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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya konsumen membeli barang dan jasa adalah untuk 

memuaskan berbagai keinginan dan kebutuhan. Antara kebutuhan dan 

keinginan terdapat suatu perbedaan. Kebutuhan bersifat naluriah, sedangkan 

keinginan merupakan kebutuhan buatan yakni kebutuhan yang dibentuk oleh 

lingkungan hidupnya, seperti lingkungan keluarga, tempat kerja, kelompok-

kelompok sosial, tetangga, dan sebagainya. Ada berbagai macam faktor yang 

mempengaruhi mengapa seseorang membeli suatu produk tertentu untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Selain jenis produk, faktor ekonomi, 

faktor psikologis, faktor sosiologis dan faktor anthropologis juga menentukan 

perilaku pembelian seseorang. 

Suatu perusahaan yang menganut konsep pemasaran harus memahami 

perilaku konsumennya secara keseluruhan agar perusahaan dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Perlunya memahami perilaku 

konsumen ini, didasarkan atas pemikiran bahwa konsumen merupakan pasar 

sasaran produk. Jika produk tersebut menurut konsumen mampu memenuhi 

kebutuhan dan keinginannya, maka konsumen akan membeli produk dan 

sebaliknya jika produk tersebut dianggap belum atau tidak mampu memenuhi 

kebutuhan dan keinginannya maka konsumen tidak akan membelinya. 

Industri pertelekomunikasian termasuk industri Operator Telepon 

Seluler sedang mengalami pertumbuhan dan diperkirakan akan terus 

berkembang, namun persaingannya juga cukup tinggi. Pasar produk Operator 
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Telepon Seluler hingga terus mengalami perkembangan terutama dalam 

menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan yang dibutuhkan konsumen . 

Dalam bisnis industri telekomunikasi, kemajuan sektor jasa berjalan begitu 

cepat sejalan dengan kebutuhan komunikasi yang meningkat sehingga 

servicing performance dalam jasa telekomunikasi sangat diperlukan dalam 

menjawab tantangan atas efisiensi dan efektivitas. Selain itu, perkembangan 

jasa dalam era teknologi informasi sangat membutuhkan kemajuan teknologi 

yang harus didukung investasi yang besar dalam transfer teknologi, sebagai 

strategi jangka panjang perusahaan jasa telekomunikasi. 

Komunikasi merupakan kebutuhan produk bagi manusia yang tidak 

dapat dielakkan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lainnya sebagai 

aktivitas pertukaran pesan atau informasi. Jarak bukan lagi penghalang bagi 

manusia untuk saling bertukar informasi. Salah satu kemajuan yang dihasilkan 

oleh kemajuan teknologi adalah telepon. Jumlah pelanggan telpon seluler di 

Indonesia hingga april 2005 lalu diperkirakan mencapai 35 juta. Itu 

merupakan salah satu lonjakan yang luar biasa karena pada dua tahun 

sebelumnya baru belasan juta. Ketika mulai diperkenalkan pada tahun 1990 an 

jumlah pelanggannya baru ratusan ribu. Jumlah yang signifikan ini merupakan 

sebuah fenomena yang mengisyaratkan adanya beberapa perubahan paradigma 

mengenai perilaku masyarakat dalam melakukan komunikasi di mana saja, 

kapan saja, dan dengan siapa saja. (www. Google. Com). 

Awal munculnya ponsel waktu itu identik dengan kalangan orang yang 

kaya, karena harganya yang mahal. Namun citra telekomunikasi seluler yang 

dianggap mahal itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Sekarang dengan 

harga ratusan ribu pun, bisa mendapatkan ponsel plus kartu perdana. Kini tarif 
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pulsa antara kartu pra bayar dan pasca bayar antara operator seluler berlomba 

 
lomba memberikan harga yang paling murah. Kartu perdana awal 

munculnya telekomunikasi selular bisa mencapai jutaan rupiah, namun 

sekarang mengeluarkan beberapa ribu saja sudah mendapat kartu perdana dan 

masih ditambah bonus. 

Banyaknya perusahaan Jasa Operator Telepon Seluler terutama 

beberapa tahun terakhir menimbulkan persaingan yang ketat serta 

menimbulkan tantangan yang sangat besar bagi para pengelola maupun 

pemilik. Sehingga kunci untuk meningkatkan daya saing adalah memperbaiki 

dan meningkatkan kualitas pelayanan baik yang bersifat services atau loyality 

programs. 

Ketatnya tingkat persaingan mendorong perusahaan telekomunikasi 

untuk menyusun strategi yang tepat guna meraih pasar serta mempertahankan 

pasar yang telah ada. Adanya tantangan ini mengharuskan suatu perusahaan 

untuk selalu tanggap dan peka serta mampu mengantisipasi terhadap 

perubahan yang telah terjadi sehigga perusahaan mampu bersaing dengan 

perusahaan sejenis. Perusahaan harus jeli mencari peluang untuk memasarkan 

produknya dengan menawarkan dan mengkomunikasikan berbagai macam 

keunggulan. Salah satu cara yang dilakukan agar dapat memenangkan 

persaingan adalah dengan mengenal, mencermati dan mampu menangkap apa 

yang dibutuhkan konsumennya. Perusahaan harus mampu memprediksikan 

kebutuhan konsumen atas barang atau jasa. 

Kartu perdana IM3 merupakan salah satu kartu pra bayar yang 

merupakan produk industri operator seluler di Indonesia yang dilengkapi 

dengan fasilitas canggih: GPRS, MMS, Vidio Call, Ring Back Tone, kotak 
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suara dan jelajah internasional, Melalui Kartu Perdana IM3 konsumen bisa 

mendapatkan semuanya, mulai dari hiburan menarik, seperti Ring back tone, 

wall paper, klip musik, trailer film sampai dengan live tv, dan yang paling 

ditonjolkan dari kartu perdana IM3 prabayar ini adalah tarif yang kompetitif. 

Dengan menawarkan berbagai layanan, ini merupakan salah satu wujud 

kepedulian kartu perdana IM3 dalam memberikan kesempatan bagi 

masyarakat luas untuk dapat menikmati berbagai kenyamanan berkomunikasi 

menggunakan jaringan seluler yang berkualitas.  

Sebelum menetapkan atau melakukan pemilihan produk atau jasa, 

konsumen akan dihadapkan pada proses pembentukan pandangan (image) 

serta dorongan yang senantiasa menjadi dasar dalam penilaian produk atau 

jasa tersebut. Pengambilan keputusan untuk menggunakan Kartu Perdana IM3 

dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain relatif rendahnya harga dan biaya 

untuk penggunaan melakukan panggilan maupuan untuk Short Message 

Service serta berbagai fasilitas GPRS untuk online pada situs Facebook. 

Konsumen dapat dibedakan menurut jenis kelamin, usia, tingkat 

pendidikan, tingkat pendapatan, tempat tinggal dan selera, sehingga 

memahami perilaku konsumen dalam membeli suatu produk atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan serta keinginannya menjadi sangat penting. Perilaku 

konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian berbeda antara satu 

dengan lainnya. Untuk menentukan pilihan atas produk yang dibelinya, 

konsumen tersebut tidak bisa lepas dari berbagai faktor yang 

mempengaruhinya. Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi perilaku 

konsumen, yaitu faktor sosial budaya yang terdiri atas kebudayaan, budaya 
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khusus, kelas sosial, kelompok referensi serta keluarga. Faktor lain adalah 

faktor psikologis yang terdiri dari atas sikap, persepsi, proses belajar, 

kepercayaan dan motivasi (Amirullah,2002:36-44). 

Kelas sosial memiliki jenjang atas tingkatan-tingkatan yang beragam, 

dimana setiap tingkatan memiliki batasan-batasan atau ukuran-ukuran dan 

juga pengaruh yang sangat besar dalam proses pemilihan, penentuan dan 

pembelian produk. Sedangkan pengaruh kelompok referensi akan semakin 

besar pada produk yang akan dibelinya, nampak pada orang-orang yang 

dihormati oleh pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kelompok 

referensi sangatlah efektif dan semakin besar dalam menghargai 

kelompoknya, maka semakin besar pula dalam memilih produk yang akan 

dikonsumsinya. Keluarga merupakan kelompok kecil dari masyarakat yang 

paling kuat pengaruhnya, terutama terhadap perilaku seseorang dalam 

menentukan dan mengambil suatu keputusan. Di dalam menganalisa keluarga 

dalam hubungannya dengan perilaku konsumen, karakteristik keluarga dapat 

memberikan petunjuk mengenai pengaruh berbagai anggota keluarga, 

khususnya dalam proses pembelian. 

Sebelum menetapkan atau melakukan pemilihan produk atau jasa, 

konsumen akan dihadapkan pada proses pembentukan pandangan (image) 

serta dorongan yang senantiasa menjadi dasar dalam penilaian produk atau 

jasa tersebut. Pengambilan keputusan untuk menggunakan Perdana IM3 

dipengaruhi oleh banyak faktor, yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

faktor-faktor yang berasal dari luar diri konsumen atau disebut dengan faktor 
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lingkungan ekstern dan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri konsumen 

atau yang disebut dengan faktor internal. Faktor-faktor lingkungan ekstern 

meliputi budaya, kelas sosial, kelompok referensi dan keluarga sedangkan 

faktor-faktor psikologis meliputi motivasi, persepsi, pengalaman belajar, sikap 

serta kepribadian dan konsep diri. Semua faktor tersebut memberikan 

petunjuk-petunjuk tentang produk yang dibutuhkan dan sesuai dengan selera 

konsumen.  

Penelitian ini dititikberatkan pada faktor-faktor lingkungan ekstern, 

disebabkan konsumen selalu membentuk komunitas tersendiri sebagai 

komunitas anggota masyarakat yang dapat saling mempengaruhi dalam 

berperilaku, misalnya dalam pengambilan keputusan menggunakan Kartu 

Perdana. Perubahan lingkungan yang begitu cepat dan kompleks 

menyebabkan konsumen menetapkan pilihan pada sesuatu yang kadang-

kadang tidak berdasarkan pada kebutuhan pribadi dan stimuli psikologis. 

Sebelum menetapkan atau melakukan pemilihan produk atau jasa, 

konsumen akan dihadapkan pada proses pembentukan pandangan (image) 

serta dorongan yang senantiasa menjadi dasar dalam penilaian produk atau 

jasa tersebut. Pengambilan keputusan untuk menggunakan Kartu Perdana IM3 

dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain rendahnya harga dan biaya untuk 

penggunaan melakukan panggilan maupun untuk Short Message Service serta 

berbagai bonus yang ada.  

Kota Malang merupakan kota pariwisata dan pendidikan, sehingga 

dapat dikatakan bahwa terdapat peluang yang cukup besar bagi pemasaram 

produk Kartu Perdana IM3. Salah satu tempat yang menjadi rujukan bagi 



  

7

 
pengguna telepon seluler dan kartu perdana adalah pusat perdagangan 

handphone di Malang Plaza. Pusat perdagangan ini merupakan pelopor pusat 

perdagangan yang ada di Kota Malang. Sehingga sebelum konsumen 

memutuskan melakukan pembelian Telepon Seluler selalu menjadikan pusat 

perdagangan ini sebagai pertimbangan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Analisis Peran Faktor Lingkungan Eksternal 

Dalam Pengambilan Keputusan Pembelian Kartu Perdana IM3  (Study 

pada Pusat Perdagangan Handphone Malang Plaza).  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah apakah Faktor Lingkungan Eksternal 

Berperan Dalam Pengambilan Keputusan Pembelian Kartu Perdana IM3 pada 

Pusat Perdagangan Handphone Malang Plaza  

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran 

Faktor Lingkungan Eksternal Dalam Pengambilan Keputusan Pembelian 

Kartu Perdana IM3 pada Pusat Perdagangan Handphone Malang Plaza  



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Fikri Anuraga (2005) dengan 

judul " Pengaruh Faktor Psikologis Konsumen terhadap Keputusan 

Pembelian Handphone Merek Nokia (Survey pada Mahasiswa Non Reguler 

Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Bisnis dan Publik 

Universitas Brawijaya Malang Angkatan 2003/2004 dan 2004/2005)". 

