner.uji validitas dilakukan setelah menghasilkan data tanggapan
responden yang di hasilkan dari kuesioner yang telah disebarkan. Penelitian ini
menggunakan alat analisis yaitu SPSS dengan menggunakan Corected itemTotal Correlation besar dari r tabel atau df = (N-2) = 55-2 = 53 = 0,266.
Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas
No

Variabel

Total Person

Keterangan

Correlation
1

X1.1

0,448

Valid

2

X1.2

0,547

Valid

3

X1.3

0,749

Valid

4

X1.4

0,706

Valid
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5

X2.1

0,821

Valid

6

X2.2

0,890

Valid

7

X2.3

0,752

Valid

8

X3.1

0,664

Valid

9

X3.2

0,497

Valid

10

X3.3

0,673

Valid

11

X3.4

0,565

Valid

12

X4.1

0,605

Valid

13

X4.2

0,668

Valid

14

X4.3

0,679

Valid

15

X4.4

0,641

Valid

16

Y1

0,643

Valid

17

Y2

0,641

Valid

18

Y3

0,779

Valid

19

Y4

0,717

Valid

Sumber: data primer diolah (2021)
Berdasarkan tabel hasil uji validitas di atas, dengan menggunakan nilai r
tabel 0,266 maka semua instrument pertanyaan setiap variabel menunjukkan
hasil yang valid secara keseluruhan karena nilai Total Person Correlation
menunjukkan angka diatas dari nilai r tabel yaitu 0,266 sehingga dapat dikatakn
bahwa setiap instrument ke lima variabel yang diteliti dianggap sudah valid
secara keseluruhan.

2. Uji Reliabilitas
Pengujjian reabilitas merupakan pengujian yang digunakan untuk mengukur
kestabilan indicator setiap variabel dalam kuesioner dengan menggunakan nilai
standar koefisien Cronbach’s Alpha 0,60. Jadi Suatu konstruk atau variabel
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dilakukan reliabel jika memberikan Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 2011).
Berikut hasil uji reliabilitas setiap variabel :
A. Hasil Uji Reliabilitas Faktor Budaya (X1)
Tabel 4.10

Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
.465

4

Berdasarkan hasil uji reliabilitas Faktor Budaya (X1) di atas, memiliki nilai
Cronbach’s Alpha yang lebih besar dari 0,60 yaitu 0,465. Berdasarkan ketentuan
di atas maka indikator-indikator dalam penelitian ini dikatakan reliabel.
B. Hasil Uji Reliabilitas Faktor Sosial (X2)

Tabel 4.11
Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
.758

3

Berdasarkan hasil uji reliabilitas Faktor Sosial (X2) di atas, memiliki nilai
Cronbach’s Alpha yang lebih besar dari 0,60 yaitu 0,758. Berdasarkan ketentuan
di atas maka indikator-indikator dalam penelitian ini dikatakan reliabel.
C. Hasil Uji Reliabilitas Faktor Pribadi (X3)
Tabel 4.12

Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
.412

4
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Berdasarkan hasil uji reliabilitas Faktor Pribadi (X3) di atas, memiliki nilai
Cronbach’s Alpha yang lebih besar dari 0,60 yaitu 0,412. Berdasarkan ketentuan
di atas maka indikator-indikator dalam penelitian ini dikatakan reliabel.
D. Hasil Uji Reliabilitas Faktor Psikologis (X4)
Tabel 4.13

Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
.538

4

Berdasarkan hasil uji reliabilitas Faktor Psikologis (X4) di atas, memiliki
nilai Cronbach’s Alpha yang lebih besar dari 0,60 yaitu 0,538. Berdasarkan
ketentuan di atas maka indikator-indikator dalam penelitian ini dikatakan reliabel.
E. Hasil Uji Reliabilitas Keputusan Pembelian (Y)
Tabel 4.14

Reliability Statistics
Cronbach's

N of Items

Alpha
.638

4

Berdasarkan hasil uji reliabilitas Keputusan Pembelian (Y) di atas,
memiliki nilai Cronbach’s Alpha yang lebih besar dari 0,60 yaitu 0,638.
Berdasarkan ketentuan di atas maka indikator-indikator dalam penelitian ini
dikatakan reliabel.
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4.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 4.15
Hasil Perhitungan Regresi

Coefficientsa
Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

t

Sig.