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial 

faktor psikologis konsumen yakni motivasi, persepsi, proses belajar, dan 

sikap terhadap pengambilan keputusan dalam membeli handphone merek 

nokia dan untuk mengetahui faktor psikologis yang berpengaruh dominan 

terhadap pengambilan keputusan dalam membeli handphone merek nokia. 

Analisis yang digunakan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Secara keseluruhan, variabel bebas yang 

terdiri dari variabel motivasi (X1), variabel persepsi (X2), Belajar (X3), sikap 

(X4) berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap variabel 

keputusan pembelian handphone merek nokia(Y), diketahui    Fhitung 

 

Ftabel, 

serta t hitung > t tabel sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh secara bersama-sama dari variabel motivasi (X1), variabel persepsi 

(X2), belajar (X3), sikap (X4), terhadap keputusan pembelian handphone 

nokia (Y) dapat diterima. 

Penelitian yang dilakukan Wina Astuti (2005) dengan judul " 

Pengaruh Faktor Lingkungan Ekstern Tterhadap Pengambilan Keputusan 
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Untuk Menggunakan Jasa ATM (Studi Pada Nasabah PT. Bank Central Asia 

Kantor Cabang Pembantu Dinoyo Malang)". Tujuan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial faktor lingkungan ekstern 

yakni kebudayaan, kelas sosial, keluarga dan kelompok referensi terhadap 

keputusan untuk menggunakan jasa Automatic Teller Machine (ATM) dan 

Untuk mengetahui faktor yang berpengaruh dominan terhadap keputusan 

untuk menggunakan jasa Automatic Teller Machine (ATM) Bank. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Secara keseluruhan, variabel bebas yang 

terdiri dari variabel kebudayaan (X1), variabel kelas sosial (X2), keluarga 

(X3), kelompok acuan (X4) secara parsial dan simultan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel keputusan menggunakan ATM BCA (Y), 

diketahui probabilitas (p) lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000, sehingga hipotesis 

yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama dari 

variabel kebudayaan (X1), variabel kelas sosial (X2), keluarga (X3), 

kelompok acuan (X4), terhadap keputusan menggunakan ATM BCA (Y).  

2.2 Tinjauan Teori 

2.2.1 Perilaku Konsumen 

2.2.1.1  Pengertian Perilaku Konsumen 

Menurut Swastha & Irawan (2001: 95). Tujuan kegiatan pemasaran 

adalah mempengaruhi pembeli untuk bersedia membeli barang dan jasa 

perusahaan pada saat mereka membutuhkan. Sehingga penting bagi 

manajer pemasaran untuk memahami perilaku konsumen agar perusahaan 

dapat mengembangkan, menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan produknya secara lebih baik. Kotler (2002: 228) juga 

menyaatakan bahwa pasar pembeli itu sendiri terdiri dari semua individu 
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dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang dan jasa untuk 

konsumsi pribadi. 

Amirullah (2002: 3) dalam bukunya yang berjudul Perilaku 

Konsumen mendefinisikan perilaku konsumen sebagai sejumlah tindakan-

tindakan nyata individu (konsumen) yang dipengaruhi oleh faktor 

kejiwaan (psikologis) dan faktor luar lainnya (eksternal) yang 

mengarahkan mereka untuk memilih dan mempergunakan barang-barang 

yang diinginkannya. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas peneliti menyimpulkan 

bahwa dari beberapa pendapat tentang definisi perilaku konsumen oleh 

para ahli di atas terdapat kesamaan yaitu bahwa perilaku konsumen 

merupakan: a)sejumlah tindakan dalam memperoleh dan mengkonsumsi 

produk dan jasa b)dilakukan oleh individu maupun kelompok c)bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. 

Sehingga dalam penelitian ini mendefinisikan perilaku kosumen 

sebagai sejumlah tindakan baik individu maupun kelompok dalam 

mendapatkan dan mengkonsumsi produk dan jasa yang mereka butuhkan 

dan inginkan. 

2.2.1.2 Teori Perilaku Konsumen 

Perilaku kosumen timbul akibat interaksi antara faktor-faktor 

internal dan eksteral. Menurut Dharmahesta  dan Handoko (2000: 27), 

untuk mengetahui proses yang mendasari perilaku kosumen dalam 

melakukan proses keputusan pembelian, perlu dipahami tentang beberapa 
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teori perilaku konsumen. Teori-teori perilaku konsumen tersebut terdiri 

dari: 

1) Teori Ekonomi Mikro 

Menurut Darmahesta dan Handoko (2000: 28), teori ini 

didasarkan pada pengertian bahwa orang itu ekonomis, rasional dan 

bertindak karena tertarik pada sesuatu. Pembeli individual berusaha 

mendapatkan kepuasan maksimal dari barang-barang yang mereka 

gunakan dan akan melanjutkan pembeliaanya terhadap suatu 

produk untuk jangka waktu yang lama bila mereka telah 

medapatkan kepuasan yang sebanding atau lebih besar dengan 

pengeluaran yang sama untuk beberapa produk yang lain. 

Teori ini berdasarkan pada beberapa asumsi, yaitu: 

 

Bahwa konsumen selalu mencoba untuk memaksimalkan 

kepuasannya dalam batas-batas kemampuan finansialnya.  

 

Bahwa konsumen mempunyai pengetahuan tentang beberapa 

alternatif sumber untuk memuaskan kebutuhannya. 

 

Bahwa konsumen akan selalu bertindak dengan rasional. 

2) Teori Psikologis 

Menurut Darmahesta dan Handoko (2000: 30) teori ini 

beranggapan bahwa faktor-faktor psikologis individu selalu 

dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Manusia selalu 

didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhannya dan dalam 

memenuhi kebutuhan tersebut, individu tidak bisa lepas dari 
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pengaruh lingkungan yang ada di sekitarnya, sebagai konsekuensi 

logis dari sebuah proses adaptasi dan sosialisasi dirinya dengan 

lingkungan di mana mereka tinggal. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa perilaku konsumen dalam kaitannya dengan faktor-faktor 

psikologis individu, sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana 

mereka tinggal. 

3) Teori Sosiologis 

Darmahesta dan Handoko (2000: 37) menyatakan bahwa 

teori sosiologis atau disebut juga dengan teori psikologis sosial 

lebih menekankan pada perilaku kelompok bukannya perilaku 

individu-individu. Teori ini diarahkan pada analisis perilaku pada 

kegiatan kelompok kecil seperti keluarga, teman-teman seprofesi, 

perkumpulan olah raga dan sebagainya. Dalam teori sosiologis ini 

juga dijelaskan bahwa banyak orang yang meniru pola sosial 

kelompok masyarakat yang berada di dalm kelompok di mana 

mereka menjadi anggota. 

4) Teori Antropologis 

Teori antropologis hampir sama dengan teori sosiologis, 

perbedaannya adalah bahwa teori antropologis lebih menekankan 

pada analisis perilaku kelompok-kelompok besar di dalam 

masyarakat. Swastha dan Handoko (2000: 38) menyatakan bahwa: 

Teori antropologis ini juga menekankan pada perilaku 
pembelian dari suatu kelompok masyarakat. Namun 
kelompok masyarakat yang lebih diutamakan dalam teori 
antropologis ini bukannya kelompok kecil seperti keluarga, 
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tetapi kelompok besar atau kelompok yang ruang 
lingkupnya sangat luas. Termasuk dalam kelompok besar 
ini antara lain kebudayaan (kultur), sub kultur, dan kelas-
kelas sosial.   

Teori antropologis berguna untuk menjelaskan bahwa faktor 

kelompok besar memiliki peranan vital dalam pembentukan sikap 

dan merupakan petunjuk penting mengenai nilai-nilai yang dianut 

oleh konsumen. 

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan pendapat 

Swastha dan Handoko bahwa teori perilaku konsumen (yang terdiri dari 

teori ekonomi mikro, psikologis, sosiologis, dan teori antropologis) 

berguna untuk memahami perilaku konsumen dalam proses pengambilan 

keputusan yang merupakan hasil dari interaksi antara faktor-faktor 

eksternal dan internal. 

2.2.1.3 Model Perilaku Konsumen 

Menurut Amirullah (2002: 19) suatu model dirancang untuk 

berbagai macam tujuan, secara umum tujuan utama dari suatu model 

perilaku konsumen adalah untuk membantu dalam pengembangan teori 

dan mempermudah dalam mengetahui perilaku konsumen secara tepat. 

Suatu model harus menggunakan struktur yang sistematik dan berfikir 

secara logis mengenai konsumen, dengan demikian model harus dapat 

menunjukkan tiga hal berikut: 

1) Mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan. 

2) Menunjukkan karakteristiknya. 
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3) Menetapkan hubungan timbal balik, bagaimana mereka saling 

mempengaruhi. 

Setelah mengetahui tujuan dan sifat-sifat model, berikut ini 

disajikan salah satu bentuk model perilaku konsumen menurut Engel-

Blackwell-Miniard. 

Menurut Amirullah (2002: 29), Engel-Blackwell-Miniard Model 

muncul pertama kali di tahun 1968 oleh Engel, Kollat dan Blackwell 

dengan sejumlah revisi yang telah dilakukan. Model ini menggambarkan 

perilaku konsumen sebagai suatu proses keputusan yang melewati lima 

tahapan, yaitu: 

(1) Motivation and need recognition (motivasi dan pengenalan 

masalah). 

(2) Search information (pencarian informasi). 

(3) Alternatif evaluation (evaluasi alternatif). 

(4) Purchase (pembelian). 

(5) Outcomes (hasil). 

Variabel-variabel dalam model ini dikelompokkan ke dalam 

empat kelompok utama yang terdiri dari: 

(1) Stimulus. 

(2) Proses informasi. 

(3) Proses keputusan. 

(4) Variabel yang mempengaruhi proses keputusan. 
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Berdasarkan tahapan proses keputusan di atas, maka perilaku 

konsumen dapat dijelaskan sebagai berikut: konsumen yang membutuhkan 

sesuatu, misalkan handphone, tentu akan terdorong dan termotivasi untuk 

memenuhi kebutuhan itu (motivation and need recognition). Konsumen 

selanjutnya mencari beberapa informasi yang terkait dengan barang 

tersebut, misalnya merek, harga, tempat penjualan, kualitas dan layanan 

lainnya (search information). Setelah informasi diperoleh, konsumen 

selanjutnya mencoba membanding-bandingkan baik dari segi harga, 

kualitas maupun pelayanan (alternatif evaluation), akhirnya konsumen 

menetapkan pada salah satu handphone yang dapat memuaskan 

kebutuhannya itu (purchase), dan ternyata memang betul-betul dapat 

memuaskan kebutuhannya. 

2.2.1.4 Faktor-faktor Lingkungan Ekstern Yang Mempengaruhi Perilaku 

Konsumen  

Amirullah (2002: 31) menyatakan bahwa ketika konsumen akan 

memutuskan membeli suatu barang atau jasa, ada banyak faktor yang 

mempengaruhi mereka untuk membeli. Pengaruh faktor-faktor itu bisa 

berlangsung sebelum konsumen menuju lokasi pembelian atau bahkan bisa 

berubah pada saat konsumen berhadapan langsung dengan barang dan jasa 

yang diinginkan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen tersebut disebut faktor perilaku (behavior factos). 