Coefficients
B
1

Std. Error

(Constant)

6.990

2.228

TOTAL.FAKTOR.BUDAYA

-.202

.141

TOTAL.FAKTOR.SOSIAL

.286

TOTAL.FAKTOR.PRIBADI
TOTAL.FAKTOR.PSIKOL

Beta
3.137

.003

-.191

-1.430

.159

.134

.282

2.134

.038

-.099

.126

-.099

-.791

.433

.678

.138

.621

4.895

.000

OGIS

Sumber: Output SPSS 2021
Berdasarkan hasil perhitungan regresi yang diolah diatas, maka pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen di uraikan berdasarkan
persamaan berikut :
Y = b0 + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3+ b4 X4+e
Y = 0,6.990 + -0,202X1 + 0,286X2 + -0,099X3+ 0,678X4 + e
Keterangan dari persamaan diatas dijelaskan dengan uraian berikut ini :
A. b0= menunjukkan angka 0,6.990 yang berarti jika semua variabel
bebas yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, faktor
psikologis konstan maka angka variabel terikat menunjukkan
angka 0,6.990% sebagai nilai hasil variabel dependen sehingga
dapat menentukan keputusan pembelian pada Indomaret.
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B. -0,202 X1 = nilai -0,202 merupakan nilai yang menunjukkan
bahwa Faktor Budaya (X1) tidak berpengaruh positif terhadap
keputusan pembelian pada Indomaret (Y), sehingga setiap
penambahan 1% tanggapan responden tentang Faktor Budaya
(X1) maka akan mempengaruhi variabel (Y) yaitu keputusan
pembelian dengan nilai menjadi 2,02%.
C. 0,286 X2= nilai 0,286 merupakan nilai yang menunjukkan bahwa
Faktor Sosial berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian
pada Indomaret (Y), sehingga setiap penambahan 1% tanggapan
responden tentang Faktor Sosial (X2) maka akan mempengaruhi
variabel (Y) yaitu keputusan pembelian dengan nilai menjadi
2,86%.
D. -0,099 X3= nilai -0,099 merupakan nilai yang menunjukkan bahwa
Faktor Pribadi (X3) tidak berpengaruh positif terhadap keputusan
pembelian pada Indomaret (Y), sehingga setiap penambahan 1%
tanggapan responden tentang Faktor Pribadi (X3) maka akan
mempengaruhi variabel (Y) yaitu keputusan pembelian dengan
nilai menjadi 0,99%.
E. 0,678 X4= nilai 0,678 merupakan nilai yang menunjukkan bahwa
Faktor Psikologis (X4) berpengaruh positif terhadap keputusan
pembelian pada Indomaret (Y), sehingga setiap penambahan 1%
tanggapan responden tentang Faktor Psikologis (X4) maka akan
mempengaruhi variabel (Y) yaitu keputusan pembelian dengan
nilai menjadi 6,78%.
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Berdasarkan uraian persamaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa
variabel dengan nilai paling tinggi dibandingkan dengan nilai koefisien variabel
bebas lainnya, adalah Faktor Psikologis (X4) dengan nilai koefisien sebesar
0,678 sehingga dapat dikatakan paling berpengaruh terhadap keputusan
pembelian.