Secara umum, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal atau 
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faktor yang ada dalam diri konsumen dan faktor eksternal atau faktor luar 

atau lingkungan konsumen. Berikut ini adalah penjelasannya. 

1) Faktor-Faktor Internal yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Menurut Amirullah (2002: 36-44), kekuatan internal 

merupakan faktor-faktor yang ada dalam diri inividu (kosumen), yang 

mempengaruhi keputusan pembeliannya. 

Faktor-faktor internal tersebut di atas terdiri dari lima, yaitu: 

(a) Pengalaman Belajar dan Memori (learning and memory) 

Kotler (2002: 250) berpendapat bahwa belajar 

mengambarkan perubahan dalam perilaku seseorang individu yang 

bersumber dari pengalaman . 

Sedangkan Amirullah (2002: 36) berpendapat bahwa 

belajar didefinisikan sebagai perubahan-perubahan perilaku yang 

terjadi sebagai akibat dari adanya pengalaman sebelumnya. 

Sedangkan memori (ingatan) adalah kemampuan seseorang dalam 

memahami atau mengingat perubahan-perubahan yang terjadi 

berdasarkan pengetahuan dan kepercayaan yang tersimpan dalam 

ingatannya. 

Dari dua pengertian belajar di atas pada dasarnya memiliki 

pendapat yang sama sehingga dapat dirumuskan tentang definisi 

belajar yaitu perubahan perilaku seseorang individu akibat dari 

pengalaman masa lalunya.  
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Amirullah (2002: 36-38) juga berpendapat bahwa dalam 

proses pengambilan keputusan, konsumen dapat menggunakan 

proses belajar melalui berfikir dan wawasan. Sementara itu memori 

bertindak sebagai perekam tentang apa yang diketahui konsumen 

melalui proses belajar. Perlu digarisbawahi bahwa konsumen 

melakukan tindakan tertentu atas dasar kesadaran, pengetahuan dan 

kepercayaan. Apabila tindakan itu menguntungkan, maka akan 

selalu diingat dan berpengaruh pada proses pembelajaran. Dengan 

kata lain, memori memegang peranan penting dalam 

mempengaruhi perilaku konsumen. 

Kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti adalah bahwa 

belajar berperan dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan 

memori berperan sebagai perekam atau pengingat dari proses 

belajar tersebut, sehingga belajar dan memori sama-sama berperan 

penting dalam proses pengambilan keputusan. 

(b) Kepribadian dan Konsep Diri (personality and self-concept) 

Swastha dan Irawan (2001: 102) mendefinisikan 

kepribadian sebagai pola sifat individu yang dapat menentukan 

tanggapan untuk bertingkah laku . 

Sedangkan Kotler (2002: 244) berpendapat kepribadian 

adalah ciri-ciri psikologis yang membedakan seseorang, yang 

menyebabkan terjadinya jawaban yang secara relatif tetap dan 

bertahan lama terhadap lingkungannya . 
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Berdasrkan pendapat-pendapat di atas, peneliti 

menyimpulkan definisi kepribadian adalah sifat atau ciri-ciri 

individu sebagai akibat dari respon terhadap lingkungannya. 

Swastha dan Irawan (2001: 102) mendefinisikan konsep 

diri sebagai cara bagi seseorang untuk melihat dirinya sendiri dan 

orang lain. 

Sedangkan menurut Amirullah (2002: 38) konsep diri 

diartikan sebagai pandangan seseorang tentang dirinya sendiri atau 

bagaimana seseorang ingin memposisikan dirinya sendiri. Baik 

kepribadian maupun konsep diri banyak mempengaruhi perilaku 

konsumen. 

Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa konsep 

diri merupakan cara pandang seseorang terhadap dirinya sendiri 

dan orang lain. 

(c) Motivasi dan Keterlibatan (motivation and involvement) 

Menurut Kotler (2002: 245) motivasi adalah suatu 

kebutuhan yang cukup kuat mendesak untuk mengarahkan 

seseorang agar dapat mencari pemuasan terhadap kebutuhan itu . 

Sedangkan Amirullah (2002: 39) berpendapat bahwa 

motivasi merupakan suatu kekuatan di mana individu didorong 

untuk melakukan suatu tindakan. Dorongan kekuatan itu dihasilkan 

melalui rangsangan dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. 
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Dalam hal ini, peneliti setuju denga pendapat Amirullah, 

sehingga peneliti memberi definisi motivasi sebagai suatu kekuatan 

yang mendorong individu untuk melakukan suatu tindakan, sebagai 

akibat dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. 

Sedangkan definisi keterlibatan menurut Amirullah (2002: 

40) adalah status motivasi yang menggerakkan serta mengarahkan 

proses kognitif dan perilaku konsumen pada saat mereka membuat 

keputusan. Tingkat keterlibatan produk yang dialami konsumen 

selama proses pengambilan keputusan tergantung pada dua aspek, 

yaitu pentingnya atau relevansi akhir bagi konsumen dan kekuatan 

hubungan antara tingkatan pengetahuan pribadi. 

(d) Sikap (attitude) 

Amirullah (2002: 41) berpendapat bahwa sikap mewakili 

perasaan senang atau tidak senang konsumen terhadap suatu objek 

yang dipertanyakan. Dewasa ini, studi tentang sikap sudah menjadi 

perhatian utama pemasar, hal ini dapat dilihat dari sebagian besar 

strategi pemasaran ditujukan untuk mempengaruhi sikap 

konsumen. Untuk mengetahui sikap konsumen dapat dilakukan 

dengan mengadakan survei sikap atau studi penelusuran (tracking 

studies). 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan 

kedua pendapat di atas bahwa sikap merupakan perasaan atau 

keadaan emosional yang ada dalam diri individu terhadap suatu 
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objek. Sikap memiliki pengaruh besar dalam pembentukan perilaku 

kosumen.  

(e) Persepsi (perseption) 

Menurut Kotler (2002: 248) persepsi adalah proses 

seorang individu memilih, mengorganisasi, dan menafsirkan 

masukan-masukan informasi untuk menciptakan sebuah gambar 

yang bermakna tentang dunia . 

Sedangkan Amirullah (2002: 42) mengartikan persepsi 

sebagai proses di mana individu memilih, mengelola, dan 

menginterpretasikan stimulus ke dalam bentuk arti dan gambar . 

Individu satu dengan yang lain dapat memiliki pandangan yang 

berbeda terhadap satu objek, hal ini dipengaruhi oleh kemampuan 

individu dan minimnya pengetahuan tentang objek yang diamati. 

Oleh karena itu pemasar sebaiknya menggalakkan program 

komunikasi untuk mengarahkan pandangan konsumen. 

Dari penjelasan di atas, peneliti setuju dengan pendapat 

Amirullah yang menyatakan bahwa persepsi merupakan suatu 

proses memilih, mengelola dan menginterpretasikan stimulus ke 

dalam bentuk arti dan gambar. 

2) Faktor-Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Perilaku 

Konsumen. 

Seperti telah dijelaskan oleh Amirullah (2002: 45) sebelumnya, 

bahwa keputusan pembelian konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh 
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faktor internal saja. Keputusan pembelian konsumen saat ini cenderung 

mengikuti perubahan-perubahan lingkungan luar (external factors). 

Perubahan lingkungan yang begitu cepat dan lompleks menyebabkan 

konsumen kadang-kadang menetapkan pilihan pada sesuatu tidak 

berdasarkan pada kebutuhan pribadi dan stimuli pribadi, tapi 

dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. 

Berdasarkan pendapat Amirullah di atas, dapat diambil satu 

pengertian tentang faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang 

ada di luar individu seperti perubahan-perubahan lingkungan luar yang 

mempengaruhi keputusan pembelian individu (konsumen).  

Amirullah (2002: 45-59) juga menyatakan bahwa dalam kajian 

perilaku konsumen, terdapat lima faktor lingkungan yang 

mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor-faktor tersebut adalah: 

(a)  Budaya 

Mangkunegara (2002: 39) mendefinisikan budaya sebagai 

hasil kreatifitas manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya 

yang sangat menentukan bentuk perilaku dalam kehidupannya 

sebagai anggota masyarakat .  

Amirullah (2002: 48) menjelaskan bahwa keberagaman sub 

budaya sangat berguna bagi pemasar dalam melakukan segmentasi 

pasar. Dalam kelompok budaya yang paling besar, pemasar harus 

menentukan masyarakat di negara mana yang menjadi sasaran, jika 

kelompok-kelompok sub budaya dalam kelompok besar 
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memperlihatkan perilaku konsumsi yang berbeda, para pemasar 

harus menentukan pasar sasaran mereka sehingga setiap produk 

yang dijual memiliki pasar sasaran yang jelas.  

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan 

pendapat Mangkunegara dan Engel, dkk tentang definisi budaya  

sebagai seperangkat nilai, gagasan, artefak, dan simbol yang 

bermakna lainnya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya yang sangat menentukan bentuk perilaku dalam 

kehidupannya.  

(b) Kelas sosial 

Menurut Amirullah (2002: 48-49), kelas sosial merupakan 

istilah umum untuk menunjukkan tingkatan-tingkatan orang dalam 

suatu masyarakat dengan anggota masyarakat lain, yang nantinya 

akan menghasilkan suatu hirarkis berupa kelompok status sosial. 

Kelas sosial dapat ditunjukkan oleh perbedaan yang ada dalam 

masyarakat, perbedaan yang dapat menunjukkan kelas sosial 

tersebut antara lain perbedaan pendapatan, jenis pekerjaan, dan 

gaya hidup. 

Peter dan Olson (2000: 93) berpendapat bahwa kelas sosial 

adalah sebuah gabungan dari berbagai ciri personal dan sosial 

ketimbang sebuah ciri-ciri tunggal seperti pendapatan dan 

pendidikan. Kelas sosial sangat dipengaruhi oleh tingkat 
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pendidikan dan pekerjaan sesorang, termasuk pendapatan sebagai 

ukuran keberhasilan kerja. 

Mengacu pada pendapat-pendapat di atas, peneliti 

sependapat dengan pendapat Amirullah bahwa kelas sosial 

merupakan penggolongan masyarakat ke dalam suatu tingkatan-

tingkatan yang memiliki ciri yang relatif homogen berdasarkan ciri 

personal tertentu.  

(c) Kelompok referensi 

Menurut Amirullah (2002: 50-51) Kelompok referensi 

(reference group) dapat diartikan sebagai sejumlah orang atau 

kelompok yang bertindak sebagai pembanding (reference) terhadap 

individu dalam setiap bentuk nilai, sikap atau penuntun ke arah 

perilaku . Kelompok referensi sangat mempengaruhi keputusan 

pembelian individu. Karena itulah, konsep kelompok referensi 

banyak digunakan oleh para pengiklan dalam upaya mempengaruhi 

individu untuk membeli produknya. Hal itu dapat dilihat dari 

banyaknya iklan yang menggunakan orang terkenal/menarik 

sebagai bintang iklannya. 

Peter dan Olson (2000: 104) berpendapat bahwa kelompok 

referensi (reference group) melibatkan satu atau lebih orang yang 

dijadikan sebagai dasar pembanding atau titik referensi dalam 

membentuk tanggapan afeksi dan kognisi serta menyatakan 

perilaku sesorang .  
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Sedangkan Mangkunegara (2002: 43) menyatakan bahwa 

kelompok referensi adalah suatu kelompok orang yang 

mempengaruhi sikap, pendapat, norma, dan perilaku konsumen. 

Kelompok referensi dapat berupa keluarga, kelompok atau 

organisasi tertentu seperti perhimpunan artis, atlet, kelompok 

pemuda, kelompok masjid, dan organisasi kecil lainnya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat kesamaan pendapat 

tentang definisi kelompok referensi yaitu dalam hal a)sebagai suatu 

kelompok, b) bertindak sebagai pembanding/acuan 

c)mempengaruhi perilaku konsumen. Sehingga peneliti 

menyimpulkan definisi kelompok referensi sebagai suatu 

kelompok yang dijadikan individu sebagai acuan atau pembanding 

dalam membentuk nilai dan sikap serta menyatakan perilakunya. 

(d) Keluarga 

Peter dan Olson (2000: 111) menyatakan bahwa sebuah 

keluarga (family) paling tidak beranggotakan dua orang-pemilik 

rumah dan seseorang yang ada hubungan dengan pemilik rumah 

baik berdasarkan hubungan darah, perkawinan atau adopsi . Suatu 

keluarga dapat berupa keluarga inti (nuclear family) yang terdiri 

dari satu atau lebih orang tua dan satu atau lebih anak yang hidup 

bersama dalam sebuah rumah tangga. Keluarga juga dapat berupa 

keluarga luas (extended family) yaitu keluarga inti ditambah 

dengan keluarga lainnya, biasanya kakek atau nenek, yang tinggal 
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dalam satu rumah tangga. Setiap anggota keluarga saling 

berinterkasi dan mempengaruhi dalam membuat keputusan 

pembelian. Orang yang berbeda dalam suatu keluarga dapat 

memainkan peran sosial dan perilaku yang berbeda pada saat 

mengambil keputusan dan mengkonsumsi. Untuk itu pemasar perlu 

mengetahui anggota keluarga mana yang memainkan peran apa. 

Hal ini juga dipertegas oleh pendapat Amirullah (2002: 51-52) 

yang menyatakan bahwa penting bagi pemasar untuk membedakan 

setiap peran anggota keluarga agar dapat mengembangkan strategi 

pemasaran yang optimal, sehingga membantu pemasar dalam 

perencanan dan pengembangan, karena dewasa ini pengaruh 

keluarga mulai bergeser, bukan sebagai salah satu jenis dari 

kelompok kecil, tapi lebih pada pengaruhnya yang sangat penting 

terhadap perilaku konsumen sebagai sebuah kelompok referensi. 

Di lain pihak, Kotler (2002: 188) menyatakan bahwa 

Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling 

penting dalam masyarakat, dan ia telah menjadi objek penelitian 

yang luas. Anggota keluarga merupakan kelompok acuan yang 

paling berpengaruh .  

Setelah mengkaji penjelasan di atas, peneliti menemukan 

kesamaan pendapat tentang definisi keluarga, sehingga peneliti 

menyimpulkan definisi keluarga sebagai suatu kelompok yang 
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terdiri dari satu atau lebih orang dan tinggal bersama karena 

hubungan darah, perkawianan atau adopsi. 

(e) Kondisi ekonomi 

Amirullah (2002: 56) menyatakan bahwa kondisi ekonomi 

merupakan arah dan ciri dari perekonomian di mana suatu 

perusahaan bersaing dan akan bersaing. 

Menurut Amirullah dan Sri Budi dalam Amirullah (2002: 

56-57), mengungkapkan bahwa pada prinsipnya kekuatan yang 

sangat besar yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelian 

konsumen meliputi: 

 

Pertumbuhan ekonomi 

Laju pertumbuhan ekonomi suatu negara menunjukkan 

perubahan tingkat ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun. 

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika 

pertumbuhan atau perkembangan kegiatan ekonomi yang 

dicapai lebih tinggi dari waktu sebelumnya. Pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi akan membentuk masyarakat yang 

memiliki daya beli yang tinggi pula. 

 

Pendapatan per kapita 

Pendapatan per kapita masyarakat merupakan jumlah uang 

yang dimiliki masyarakat setempat untuk melakukan 

transakasi ekonomi. Masyarakat dengan tingkat pendapatan 

tinggi biasanya diikuti oleh meningkatnya kebutuhan-
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kebutuhan yang merupakan peluang pasar bagi perusahaan. 

Setiap perusahan pasti mengharapkan adanya daya beli dari 

pasar yang dilayani, dan itu akan terjadi bila pendapatan 

masyarakat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. 

 

Tingkat inflasi 

Inflasi merupakan tingkat kenaikan harga-harga barang yang 

berlangsung secara terus-menerus dan dalam waktu yang lama, tingkat 

inflasi yang tinggi mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membeli 

suatu barang. 

2.2.2 Keputusan Pembelian 

2.2.2.1 Pengertian Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler (2002: 183) mengemukakan bahwa titik tolak 

untuk memahami perilaku pembeli adalah dengan model rangsangan-

tanggapan . Rangsangan pemasaran dan lingkungan mulai memasuki 

kesadaran pembeli. Karakteristk pembeli dan proses pengambilan 

keputusan menimbulkan keputusan pembelian tertentu. Tugas pemasar 

adalah memahami apa yang terjadi dalam kesadaran pembeli mulai dari 

adanya rangsangan dari luar sampai munculnya keputusan pembelian 

pembeli. 

2.2.2.2 Proses Keputusan Permbelian

 

Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan 

dalam membeli. Proses tersebut berupa sebuah pendekatan penyelesaian 
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masalah pada kegiatan manusia untuk membeli barang dan jasa dalam 

memenuhi keinginan dan kebutuhannya. 

Proses pengambilan keputusan untuk membeli pada setiap orang 

sama, hanya seluruh proses tersebut tidak selalu dilaksanakan oleh setiap 

orang. Hal ini penting yang berkaitan dengan model perilaku konsumen 

adalah proses keputusan membeli yang nampak satu kali merupakan salah 

satu tahap dari serangkaian tahap dalam proses keputusan pembelian. 

Dharmmesta dan Handoko (2000:106-111) mengatakan bahwa 

proses keputusan membeli terdiri dari lima tahap yang menggambarkan 

calon pembeli, yaitu: 

1) Menganalisa keinginan dan kebutuhan 

2) Pencarian informasi dari sumber-sumber yang ada 

3) Penilaian dan pemilihan (seleksi) terhadap alternatif pembeli 

4) Keputusan untuk membeli 

5) Perilaku sesudah pembelian. 

ad. a. Menganalisa keinginan dan kebutuhan  

Tujuan untuk mengetahui adanya keinginan dan kebutuhan 

yang belum terpenuhi atau terpuaskan. Jika kebutuhan tersebut 

diketahui maka konsumen akan segera memenuhi atau bisa 

melakukan penundaan dalam pemenuhannya. Dari tahap inilah 

proses pembelian dilakukan.   
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ad. b. Pencarian informasi dari sumber-sumber yang ada  

Pencarian informasi dapat bersifat aktif atau pasif, internal atau 

eksternal. Pencarian informasi pasif mungkin hanya dengan 

membaca iklan di majalah atau surat kabar tanpa mempunyai 

tujuan khusus dalam pikirannya tentang gambaran produk yang 

diinginkannya. Pencarian informasi intern tentang sumber-

sumber pembelian dapat berasal dari komunikasi perorangan 

dan pengaruh perorangan, yang terutama berasal dari pelopor 

opini. Sedangkan informasi ekstern dapat berasal dari media 

massa dan sumber-sumber informasi dari kegiatan pemasaran 

perusahaan. 

ad. c. Penilaian dan pemilihan (seleksi) terhadap alternatif pembelian   

Dalam penilaian dan pemilihan (seleksi) terhadap alternatif 

pembelian mempunyai 2 tahap yaitu menetapkan tujuan 

pembelian dan menilai serta mengadakan seleksi terhadap 

alternatif pembelian berdasarkan tujuan pembeliannya. Setelah 

tujuan pembelian ditetapkan, konsumen perlu 

mengidentifikasikan alternatif-alternatif pembelian yang 

mungkin dilakukan untuk meningkatkan prestise. 

Pengidentifikasian alternatif tersebut tidak dapat terpisah dari 

pengaruh sumber-sumber yang dimiliki ataupun resiko keliru 

pemilihan. Atas dasar tujuan pembelian, alternatif-alternatif 

pembelian yang telah diidentifikasi, dinilai dan diseleksi 
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menjadi alternatif pembelian yang dapat memenuhi dan 

memuaskan kebutuhan serta keinginannya. 

ad. d. Keputusan untuk membeli  

Keputusan untuk membeli merupakan proses pembelian secara 

nyata. Jadi setelah tahap-tahap di muka dilakukan, maka 

konsumen harus mengambil keputusan apakah membeli atau 

tidak. Bila konsumen memutuskan untuk membeli, konsumen 

akan menjumpai serangkaian keputusan yang harus diambil 

menyangkut jenis produk, merk, penjual, kualitas, waktu 

pembelian dan cara pembayarannya. 

ad. e. Perilaku sesudah pembelian  

Bagi perusahaan, perilaku sesudah pembelian sangatlah 

penting. Perilaku konsumen sangat mempengaruhi pembelian 

dan penjualan ulang. Jika konsumen merasa terpuaskan maka 

peluang untuk membeli kembali akan lebih tinggi dan 

kecenderungan menyatakan sesuatu yang lebih baik tentang 

produk atau jasa yang telah dibeli kepada orang lain. 

Jadi proses keputusan membeli dimulai sebelum terjadi kegiatan 

pembelian dan mempunyai kelanjutan yang panjang setelah pembelian 

dilakukan. Pemasar harus meneliti konsumen untuk mengetahui jenis 

masalah atau keinginan dan kebutuhan yang timbul, apa yang 

menyebabkan rasa kebutuhan itu dan bagaimana rasa kebutuhan itu 

mengarah pada obyek tertentu. 
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Keputusan membeli dapat berupa membeli atau tidak membeli. Ada 

dua faktor yang muncul antara niat membeli dan keputusan untuk membeli 

yaitu sikap orang lain dan situasi yang tak terduga yang dapat merubah 

sifat niat membeli. Apabila konsumen memutuskan untuk membeli 

konsumen cenderung memilih produk yang disukai. Ada 7 faktor dalam 

keputusan membeli yaitu: 

1) Keputusan tentang jenis produk  

2) Keputusan tentang bentuk produk  

3) Keputusan tentang merk 

4) Keputusan tentang penjualannya 

5) Keputusan tentang jumlah produk  

6) Keputusan tentang waktu pembelian  

7) Keputusan tentang cara pembayaran (Dharmmesta dan Handoko, 

2002:104) 

Setelah melakukan pembelian, konsumen mengalami tahap kepuasan 

dan ketidakpuasan. Tahap ini merupakan tahap setelah perilaku pembelian, 

bagi perusahaan, perasaan dan perilaku setelah pembelian juga sangat 

penting untuk diperhatikan. Perilaku mereka dapat mempengaruhi 

penjualan ulang dan juga mempengaruhi ucapan-ucapan kepada pihak lain 

tentang produk perusahaan tersebut.    
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2.2.2.3 Faktor Utama yang Mempengaruhi Keputusan  Pembelian 

Menurut Kotler (2000: 183) mengemukakan bahwa perilaku 

pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sosial, 

pribadi, dan psikologis . Adapun penjabarannya sebagai berikut: 

1) Faktor Budaya 

Budaya, sub-budaya, dan kelas sosial merupakan hal yang yang sangat 

penting dalam perilaku pembelian.  

2) Faktor Sosial 

Selain faktor budaya perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh 

faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, peran, dan status 

sosial. 

3) Faktor Pribadi 

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. 

Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, 

keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, konsep diri pembeli. 

4) Faktor Psikologis 

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologis 

utama yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan 

pendirian 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Menurut Sugiyono (2000:47) mengemukakan bahwa kerangka berfikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dari 
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pendapat tersebut dapat diketahui bahwa suatu penelitian diperlukan kerangka 

berpikir dalam dari bentuk model konseptual yang akan menjelaskan 

gambaran secara lebih operasional untuk merumuskan hopitesis suatu 

penelitian. Dengan demikian tujuan intruksional khusus dengan adanya model 

konseptual di atas adalah sebagai dasar menyusun hipotesis penelitian.  