4.2.5 Pengujian Hipotesis
A. Uji Parsial (Uji t)
Uji parsial (uji t) merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui
pengaruh masing-masing variabel bebas (X) secara parsial terhadap variabel
terikat (Y). Berikut hasil uji t penelitian :
Tabel 4.16
Hasil Uji t
Variabel

T hitung

T tabel

Signifikan

Faktor budaya

-1,430

1,675

0,159

Faktor sosial

2,134

1,675

0,038

Faktor pribadi

-0,791

1,675

0,433

Faktor psikologis

4,895

1,675

0,000

Sumber:data primer diolah (2021)
Jika nilai t hitung > t tabel maka terdapat pengaruh variabel bebas (X)
terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima. Sedangkan Jika nilai t hitung
< t tabel maka terdapat pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)
atau hipotesis ditolak. Sama halnya jika dilihat dari nilai signifikannya < 0,05
maka variabel dikatakan signifikan. Jika dilihat dari tabel diatas maka dapat
diuraikan hasil berikut ini :
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1. t hitung Faktor Budaya X1 -1,430 < t tabel 1,675 dengan nilai
signifikan 0,159 yang > 0,05 yang berarti bahwa Faktor Budaya
(X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Faktor Budaya (X1)
tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel keputusan
pembelian.
2. t hitung Faktor Sosial (X2) 2,134 > t tabel 1,675 dengan nilai
signifikan 0,038 yang < 0,05 yang berarti bahwa Faktor Sosial (X2)
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa variabel Faktor Sosial (X2) berpengaruh
secara parsial terhadap variabel keputusan pembelian.
3. t hitung Faktor Pribadi (X3) -0,791 < t tabel 1,675 dengan nilai
signifikan 0,433 yang > 0,05 yang berarti bahwa Faktor Pribadi (X3)
tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Faktor Pribadi (X3)
tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel keputusan
pembelian.
4. t hitung Faktor Psikologis (X4) 4,895 > t tabel 1,675 dengan nilai
signifikan 0,000 yang < 0,05 yang berarti bahwa Faktor Psikologis
(X4)

berpengaruh

signifikan

terhadap

keputusan

pembelian.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Faktor Psikologis (X4)
berpengaruh secara parsial terhadap variabel keputusan pembelian.
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B. Uji Simultan (Uji f)
Uji simultan f merupakan pengujian serentak variabel bebas berpengaruh
secara bersama-sama atau tidaknya terhadap variabel terikat. Berikut hasil uji
simultan penelitian :
Tabel 4.17
Hasil Uji f
ANOVAb
Model

Sum of

Df

Mean Square

F

Sig.

Squares
1

Regression

95.007

4

23.752

Residual

129.102

50

2.582

Total

224.109
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9.199

.000a

Sumber: Output SPSS (2021)

Berdasarkan tabel hasil uji simultan (uji f) diatas maka nilai F hitung
sebesar 9,199 > F tabel 2,557 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 yang
berarti bahwa berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil analisis dapat
disimpulkan bahwa variabel bebas Faktor Budaya (X1), Faktor Sosial (X2),
Faktor Pribadi (X3), Faktor Psikologis (X4) berpengaruh secara simultan
terhadap keputusan pembelian (Y).

C. Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi merupakan acuan untuk mengukur kontribusi pengaruh
variabel bebas (X) secara simultan terhadap variabel terikat (Y), dalam penelitian
ini akan diukur pengaruh Faktor budaya (X1), Faktor sosial (X2), Faktor pribadi
(X3), Faktor psikologis (X4) terhadap keputusan pembelian (Y). Berikut hasil
koefisien determinasi penelitian ini :
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Tabel 4.18
Hasil Koefisien Determinasi (R2)
Model Summaryb
Model

1

R

R Square

a

.651

.424

Adjusted R

Std. Error of

Square

the Estimate

.378

Durbin-Watson

1.607

1.982

Sumber: Output SPSS (2021)
Berdasarkan hasil koefisien determinasi diatas, nilai R menunjukkan
angka 0,651 yang menghampiri angka 1, maka koefisien determinasi (R square)
sebesar 0,651 x 0,651 = 0,424 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas
Faktor budaya (X1), Faktor sosial (X2), Faktor pribadi (X3), Faktor psikologis (X4)
berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian pada Indomaret (Y)
sebesar 42,4%. Jika (100%-42,4%) menghasilkan angka 57,6% yang dapat
diartikan bahwa terdapat 57,6% pengaruh variabel lain diluar variabel yang tidak
diteliti.