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kerangka berpikir 

merupakan sintesa atau perpaduan tentang hubungan antar variabel yang 

disusun dari berbagai teori yang dideskripsikan. Berdasarakan teori-teori yang 

telah dideskripsikan di atas, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis 

sehingga menghasilkan sintesa hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa 

tentang hubungan variabel tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan 

hipotesis. 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu dan teori sebagaimana 

telah dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa faktor kebudayaan, kelas 

sosial, keluarga dan kelompok merupakan salah satu variabel penyusun faktor 

Individu (Faktor Ektern). Sedangkan motivasi merupakan salah satu variabel 

penyusun faktor Psikologis atau kejiwaan seseorang. Dengan demikian dapat 

disusun model kerangka berpikir sebagai model hipotesis pada penelitian ini 

sebagai berikut: 
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Gambar 1 

Kerangka Pikir                      

Faktor Eksternal  (X)  

1. Kebudayaan (X1) 
2. Kelas Sosial (X2) 
3. Keluarga  (X3) 
4. Kelompok (X4)  

Keputusan Pembelian Perdana 

IM3 (Y) mengenai: 

a. Pertimbangan Merek  
b. Kesesuaian Harga 
c. Produk yang berkualitas 
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BAB III 

METODE PENELITIAN   

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi 

dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok 

(Singarimbun dan Efendi,1989:3). Dimana penelitian survey ini dimaksudkan 

untuk penjelasan (explanatory research). 

Singarimbun dan Efendi (1989:5) mengemukakan bahwa penelitian 

penjelasan adalah penelitian yang menyoroti hubungan antara variabel 

 

variabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Dalam penelitian penjelasan ini peneliti menjelaskan hubungan kausal antara 

variabel 

 

variabel melalui pengujian hipotesa. Oleh karena itu, penelitian ini 

juga dinamakan penelitian pengujian hipotesa atau testing research. 

Walaupun uraiannya juga mengandung deskripsi, tetapi sebagai penelitian 

rasional fokusnya terletak pada penjelasan hubungan 

 

hubungan antar 

variabel. 

Alasan utama penelitian jenis penelitian eksplanatoris ini untuk 

menguji hipotesa yang diajukan. Diharapkan melalui hipotesa tersebut dapat 

menjelaskan hubungan dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

yang ada dalam hipotesa tersebut.  
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3.2 Jenis Penelitian 

Pada umumnya jenis penelitian ditetapkan menurut tujuan penelitian 

yang akan diteliti. Berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai, maka jenis 

penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian studi dekriptif yaitu suatu 

penelitian yang menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena 

yang diamati. Sudi ini membantu peneliti untuk menjelaskan karakteristik 

subyek yang diteliti, mengkaji berbagai aspek dalam fenomena tertentu 

(Indriatoro dan Supomo, 2002:88). Penelitian deskriptif pada penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel yang ada dalam 

faktor-faktor eksternal terhadap  pengambilan keputusan konsumen untuk 

menggunakan Produk IM3. 

3.3 Data dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sangat berhubungan 

dengan jenis data yang diambil. Data yang dipakai diharapkan sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapi sehingga mampu menjawab hipotesa yang telah 

dinyatakan dan dapat menyelesaikan permasalahan penelitian.  

Adapun data yang diperlukan berasal dari dua sumber yaitu: 

1. Sumber data primer 

Merupakan data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian yang 

dikumpulkan secara langsung di lapangan, dalam hal ini berasal dari para 

responden melalui kuisioner yang diberikan.    
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2. Sumber data sekunder 

Adalah data yang bukan berasal dari usaha peneliti sendiri. Data ini 

diperoleh dari berbagai literatur, artikel-artikel dan dokumen di lokasi 

penelitian yang berkaitan dengan penelitian. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

a. Angket atau Questioner 

Angket atau Questioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Data yang diperoleh dari 

angket atau questioner adalah data mengenai pribadi responden dan data 

mengenai hal-hal yang responden ketahui yang berhubungan dengan 

penelitian misalnya tentang pengaruh keluarga terhadap keputusan 

pembelian kartu perdana IM3.  

b. Dokumentasi 

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan mencatat 

dokumen yang berkaitan dengan penelitian. 

3.5 Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri 

 

cirinya akan diduga (Singarimbun,1989:152), sedangkan menurut 

Arikunto (2002:108) adalah keseluruhan subjek penelitian.  

Populasi merupakan himpunan (yang lengkap atau sempurna) 

dari semua unit observasi yang mungkin. Istilah lengkap atau sempurna 
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mempunyai pengertian bahwa definisi populasi suatu studi harus 

dinyatakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah pengertian.  

Menurut Sugiyono ( 2001: 72 ) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek / subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditaik kesimpulan. 

Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

seluruh konsumen yang telah membeli dan menggunakan Kartu Perdana 

IM3 di Pusat Perdagangan Handphone Malang Plaza. 

3.5.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2004 : 17) sampel adalah sebagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut.  

Menurut Arikunto (1996 : 120) dalam menentukan besarnya 

sampel yang diambil, mengemukakan bahwa untuk sekedar ancer-ancer 

apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya penelitian populasi.  

Menurut Singarimbun dan Efendi (1995 : 150-152) terdapat 4 

faktor yang harus di perhatikan dalam menentukan besarnya sampel dalam 

suatu penelitian, yaitu: 

1. Derajat Keseragaman (degree of homogenety) dari populasi atau 
semakin seragam populasinya maka semakin kecil sampel yang dapat 
diambil. 

2. Presisi yang di kehendaki dari penelitian, makin tinggi yang di 
kehendak8i maka makin besar sampel yang harus diambil. 

3. Rencana Analisa.         
Adakalanya besarnya sampel sudah mencukupi sesuai dengan 



  

39

 
presisi yang di kehendaki, tetapi kalau dihubungkan dengan analisa, 
maka jumlah sampel tersebut belum tentu mencukupi. 

4. Tenaga, Biaya dan Waktu.       
Kalau menginginkan presisi yang tinggi maka jumlah sampel harus 

besar, tetapi kalau dana, tenaga, dan waktu terbatas. Maka tidaklah 
tidaklah mungkin mengambil sampel yang besar, oleh karena itu 
presisinya harus menurun.  

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya yang ada, maka 

pengambilan sampel dilakukan terhadap sebagian populasi yang ada. 

Mengenai berapa ukuran ideal untuk sampel penelitian, sampai saat ini 

belum ada kesepakatan atau ketentuan yang bisa diterima secara umum. 

Penetapan ukuran sampel merupakan masalah yang kompleks dan 

mencakup banyak pertimbangan. Yang jelas, sampel yang baik adalah 

sampel yang representatif atau dengan kata lain sampel yang  dapat 

memberikan gambaran optimal terhadap populasinya. Mengingat jumlah 

populasi yang besar dan homogen, maka pada penelitian ditetapkan jumlah 

sampel sebanyak  minimal 5 X jumlah variabel penelitian 

(Malhotra,2001:102), sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 

orang 

3.5.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan metode Purposive Sampling 

(Sugiyono,1999:78) yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu, mengingat penelitian yang dilakukan tentang Peran Faktor 

Lingkungan Ekstern Dalam Pengambilan Keputusan Pembelian 

Kartu Perdana IM3  (Study pada Pusat Perdagangan Handphone 
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Malang Plaza), maka sampel sumber datanya adalah pengguna kartu 

prabayar IM3 yang sedang melakukan pembelian di Malang Plaza dan 

bukan orang yang mewakili pengguna IM3 serta yang cocok dengan 

sumber data selama penelitian ini berlangsung 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

Variabel bebas (X), adalah variabel yang berhubungan dengan 

variabel lain, bertindak sebagai penyebab atau mempengaruhi variabel 

lain. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel bebas yaitu : 

1. Kebudayaan (X1) segala nilai, pemikiran, simbol, yang mempengaruhi 

perilaku, sikap, kepercayaan, dan kebiasaan seseorang dalam 

menggunakan Produk Perdana IM3. Indikator dari variabel 

kebudayaan yaitu: penggunaan Produk Perdana IM3 didasarkan atas 

nilai dan norma yang berlaku, gagasan atau pemikiran yang 

mempengaruhi kepercayaan dan sikap, simbol, dan kebiasaan. Item-

item atau dimensi yang dapat ditentukan dari indikator ini adalah :  

a) Tingkat kesesuaian dengan kebudayaan 

b) Tingkat kepercayaan mengenai kelebihan dan manfaat Produk 

Perdana IM3 

2. Kelas Sosial/Social Class (X2) pelapisan sosial berdasarkan atas 

pekerjaan, kekayaan, tingkat pendidikan, gaya hidup yang 

mempengaruhi konsumen menggunakan Produk Perdana IM3. 

Indikator dari variabel kelas sosial adalah: status sosial individu dalam 

masyarakat. Item-item yang dapat ditentukan dari variabel ini adalah :  
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a) Tingkat kesesuaian dengan kelas sosial  

b) Pengaruh tingkat pendidikan 

3. Keluarga/Family (X3) Adalah kelompok terkecil dalam masyarakat 

yang mempunyai ikatan saudara dan dapat mempengaruhi satu sama 

lain baik dalam berperilaku maupun dalam menggunakan Produk 

Perdana IM3. Indikatornya adalah: Lingkungan keluarga. Item-item 

yang dapat ditentukan dari variabel ini meliputi : 

a) Pengaruh ayah sebagai kepala keluarga  

b) Pengaruh saudara kandung 

c) Pengaruh saudara sebagai anggota dalam keluarga.  

4. Kelompok Referensi/Reference Group (X4) Adalah kelompok yang 

berfungsi sebagai referensi bagi seseorang dalam keputusan 

menggunakan Produk Perdana IM3. Indikator dari variabel kelompok 

referensi adalah lingkungan kelompok acuan. Item-item yang dapat 

ditentukan dari variabel ini adalah :  

a) Pengaruh pelopor opini 

b) Masukan atau nasihat dari teman maupun sahabat 

c) Iklan dengan menggunakan tokoh  terkenal 

Variable terikat (Y) adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh 

variabel lain, adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian in 

adalah keputusan pembelian. Konsep keputusan pembelian, yaitu 

kegiatan akhir dari suatu proses pemikiran seseorang tentang suatu 

masalah yang hendak dipecahkan dengan melakukan pembelian 
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terhadap pilihan produk, pilihan merek, waktu pembelian, dan volume 

pembelian variabel ini dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: 

a. Pertimbangan Merek dengan item : 

 

Nama merek yang singkat dan jelas  

 

Merek yang mampu menunjukkan kualitas produk  

 

Nama merek yang menarik 

 

Nama merek mudah diucapkan 

b. Kesesuaian Harga dengan item : 

 

Harga produk yang terjangkau  

 

Harga produk yang sesuai dengan kualitas produknya  

 

Harga produk merk lain 

c. Produk yang berkualitas dengan item : 

 

Manfaat yang didapatkan dari produk  

 

Keunggulan produk dari produk lain 

Definisi operasional dari variabel 

 

variabel tersebut dijabarkan 

dalam indikator dan item, dapat dilihat pada Tabel 3.1. dibawah ini :  
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Tabel 3.1 

Variabel, Indikator dan Item Peelitian 

Variabel Indikator Item 
Kebudayaan       

Kelas sosial       

Kelompok referensi         

Keluarga  

Tingkat kesesuaian 
dengan kebudayaan     

Tingkat kesesuaian 
dengan kelas sosial      

Pengaruh individu atau 
kelompok       

Pengaruh anggota 
keluarga  

1. Kartu Perdana sebagai 
Salah satu hasil budaya  

2. Kelebihan dan manfaat 
produk  

3. Kesesuaian dengan uang 
saku/pendapatan 

4. Kesesuaian dengan tingkat 
pendidikan    

5. Pengaruh orang 
terkenal/tokoh panutan 

6. Pengaruh dan pengalaman 
kelompok keanggotaan 

7. Pengaruh dan pengalaman 
teman   

8. Pengaruh orang tua 
9. Pengaruh saudara kandung 
10. Pengaruh sanak keluarga 

Keputusan Pembelian Pertimbangan Merek        

Kesesuaian Harga      

Produk yang berkualitas  

Nama merek yang singkat dan 
jelas  
Merek yang mampu 
menunjukkan kualitas produk  
Nama merek yang menarik 
Nama merek mudah diucapkan   

Harga produk yang terjangkau  
Harga produk yang sesuai 
dengan kualitas produknya  
Harga produk merk lain   

Manfaat yang didapatkan 
dari produk  
Keunggulan produk dari 
produk lain  
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3.7 TeknikPengukuran Data 

Dalam penelitian ini untuk mengukur variabel bebas yang digunakan 

adalah skala likert. Menurut Widayat (2004;76) skala likert digunakan secara 

luas yang mengharuskan responden untuk menunjukan derajat setuju atau 

tidak setuju kepada setiap pertanyaan yang berkaitan dengan objek yang 

dinilai. Dengan skala likert, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak 

untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan. Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradiasi dari sangat positive sampai sangat negative. Instrumen 

penelitian yang digunakan dibuat dalam bentuk pilihan ganda. 