4.3 Pembahasan
Penelitian ini membahas tentang pengaruh faktor budaya (X1), faktor
sosial (X2), faktor pribadi (X3), faktor psikologis (X4), terhadap keputusan
pembelian (Y). Berdasarkan hasil analisis diatas maka yang dapat disimpulkan
dalam penelitian ini adalah :

4.3.1

Pengaruh

perilaku

konsumen

secara

parsial

terhadap

keputusan Pembelian di Indomaret pada Mahasiswa STIE Nobel
Indonesia Makassar
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a) Faktor Budaya (X1)
Berdasarkan uji regresi linear berganda yang telah dilakukan, faktor
budaya memiliki nilai -0,202 merupakan nilai yang menunjukkan bahwa faktor
budaya (X1) tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Indomaret,
dengan t hitung -1,430 < t tabel 1,675 dengan nilai signifikan 0,159 yang > 0,05
yang berarti hipotesis 1 tidak dapat diterima yang artinya bahwa secara parsial
faktor budaya (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian
pada Indomaret. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor budaya tidak berpengaruh
positif dan signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian pada
Indomaret. Hal ini membuktikan bahwa faktor budaya tidak menentukan seorang
individu ataupun konsumen dalam mangambil keputusan pembelian produk di
Indomaret, tentunya ini menjadi dasar bahwa tidak selamanya faktor budaya
akan mempengaruhi keputusan pembelian sehingga faktor-faktor lain yang
sangat menentukan perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laela Nurrillyyin
(2016), dengan judul penelitian “Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku
konsumen dalam keputusan pembelian mie instan berlabel halal (Studi kasus
mahasiswa

UIN Sunan

Kalijaga

Yogyakarta)” yang

hasil penelitiannya

menyimpulkan bahwa faktor budaya tidak berpengaruh terhadap keputusan
pembelian. Penelitian yang dilakukan oleh Widya Rambi (2015) mengatakan
bahwa faktor budaya tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan
pembelian.
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b) Faktor Sosial (X2)
Berdasarkan uji regresi linear berganda yang telah dilakukan, faktor sosial
memiliki nilai 0,286 merupakan nilai yang menunjukkan bahwa faktor sosial (X2)
berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Indomaret, dengan t hitung
2,134 > t tabel 1,675 dengan nilai signifikan 0,038 < 0,05 yang berarti hipotesis 1
dapat diterima yang artinya bahwa secara parsial faktor sosial (X2) berpengaruh
signifikan

terhadap

keputusan

pembelian

pada

Indomaret.

Jadi

dapat

disimpulkan bahwa faktor sosial berpengaruh positif dan signifikan secara parsial
terhadap keputusan pembelian pada Indomaret. Hal ini menunjukkan bahwa
semakin tinggi hubungan dengan teman, keluarga, dan orang tua maka semakin
tinggi keputusan konsumen untuk melakukan pembelian.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafirah (2017),
dengan

judul

KONSUMEN

penelitian

“PENGARUH

TERHADAP

KEPUTUSAN

FAKTOR-FAKTOR
PEMBELIAN

PERILAKU

PRODUK

PADA

HOLLAND BAKERY MANADO” yang hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa
faktor sosial berpengaruh signifikan terhadap keputusan produk Holland Bakery
Manado. Hasil penelitian ini juga, mendukung penelitian yang dilakukan oleh
Handy Noviyarto ( 2010), bahwa faktor sosial berpengaruh signifikan positif
terhadap keputusan pembelian.