Dalam penelitian ini setiap jawaban  atas variable digunakan sistim 

skor/nilai dengan dasar skala Likert, adapun penilaian atau skor masing-

masing dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Apabila responen menjawab sangat setuju diberi skor 5. 

2. Apabila responen menjawab setuju diberi skor 4. 

3. Apabila responen menjawab netral diberi skor 3. 

4. Apabila responen menjawab tidak setuju diberi skor 2. 

5. Apabila  responen menjawab sangat tidak setuju diberi skor 1. 

3.8 Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrument yang 
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valid mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya instrument yang 

tidak valid berarti mempunyai validitas yang rendah. Uji validitas 

dihitung dengan cara mengkorelasikan setiap skor item (indikator) 

dengan total skor item dalam setiap variabel, kemudian hasilnya 

dibandingkan dengan nilai kritis pada tingkat signifikan 5%. Jika nilai 

koefisien korelasi setiap item pertanyaan lebih besar dan atau sama 

dngan dari nilai kritis maka item tersebut dinyatakan valid. (Arikunto, 

2002:146). Pada penelitian ini penulis menggunakan alat korelasi 

dengan rumus sebagai berikut: 

2222 YYNXXN

YXXYN
rxy  

Dimana :       

r   : korelasi product moment 

N : jumlah responden atau sampel 

X : jumlah jawaban variabel x  

 Y : jumlah jawaban variabel y 

Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang 

akurat. Oleh karena itu suatu instrumen pengukur dikatakan valid jika 

instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel 

yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen 

menunjukkan sejauhmana data yang terkumpul tidak menyimpang dari 

gambaran tentang variabel yang dimaksud. 
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Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, yang 

mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan 

jumlah tiap skor butir. Dalam hal analisis item ini, teknik korelasi 

untuk menentukan validitas item ini sampai sekarang merupakan 

teknik yang paling banyak digunakan. Item yang mempunyai nilai 

korelasi positif dengan kriterium (corrected item total correlation) 

yang lebih besar dari nilai r tabel, menunjukkan bahwa item tersebut 

valid, begitu juga sebaliknya. 

Untuk menguji validitas yang diperoleh instrumen maka 

dilakukan dengan cara mengkorelasi antara skala yang diperoleh pada 

masing-masing variabel dengan skor total. Skor total ini merupakan 

hasil daripenjumlahan semua variabel diatas angka krisis yaitu 5%, 

jika koefisien itu diatas atau lebih dari nilai kritis maka dinyatakan 

valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Suatu data penelitian yang valid, bagaimanapun harus reliable 

karena akurasi memerlukan konsistensi. Reliabilitas menunjuk pada 

satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya (reliabel) akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya pula. Apabila datanya 

memang benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kalipun 
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diambil, tetap akan sama. Reliabilitas menunjuk pada tingkat 

keterandalan sesuatu.  

Untuk menguji reliabilitas suatu alat ukur dalam penelitian 

digunakan nilai cronbach alpha. Teknik yang digunakan untuk 

menghitung reliabilitas adalah dengan Alpha Cronbach (Arikunto, 

2002:163)  

2

2

1
1 t

b
ii k

k
r

  

Keterangan:  

rii = Reliabilitas Instrumen  

2
b

 

= Jumlah Varians Butir  

k = Banyaknya Butir Pernyataan atau Banyaknya Soal 

2
t

 

=Varians Total 

Suatu instrumen yang realiabel mengandung arti bahwa 

instrumen tersebut cukup baik sehingga mampu mengungkapkan data 

yang dapat dipercaya. Untuk mengetahui instrumen reliabel atau tidak, 

dilakukan dengan melihat nilai koefisien reliabilitas tersebut, yang 

biasanya terletak antara 0 hingga 1. semakin mendekati angka 1, 

menunjukkan semakin reliabel, dimana nilai Alpha Cronbach 

hendaknya diatas 0,6 atau 60% (Maholtra, 2005;304).     
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3.9 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis statistik deskriptif 

yang merupakan proses transformasi data dalam bentuk tabulasi sehingga 

mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, 

pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. 

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan distribusi frekuensi yang 

merupakan salah ukuran dalam statistik deskripif yang menunjukkan nilai 

distribusi data penelitian yang memiliki kesamaan kategoti. (Indriantoro dan 

Supomo, 2002:170-171)       
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN    

4.1  Gambaran Umum  

4.1.1 Sejarah Singkat PT Indosat Tbk. 

Indosat didirikan pada tahun 1967 sebagai Perusahaan Modal 

Asing, dan memulai operasinya pada tahun 1969. Pada tahun 1980 Indosat 

menjadi Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh 

Pemerintah Indonesia. Hingga tahun 1990, Indosat menyediakan layanan 

telekomunikasi seperti SLI dan layanan transmisi televisi antarbangsa. PT 

Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) didirikan pada tahun 1993 di bawah 

pengawasan PT Indosat. Ia mula beroperasi pada tahun 1994 sebagai 

operator GSM. Pendirian Satelindo sebagai anak perusahaan Indosat 

menjadikan ia sebagai operator GSM pertama di Indonesia yang 

mengeluarkan kartu prabayar Mentari dan pascabayar Matrix. Pada tahun 

1994 Indosat memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, Bursa 

Efek Surabaya, dan New York Stock Exchange.  

Memasuki abad ke-21, Pemerintah Indonesia melakukan 

deregulasi di sektor telekomunikasi dengan membuka kompetisi pasar 

bebas. Dengan demikian, Telkom tidak lagi memonopoli telekomunikasi 

Indonesia. Pada tahun 2001 Indosat mendirikan PT Indosat Multi Media 

Mobile (IM3) dan ia menjadi pelopor GPRS dan multimedia di Indonesia, 

dan pada tahun yang sama Indosat memegang kendali penuh PT Satelit 
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Palapa Indonesia (Satelindo). Pada akhir tahun 2002 Pemerintah Indonesia 

menjual 41,94% saham Indosat ke Singapore Technologies Telemedia Pte. 

Ltd.. Dengan demikian, Indosat kembali menjadi PMA. Pada bulan 

November 2003 Indosat mengakuisisi PT Satelindo, PT IM3, dan 

Bimagraha. 

4.1.2 Produk PT Indosat Tbk 

Layanan seluler bagi Indosat merupakan jenis layanan yang 

memberikan penerimaan paling besar, yakni hingga mencapai 75% dari 

seluruh penerimaan pada tahun 2006. Berdasarkan data tahun 2006, 

Indosat menguasai 26,9% pasar operator telepon seluler GSM (yakni 

melalui Mentari dan IM3) dan 3,7% pasar operator CDMA (melalui 

StarOne). 

a. Mentari, kartu prabayar GSM untuk pengguna umum  

 

Jaringan Satelindo (kini Indosat)  

 

Kapasitas : 16Kb,32Kb  

 

Voltase : 3 Volt atau 5 Volt  

 

Memory SMS : 35,30 SMS  

 

Memory Phone Book : 250 nomor  

 

GSM 900/1800  

 

3,5G  

 

Menu Browser Satelindo@ccess hanya untuk 32Kb    
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b. Matrix, kartu pascabayar GSM untuk pengguna eksekutif dan umum  

 
Jaringan Satelindo (kini Indosat)  

 
Kapasitas : 64 Kilobytes  

 

Voltase: 3 Volt atau 5 Volt  

 

Memory SMS : 30 SMS  

 

Memory Phone Book : 550 nomor  

 

GSM Phase 2+  

 

GSM 900/1800  

 

3,5G  

 

Personalized PIN/PUK  

 

Menu Browser Satelindo@ccess/ Matrix-Centro 

c. IM3 

 

Jaringan Isat-M3 dan Satelindo (kini satu jaringan Indosat)  

 

Kapasitas : 64 Kilobytes dan 32 Kilobytes  

 

Voltase: 3 Volt atau 5 Volt  

 

Memory SMS : 20 SMS  

 

Memory Phone Book : 250 nomor  

 

GSM 900/1800  

 

3,5G  

 

Personalized PIN/PUK  

 

Menu Browser M3-Access hanya untuk 64Kb    
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4.1.3 Kegiatan Pemasaran Kartu Perdana Perdana IM3 

Strategi pemasaran adalah logika pemasaran, dan unit bisnis 

diharapkan untuk mencapai sasaran-sasaran pemasarannya. Strategi 

pemasaran perusahaan terdiri dari pengambilan keputusan tentang biaya 

pemasaran dari perusahaan, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran 

dalam hubungannya dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dalam 

kondisi persaingan. Strategi pemasaran menyeluruh perusahaan tercermin 

dalam rencana strategi pemasaran perusahaan (Corporate Marketing Plan) 

yang disusun. Rencana strategi pemasaran perusahaan adalah suatu 

rencana pemasaran jangka panjang yakng bersifat menyeluruh dan 

strategis, yang merumuskan berbagai strategi dan program pokok dibidang 

pemasaran perusahaan pada suatu jangka waktu tertentu dalam jangka 

panjang dimasa depan. Bentuk 

 

bentuk pemasaran atau bauran promosi 

yang dilakukan  sebagai Produsen Kartu Perdana IM 3 antara lain :  

a. Periklanan 

Meningkatkan Brand Image dan Awarreness melalui Promo Outdoor 

- Branding Outlet : Pemasangan Pos material di Dealer2 dan 

Outlet2.  

- Billboard & Baligho : Permasangan Billboard di Jalan Raya. 