c) Faktor Pribadi (X3)
Berdasarkan uji regresi linear berganda yang telah dilakukan, faktor
pribadi memiliki nilai -0,099 merupakan nilai yang menunjukkan bahwa faktor
pribadi (X3) tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Indomaret,
dengan t hitung -0,791 < t tabel 1,675 dengan nilai signifikan 0,433 > 0,05 yang
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berarti hipotesis 1 tidak dapat diterima yang artinya bahwa secara parsial faktor
pribadi (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada
Indomaret. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor sosial tidak berpengaruh positif
dan signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian pada Indomaret.
Pada pertanyaan kedua mengenai keadaan ekonomi/penghasilan (X3.2) nilai
mean responden dengan rata-rata jawaban menunjukkan angka 3,73 berada
pada skala setuju artinya keadaan ekonomi/penghasilan berpengaruh terhadap
keputusan pembelian suatu produk.
Hal ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Widya Rambi (2015)
bahwa faktor pribadi tidak berpengaruh signifikan terhadap

keputusan

pembelian.

d) Faktor Psikologis (X4)
Berdasarkan uji regresi linear berganda yang telah dilakukan, faktor
psikologis memiliki nilai 0,678 merupakan nilai yang menunjukkan bahwa faktor
psikologis (X4) berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Indomaret,
dengan t hitung 4,895 > t tabel 1,675 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 yang
berarti hipotesis 1 dapat diterima yang artinya bahwa secara parsial faktor
psikologis (X4) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada
Indomaret. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor psikologis berpengaruh positif
dan signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian pada Indomaret. Hal
ini menunjukkan bahwa faktor psikologis yang terdiri dari motivasi, persepsi,
pengetahuan, keyakinan dan sikap yang merumuskan pikiran dan pendapat
dalam pengambilan keputusan. Semakin tinggi motivasi, persepsi, pengetahuan,
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keyakinan, dan sikap seseorang terhadap suatu produk maka semakin tinggi
keputusan konsumen untuk melakukan pembelian.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sujani (2017),
dengan judul penelitian “PENGARUH PERILAKU KONSUMEN TERHADAP
KEPUTUSAN

BELANJA

DI

INDOMARET”

yang

menyimpulkan

bahwa faktor psikologis berpengaruh

hasil

penelitiannya

signifikan

terhadap

keputusan belanja di indomaret. Hasil penelitian ini juga, mendukung penelitian
yang dilakukan oleh Supriyono dan Dibyo Iskandar (2015), bahwa faktor
psikologis berpengaruh secara positif signifikan terhadap keputusan pembelian.

4.3.2 Pengaruh perilaku konsumen secara secara simultan terhadap
keputusan Pembelian di Indomaret pada Mahasiswa STIE Nobel
Indonesia Makassar
Berdasarkan dari hasil analisis statistik yang telah dilakukan terhadap
variabel dalam penelitian, baik variabel bebas atau independent (X) maupun
variabel terikat atau dependent (Y), diketahui hasil Uji F pada Tabel 4.17 Hasil Uji
Regresi Linier Berganda, menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 9.199,
dimana nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu 2.557. Hal ini dapat
menggambarkan bahwa secara bersama-sama (simultan), variabel bebas yaitu
faktor budaya (X1), faktor sosial (X2), faktor pribadi (X3) dan faktor psikologis(X4)
secara serentak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) di
Indomaret. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor budaya, faktor sosial, faktor
pribadi dan faktor psikologis berpengaruh positif dan signifikan secara simultan
terhadap keputusan pembelian di Indomaret.
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4.3.3