- Billboard/Branding Bandara/Terminal/Stasiun : Pemasangan 

materi iklan di area Bandara,Statsiun dan Terminal 

- Spanduk /Umbul2/Vertikal Banner. 
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- Pemasangan Spanduk /Umbul2/Vertikal Banner Program 

Penjualan di Outlet-outlet IM3 

b. Promosi Penjualan 

Meningkatkan loyalitas dan revenue melalui program program yang 

berkesinambungan. Membuat Program yang berkesinambungan untuk 

meningkatkan loyalitas pelanggan , meningkatkan revenue. Kegiatan 

yang dilakukan natara lain : 

- Program yang besar dibuat oleh Outlet-outlet IM3 

- Pengawasan dan Controlling program oleh Marketing Area 

c. Hubungan Masyarakat 

- Penyelengaran event event hiburan dan olah raga 

- Kegiatan Event Event Regional  

- Sponsorship di Regional  

- Sponsorship Nasional 

d. Personal Selling 

Meningkatkan Brand Image dan Awarreness melalui Placement di 

Media Massa 

- Pemberian gift N S P ke pelanggan 

- Sosialisasi HSDPA 

4.1.4 Visi dan Misi 

a. Visi 

Untuk menjadi yang provider telekomunikasi yang terkemuka, 

yang diintegrasikan sepenuhnya tanpa kawat jaringan di Indonesia  
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b. Misi  

 
Untuk menyediakan dan mengembangkan produk inovatif dan 

mutu, servis, dan pemecahan, yang menawarkan nilai terbaik 

kepada pelanggan kami   

 

Untuk secara terus-menerus menanam nilai pemegang saham  

 

Untuk memberikan kualitas kehidupan yang lebih baik kepada 

pihak yang berkepentingan  

4.2  Karakteristik Responden 

4.2.1 Distribusi Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

Distriibusi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat 

pada tabel 4.1 berikut ini: 

Tabel 4.1 
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Proporsi 
Laki  laki 22 44% 
Perempuan 28 56% 

Jumlah 50 100 % 
Sumber: Data Primer yang diolah (2009)  

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dari 50 orang 

responden berdasarkan jenis kelamin. Untuk responden dengan jenis 

kelamin laki-laki sebanyak 22 orang (44%) dan yang berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 28 orang (56%).  Dengan demikian dapat diketahui 

bahwa secara proporsional ternyata jumlah responden perempuan lebih 

banyak dibanding laki-laki dengan perbandingan 44 % untuk laki-laki dan 
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56% untuk perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengguna Kartu 

Perdana IM3 kebanyakan adalah perempuan. Hal ini berarti berbagai 

feature dan fasilitas yang ada pada Kartu Perdana 3 sangat sesuai dengan 

keinginan dan harapan konsumen wanita. 

4.2.2 Distribusi Responden berdasarkan Umur. 

Distriibusi responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel 

5 berikut ini: 

Tabel 4.2 
Distribusi Responden Berdasarkan Umur 

Umur Jumlah Proporsi 
14-16 9 18 
17-19 14 27 
20-22 11 23 
23-25 9 18 
< 25  7 14 

Jumlah 50 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah (2009)  

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa responden 

terbanyak pada kategori umur 17-19 tahun dengan jumlah sebanyak 12 

orang atau sebesar 24%. Sedangkan responden yang paling sedikit 

terletak pada umur 25 < tahun yaitu hanya sebanyak 7 orang atau 

sebesar 14%. Hal ini berarti bahwa konsumen yang sudah pernah 

membeli produk Kartu Perdana IM3 lebih didominasi konsumen yang 

berusia muda dan berjiwa dinamis yang 

4.2.3 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan  

Berdasarkan hasil survey dapat diketahui distribusi responden 

berdasarkan pekerjaannya, sebagaimana ditunjukkan tabe berikut 

ini: 
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Tabel 4.3 

Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan 
Pelerjaan Jumlah Proporsi 

Pelajar 11 22% 
Mahasiswa 23 46% 

Pegawai/Karyawan 5 10% 
Wirsaswasta 7 14% 

PNS 4 8% 
Jumlah 50 100 % 

Sumber: Data Primer yang diolah (2009)  

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa responden 

terbanyak pada kategori pekerjaan sebagai Mahasiswa dengan jumlah 

sebanyak 23 orang atau sebesar 46%. Sedangkan responden yang 

paling sedikit terletak pada kategori pekerjaan sebagai PNS yaitu 

hanya sebanyak 4 orang atau sebesar 8 %. Hal ini berarti bahwa 

konssumen yang sudah pernah membeli produk Kartu Perdana IM3 

lebih didominasi mahasiswa yang berusia muda dan berjiwa dinamis 

yang 

4.3 Pengujian Instrumen 

Sebuah instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang 

diinginkan serta dapat mengungkapkan secara tepat dari variabel yang diteliti. 

Untuk menguji validitas responden dipakai korelasi Product Moment yaitu  

dengan membandingkan antara reliabel hitung dan reliabel tabel. 

Untuk melihat tingkat reliabilitas tiap-tiap instrumen menggunakan 

kriteria indeks korelasi reliabilitas yang dikemukakan oleh Arikunto (1982) 

yaitu : 
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0,800  1,000 = sangat tinggi 

0,600  0,799 = tinggi 

0,400  0,599 = cukup 

0,200  0,399 = rendah  

         < 0,200 = sangat rendah. 

Penyelesaian pengujian reliabilitas menggunakan program SPSS 10 for 

Windows. Hasil perhitungan yang diperoleh  dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada lampiran. Secara statistik instrumen pengumpulan data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan reliabel, sehingga dapat 

berlaku untuk penelitian yang sama di tempat lain. Untuk jelasnya rekapitulasi 

hasil uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada pada tabel berikut 

Tabel 4.4   
Rekapitulasi hasil uji validitas 

Item Koefisien 
Korelasi (r) 

Keputusan 

X1.1 0.8115 Valid 
X1.2 0.7691 Valid 
X2.1 0.7823 Valid 
X2.2 0.7502 Valid 
X3.1 0.6635 Valid 
X3.2 0.7824 Valid 
X3.3 0.7240 Valid 
X4.1 0.7304 Valid 
X4.2 0.6552 Valid 
X4.3 0.7127 Valid 
Y.1 0.3130 Valid 
Y.2 0.5325 Valid 
Y.3 0.8111 Valid 
Y.4 0.6412 Valid 
Y.5 0.5325 Valid 
Y.6 0.8111 Valid 
Y.7 0.6412 Valid 
Y.8 0.811 Valid 
Y.9 0.6412 Valid 

N : 50           : 0,05        r tabel = 0.273 
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  Sumber : Data primer diolah (2009)   

Berdasarkan tabel tersebut diatas, seluruh item penelitian dikatakan 

valid karena nilai r hitung lebih besar dari r tabel 0.168. 

Tabel 4.5  
Rekapitulasi hasil uji reliabilitas 

Variabel Alpha Keterangan 
X1 
X2 
X3 
X4 
Y 

0.8249 
0.7637 
0.7870 
0.7720 
0.7562 

Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 

Sumber : Data primer diolah (2009) 

4.4 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian. 

Analisis statistik deskriptif ini bertujuan untuk melihat distribusi 

frekuensi dari tiap-tiap jawaban responden berdasarkan kuesioner yang 

disebarkan dalam penelitian ini, yaitu untuk melihat konsep Variabel X 

Lingkungan Eksternal yang terdiri dari Kebudayaan, Kelas Sosial, Keluarga 

dan Kelompok Referensi dan Keputusan Menggunakan Kartu Perdana  IM3. 

4.4.1 Variabel Kebudayaan 

Tabel 4.6 

 Distribusi frekuensi item-item variabel Kebudayaan. 

Jawaban Responden 

1 2 3 4 5 

No Item Variabel 

f % f % F % f % f % 

Rerata 

1 X1  1 0 0 3 6 12 24 11 22 24 48 4.12 
2 X1  2 0 0 3 6 5 10 13 26 29 58 4.36 

Mean dari rerata 4.24 
Sumber : Data primer diolah (2009) 

Berdasarkan tabel 4.6, nampak bahwa untuk jawaban item X1-1 

menunjukkan sebagian besar responden yaitu sebanyak 48 % atau 24 
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responden menyatakan sangat setuju bahwa Sebagai salah satu hasil budaya, 

Kartu Perdana IM3 sangat membantu memenuhi kebutuhan khususnya dalam 

hal berkomunikasi , 22 % atau 11 responden menyatakan setuju, 24 % atau 12 

responden menyatakan netral, dan sisanya 6 % atau 3 responden menyatakan 

tidak setuju. Rata-rata skor diperoleh adalah sebesar 4.12 yang bisa diartikan 

bahwa  IM3 merupakan hasil budaya yang sangat membantu memenuhi 

kebutuhan khususnya dalam hal berkomunikasi. 

Berdasarkan tabel 9 diatas, nampak bahwa untuk jawaban item X1-3 

menunjukkan sebagian besar responden yaitu sebanyak 58 % atau 29 

responden menyatakan sangat setuju bahwa menggunakan  IM3 karena 

informasi yang beredar di masyarakat mengenai kelebihan dan manfaat  IM3 , 

26 % atau 13 responden menyatakan setuju., 10 % atau 5 responden 

menyatakan netral dan sisanya 6 % atau 3 responden menyatakan tidak setuju. 

Rata-rata skor diperoleh adalah sebesar  4.36 yang bisa diartikan bahwa 

menggunakan  IM3 karena memiliki banyak kelebihan. 

4.4.2 Variabel Kelas Sosial 

Tabel 4.7   

Distribusi frekuensi item-item variabel Kelas Sosial 

Jawaban Responden 

1 2 3 4 5 

No Item Variabel 

f % f % F % f % f % 

Rerata 

1 X2  1 0 0 2 4 10 20 11 22 27 54 4.26 
2 X2  2 0 0 3 6 9 18 14 28 24 48 4.18 

Mean dari rerata 4.22 
Sumber : Data primer diolah (2009)  
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Berdasarkan tabel 4.7 diatas, nampak bahwa untuk jawaban item X2-1 

menunjukkan sebagian besar responden yaitu sebanyak 54 % atau 27 

responden menyatakan sangat setuju bahwa keputusan menggunakan  IM3 

karena uang saku atau pendapatan, 22 % atau 11 responden menyatakan 

setuju, 20 % atau 10 responden menyatakan netral, dan sisanya 4 % atau 2 

responden menyatakan tidak setuju. Rata-rata skor diperoleh adalah sebesar 

4.26 yang bisa diartikan bahwa pendapatan  mempengaruhi keputusan dalam 

menggunakan Kartu Perdana  IM3.  

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, nampak bahwa untuk jawaban item X2-2 

menunjukkan sebagian besar responden yaitu sebanyak 48 % atau 24 

responden menyatakan sangat setuju bahwa dengan latar belakang pendidikan 

yang ada akan lebih banyak mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam 

menggunakan  IM3, 28 % atau 14 responden menyatakan setuju, 18 % atau 9 

responden menyatakan netral, dan sisanya 6 % atau 3 responden menyatakan 

sangat tidak setuju. Rata-rata skor diperoleh adalah sebesar 4.18 yang bisa 

diartikan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi penggunaan Kartu Perdana  

IM3. 

4.4.3 Variabel Keluarga 

Tabel 4.8  
Distribusi frekuensi item-item variabel Keluarga. 

Jawaban Responden 

1 2 3 4 5 

No Item Variabel 

f % f % F % f % f % 

Rerata 

1 X3  1 0 0 3 6 7 14 15 30 25 50 4.24 
2 X3 - 2 0 0 2 4 10 20 10 20 28 56 4.28 
3 X3 - 3 0 0 2 4 4 8 13 26 31 62 4.46 

Mean dari rerata 4.33 
Sumber : Data primer diolah (2009) 
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Berdasarkan tabel 4.8 diatas, nampak bahwa untuk jawaban item 

X3-1 menunjukkan sebagian besar responden yaitu sebanyak 50 % atau 25 

responden menyatakan sangat setuju bahwa Keputusan menggunakan  IM3 

untuk berbagai kepentingan, saudara mempertimbangkan saran yang diberikan 

oleh ayah, 30 % atau 15 responden menyatakan setuju, 14 % atau 7 responden 

menyatakan netral dan sisanya 6 % atau 3 responden menyatakan tidak setuju. 