Variabel

Yang

Paling

Dominan

Berpengaruh

Terhadap

Keputusan Pembelian di Indomaret pada Mahasiswa STIE Nobel
Indonesia Makassar
Berdasarkan hasil uji regresi berganda diperoleh t hitung masing-masing
variabel faktor budaya (-1.430), fakor sosial (2.134), faktor pribadi (-.791), dan
faktor psikologis (4,895). Sehingga dapat dilihat bahwa koefisien regresi terbesar
dimiliki oleh variabel faktor psikologis. Sehingga variabel faktor psikologis yang
paling dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian karena memiliki t
hitung dan nilai signifikan yang paling tinggi.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat di tarik
beberapa kesimpulan di bawah ini:
1. Faktor Budaya dan faktor pribadi tidak berpengaruh positif dan signifikan
secara pasrsial terhadap keputusan pembelian di Indomaret. Faktor sosial
dan faktor psikologis berpengaruh positif dan signifikan secara parsial
terhadap keputusan pembelian di Indomaret pada mahasisiwa STIE
Nobel Indonesia Makassar.
2. Faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologis
berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap keputusan
pembelian di Indomaret pada mahasisiwa STIE Nobel Indonesia
Makassar.
3. Faktor psikologis merupakan variabel yang paling dominan dalam
mempengaruhi keputusan pembelian di Indomaret karena memiliki thitung dan nilai signifikan paling tinggi.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penenlitian pada bab sebelumnya peneliti menyarankan halhal tersebut sebagai berikut :
1. Indomaret harus tetap mempertahankan bahwa produk yang dijual aman
untuk dikonsumsi, menjaga kenyamanan konsumen saat berbelanja dan
tetap membuktikan bahwa belanja di Indomaret adalah sebuah pilihan
yang tepat.
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2. Indomaret harus tetap mempertahankan varian produk yang dijual,
kemudahan dalam waktu berbelanja dan kemudahan dalam memilih jenis
produk sesuai kebutuhan.
3. Indomaret harus tetap mempertahankan mutu dan semua jenis
layanannya.

63

DAFTAR PUSTAKA

Buchari, 2011. Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. Bandung:
Alfabeta.
Ginting,

M.,

2019.

Perilaku

Konsumen

(preprint).

INA-Rxiv.

https://doi.org/10.31227/osf.io/pfjhz
Haswina, I., n.d. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT
DAN PERILAKU MEMBELI KONSUMEN INDOMARET KELURAHAN
TAMMOA KOTA MAKASSAR 59.
Husein, U., 2014. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta :
PT.Raja Grafindo Persada.
Imam, G., 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Semarang: Badan
Penerbit UNDIP.
jurnal 4.pdf, n.d.
Lisbeth, Mananeke Syafirah, J.J.R., 2017. Pengaruh Faktor-Faktor Perilaku
Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk Pada Holland Bakery
Manado, Jurnal EMBA.
Mananeke, L., 2017. PENGARUH FAKTOR-FAKTOR PERILAKU KONSUMEN
TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK PADA HOLLAND
BAKERY MANADO 11.
Nasythi, L.N., n.d. PEMBIMBING: 1. JOKO SETYONO, S.E.,M.SI. 2. DIAN
NURIYAH SOLISSA, SHI, M.SI Jurnal 64.
Ramadhan, M.I., Perdana, M.A., 2020. Faktor-Faktor Sosial yang Mempengaruhi
Keputusan
Minimarket

Pembelian
Biasa.

Konsumen
J.

PETISI

Minimarket

Indomaret

Pendidik.

Teknol.

dengan
Inf.

1,.

https://doi.org/10.36232/jurnalpetisi.v1i2.496
Simamora, Bilson, 2004. Panduan Riset Perilaku Konsumen. Jakarta, PT.
Gramedia Pustaka Utama.
Siregar, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT Fajar Interpratama
Mandiri.
Sumarwan, U., 2011. Perilaku Konsumen : Teori dan Penerapannya dalam
Pemasaran., Cetakan Peratama. ed. Jakarta : Ghalia Indomesia.

64

Supriyono, 2015. Pengaruh Faktor Budaya, Sosial, Individu dan Psikologis
Terhadap Keputusan Konsumen Membeli di Indomaret, Jurnal Kelola.
William J., S., 2009. Prinsip Pemasaran, Edisi Ketujuh Jilid Kesatu. Jakarrta:
Erlangga.

65

L
A
M
P
I
R
A
N

66

KUESIONER PENELITIAN
“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KONSUMEN
TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SUATU PRODUK PADA
INDOMARET”

Bapak/Ibu yang terhormat
Saya mahasiswa jurusan Manajemen STIE NOBEL Indonesia. Saat ini
sedang melakukan penelitian tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku
konsumen terhadap keputusan pembelian produk pada indomaret. Untuk itu,
Bapak/Ibu sebagai pengguna atau pengunjung Indomaret saya mengharapkan
kesediaan anda untuk meluangkan waktu mengisi Kuesioner ini sesuai dengan
yang anda alami dan rasakan. Atas bantuan anda saya ucapkan terima kasih
Petunjuk pengisian kuesioner:
Silahkan beri tanda () pada jawaban yang anda pilih dan hanya pilih satu
jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan. Adapun jawaban yang tersedia
yaitu :
Predikat

Bobot

STS : Sangat Tidak Setuju

1

TS

: Tidak Setuju

2

KS

: Kurang Setuju

3

S

: Setuju

4

SS : Sangat Setuju

5
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A. Profil Responden
1. Nama

:

2. Umur

:

□ 15-20 tahun □20-25 tahun
□ 25-30 tahun □>30 tahun

3. Jenis Kelamin

:

4. Pekerjaan

:

Pria

Wanita

PNS

Wiraswasta

Karyawan swasta

Pelajar/Mahasiswa

Daftar Pernyataan
1. Faktor Budaya
No
1

Pernyataan
Apakah Anda percaya terhadap produk
di Indomaret ?

2

Apakah pandangan baik dan buruk
mempengaruhi Anda dalam berbelanja di
Indomaret ?

3

Apakah Anda terbiasa mendengarkan
tentang produk Indomaret dari orang lain
sehingga memutuskan untuk
memilih/membelinya ?

4

Apakah Anda memilih/membeli produk
di Indomaret karena kebiasaan ?

SS

S

KS

TS

STS
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2. Faktor Sosial
No

Pernyataan

SS

1

Apakah keberadaan teman mempengaruhi

S

KS

TS

STS

Anda memilih/membeli suatu produk di
Indomaret ?
2

Apakah anggota keluarga mempengaruhi
Anda memilih/membeli suatu produk di
Indomaret ?

3

Apakah keberadaan orang tua atau orang
yang

dituakan

memilih/membeli

mempengaruhi
suatu

Anda

produk

di

Indomaret ?

3. Faktor Pribadi
No
1

Pernyataan
Apakah pekerjaan Anda berpengaruh
terhadap keputusan pembelian suatu
produk ?

2

Apakah keadaan ekonomi/penghasilan
Anda berpengaruh terhadap keputusan
pembelian suatu produk ?

3

Apakah memilih/membeli suatu produk
karena gaya hidup Anda ?

SS

S

KS

TS

STS
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4

Apakah kepribadian Anda mempengaruhi
terhadap keputusan pembelian pada
suatu produk di Indomaret ?

4. Faktor Psikologis
No
1

Pernyataan
Apakah Anda termotivasi
memilih/membeli suatu produk di
Indomaret ?

2

Apakah persepsi Anda terhadap produk di
Indomaret berpengaruh terhadap
keputusan pembelian ?

3

Apakah Anda yakin mengenali produk
karena sering berbelanja sehingga
memilih/membeli produk di Indomaret ?

4

Apakah semua produk di Indomaret
membuat Anda merasa yakin untuk
membelinya ?

SS

S

KS

TS

STS
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5. Keputusan Pembelian
No
1

Pernyataan
Apakah Anda memilih/membeli suatu
produk di Indomaret berdasarkan
kebutuhan ?

2

Apakah Anda mencari informasi terlebih
dahulu sebelum memilih/membeli suatu
produk ?

3

Apakah Anda telah mengevaluasi produk
sebelum/sesudah membelinya ?

4

Apakah Anda sudah yakin sebelum
memutuskan memilih/membeli suatu
produk di Indomaret ?

SS

S

KS

TS

STS
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LAMPIRAN 2
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