Rata-rata skor diperoleh adalah sebesar 4.24 yang bisa diartikan bahwa saran 

dari ayah mempengaruhi keputusan menggunakan  IM3  

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, nampak bahwa untuk jawaban item X3-2 

menunjukkan sebagian besar responden yaitu sebanyak 56 % atau 28 

responden menyatakan sangat setuju bahwa sanak keluarga menjadi penentu 

untuk menggunakan  IM3 , 20 % atau 10 responden menyatakan setuju, 20 % 

atau 10 responden menyatakan netral dan sisanya 4 % atau 2 responden 

menyatakan tidak setuju. Rata-rata skor diperoleh adalah sebesar 4.28 yang 

bisa diartikan bahwa saran dan pertimbangan dari sanak keluarga 

mempengaruhi keputusan menggunakan  IM3. 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, nampak bahwa untuk jawaban item X3-3 

menunjukkan sebagian besar responden yaitu sebanyak 62 % atau 13 

responden menyatakan sangat setuju bahwa Selain ayah, usul saran dari 

saudara menjadi pertimbangan tersendiri untuk menggunakan Kartu Perdana  

IM3 , 26 % atau 13 responden menyatakan setuju, 8 % atau 4 responden 

menyatakan netral dan sisanya 4 % atau 2 responden menyatakan tidak setuju. 
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Rata-rata skor diperoleh adalah sebesar 4.46 yang bisa diartikan bahwa saran 

dari saudara juga mempengaruhi keputusan penggunaan Kartu Perdana  IM3. 

4.4.4 Variabel Kelompok Referensi 

Tabel 4.9   

Distribusi frekuensi item-item variabel Kelompok Referensi 

Jawaban Responden 

1 2 3 4 5 

No Item Variabel 

f % f % F % f % f % 

Rerata 

1 X4  1 0 0 3 6 7 14 9 18 31 62 4.36 
2 X4 - 2 0 0 2 4 8 16 15 30 23 46 4.06 
3 X4  3 0 0 2 4 7 14 10 20 31 62 4.40 

Mean dari rerata 4.27 
Sumber : Data primer diolah (2009)  

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, nampak bahwa untuk jawaban item X4-1 

menunjukkan sebagian besar responden yaitu sebanyak 62 % atau 31 

responden menyatakan sangat setuju bahwa dalam menggunakan  IM3 

terpengaruh dari salah seorang dari kelompok masyarakat yang menjadi 

pelopor, 18 % atau 9 responden menyatakan setuju., 14 % atau 7 responden 

menyatakan netral dan sisanya 6 % atau 3 responden menyatakan tidak setuju. 

Rata-rata skor diperoleh adalah sebesar 4.36 yang bisa diartikan bahwa opini 

salah seorang dari kelompok masyarakat yang menjadi pelopor mempengaruhi 

penggunaan  IM3.  

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, nampak bahwa untuk jawaban item X4-2 

menunjukkan sebagian besar responden yaitu sebanyak 46 % atau 23 

responden menyatakan sangat setuju bahwa dalam memutuskan untuk 

menggunakan  IM3 karena mengikuti saran atau nasehat teman, 30 % atau 15 

responden menyatakan setuju, 16 % atau 8 responden menyatakan netral dan 
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sisanya 4 % atau 2 responden menyatakan tidak setuju. Rata-rata skor 

diperoleh adalah sebesar 4.06 yang bisa diartikan bahwa keputusan untuk 

menggunakan  IM3 karena adanya saran atau nasehat teman. 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, nampak bahwa untuk jawaban item X4-3 

menunjukkan sebagian besar responden yaitu sebanyak 62 % atau 31 

responden menyatakan sangat setuju bahwa Iklan dengan menggunakan tokoh  

terkenal menjadi pertimbangan saudara menggunakan KARTU PERDANA  

IM3, 20 % atau 10 responden menyatakan setuju, 14 % atau 7 responden 

menyatakan netral dan sisanya 4 % atau 2 responden menyatakan tidak setuju. 

Rata-rata skor diperoleh adalah sebesar 4.40 yang bisa diartikan bahwa Iklan 

dengan menggunakan tokoh  terkenal dijadikan pertimbangan dalam 

menggunakan  IM3  

4.4.5 Variabel Keputusan Menggunakan Kartu Perdana  IM3 

Tabel 4.10 

Distribusi frekuensi item-item variabel Keputusan Menggunakan Kartu 

Perdana  IM3. 

Jawaban Responden 

1 2 3 4 5 

No Item Variabel 

f % f % F % f % f % 

Rerata 

1 Y. 1 0 0 2 4 9 18 25 50 14 28 4.02 
2 Y. 2 0 0 0 0 7 14 22 44 21 42 4.28 
3 Y. 3 0 0 1 2 6 12 17 34 26 52 4.36 
4 Y. 4 0 0 0 0 2 4 15 30 33 66 4.62 
5 Y. 5 0 0 0 0 7 14 22 44 21 42 4.28 
6 Y. 6 0 0 1 2 6 12 17 34 26 52 4.36 
7 Y. 7 0 0 0 0 2 4 15 30 33 66 4.62 
8 Y. 8 0 0 1 2 6 12 17 34 26 52 4.12 
9 Y. 9 0 0 0 0 2 4 15 30 33 66 4.62 

Mean dari rerata  
Sumber : Data primer diolah (2009)  
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Berdasarkan tabel 4.10 diatas, nampak bahwa untuk jawaban item Y.1 

menunjukkan sebagian besar responden yaitu sebanyak 50 % atau 25 

responden menyatakan setuju bahwa Merk yang singkat dan jelas  IM3 secara 

umum menjadi penentu dalam menggunakan  IM3 , 28 % atau 14 responden 

menyatakan sangat setuju, 18 % atau 4 responden menyatakan netral dan 

sisanya 4 % atau 4 responden menyatakan tidak setuju. Rata-rata skor 

diperoleh adalah sebesar 4.02 yang bisa diartikan bahwa bahwa Merk yang 

singkat dan jelas  IM3 mempengaruhi penggunaan  IM3.  

Berdasarkan tabel 4.10  diatas, nampak bahwa untuk jawaban item 

Y.2 menunjukkan sebagian besar responden yaitu sebanyak 44 % atau 22 

responden menyatakan setuju bahwa Merek yang mampu menunjukkan 

kualitas Kartu Perdana  IM3 menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

dalam memilih Kartu Perdana IM3,  42 % atau 21 responden menyatakan 

sangat setuju dan sisanya 14 % atau 7 responden menyatakan netral. Rata-rata 

skor diperoleh adalah sebesar 4.28 yang bisa diartikan bahwa salah satu 

pertimbangan dalam menggunakan  IM3 adalah Merek yang mampu 

menunjukkan kualitas Kartu Perdana. 

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, nampak bahwa untuk jawaban item Y.3 

menunjukkan sebagian besar responden yaitu sebanyak 52 % atau 26 

responden menyatakan sangat setuju bahwa keputusan menggunakan Kartu 

Perdana  IM3 lebih Nama merek yang menarik,  34 % atau 17 responden 

menyatakan setuju, 12 % atau 6 responden menyatakan netral dan sisanya 2 % 

atau 1 responden menyatakan tidak setuju. Rata-rata skor diperoleh adalah 



  

65

 
sebesar  4.36 yang bisa diartikan Nama merek yang menarik mempengaruhi 

penggunaan Kartu Perdana  IM3.  

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, nampak bahwa untuk jawaban item Y.4 

menunjukkan sebagian besar responden yaitu sebanyak 66 % atau 35 

responden menyatakan sangat setuju bahwa Nama merek mudah yang 

diucapkan mempengaruhi pengunaan Kartu Perdana, 30 % atau 15 responden 

menyatakan setuju dan sisanya 4 % atau 2 responden menyatakan netral. Rata-

rata skor diperoleh adalah sebesar 4.62. yang bisa diartikan bahwa Nama 

merek mudah yang diucapkan mempengaruhi keputusan dalam menggunakan 

Kartu Perdana  IM3. 

Untuk jawaban item Y.5 menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

sebanyak 44 % atau 22 responden menyatakan setuju bahwa Harga Kartu 

Perdana yang terjangkau mempengaruhi pengunaan Kartu Perdana, 42 % atau 

21 responden menyatakan sangat setuju dan sisanya 4 % atau 2 responden 

menyatakan netral. Rata-rata skor diperoleh adalah sebesar 4.28 yang bisa 

diartikan bahwa Harga Kartu Perdana yang terjangkau mempengaruhi 

keputusan dalam menggunakan Kartu Perdana  IM3. 

Untuk jawaban item Y.6 menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

sebanyak 52 % atau 26 responden menyatakan sangat setuju bahwa Harga 

Kartu Perdana yang sesuai dengan kualitas Kartu Perdananya mempengaruhi 

pengunaan Kartu Perdana, 34 % atau 17 responden menyatakan setuju, 12 % 

atau 6 responden menyatakan netral dan sisanya 2 % atau 1 responden 

menyatakan sangat tidak setuju. Rata-rata skor diperoleh adalah sebesar 4.36 
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yang bisa diartikan bahwa Harga Kartu Perdana yang sesuai dengan kualitas 

Kartu Perdananya mempengaruhi keputusan dalam menggunakan Kartu 

Perdana  IM3 

Untuk jawaban item Y.7 menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

sebanyak 66 % atau 33 responden menyatakan sangat setuju bahwa Kartu 

Perdana memeiliki kelebihan dibanding merk lain mempengaruhi pengunaan 

Kartu Perdana, 30 % atau 15 responden menyatakan setuju dan sisanya 4 % 

atau 2 responden menyatakan netral. Rata-rata skor diperoleh adalah sebesar 

4.62 yang bisa diartikan bahwa Kartu Perdana memeiliki kelebihan dibanding 

merk lain mempengaruhi keputusan dalam menggunakan Kartu Perdana  IM3 

Untuk jawaban item Y.8 menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

sebanyak 52 % atau 26 responden menyatakan sangat setuju bahwa Manfaat 

yang didapatkan dari Kartu Perdana mempengaruhi pengunaan Kartu Perdana, 

34 % atau 17 responden menyatakan setuju, 12 % atau 6 responden 

menyatakan netral dan sisanya 2 % atau 1 responden menyatakan sangat tidak 

setuju. Rata-rata skor diperoleh adalah sebesar 4.12 yang bisa diartikan 

Manfaat yang didapatkan dari Kartu Perdana mempengaruhi keputusan dalam 

menggunakan Kartu Perdana  IM3 

Untuk jawaban item Y.9 menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

sebanyak 66 % atau 33 responden menyatakan sangat setuju bahwa 

Keunggulan Kartu Perdana dari Kartu Perdana lain mempengaruhi pengunaan 

Kartu Perdana, 30 % atau 15 responden menyatakan setuju dan sisanya 4 % 

atau 2 responden menyatakan netral. Rata-rata skor diperoleh adalah sebesar 
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4.62 yang bisa diartikan Keunggulan Kartu Perdana dari Kartu Perdana lain 

mempengaruhi keputusan dalam menggunakan Kartu Perdana  IM3  

4.5 Pembahasan  

Dengan berdasar pada analisis empiris di atas, telah diketahui bahwa 

konsep lingkungan eksternal yang meliputi variabel Kebudayaan, Kelas 

Sosial, Keluarga dan Kelompok Referensi mempunyai yang cukup berperan 

dalam Keputusan Menggunakan Kartu Perdana  IM3 pada Pusat Perdagangan 

HP Malang Plaza Malang. 

Pembahasan dibawah ini akan menjelaskan hubungan antara tujuan 

penelitian dengan hasil penelitan. Di depan telah dijelaskan bahwa tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui Peran Faktor Lingkungan Ekstern Dalam 

Pengambilan Keputusan Pembelian Kartu Perdana IM3. 

4.5.1 Variabel Kebudayaan  (X1) 

Dengan berdasar pada hasil distrubsi frekuensi diperoleh nilai 

mean dari rerata Variabel Kebudayaan (X1) sebesar 4.24 yang ini berarti 

variabel Kebudayaan berperan dalam pengambilan keputusan pembelian 

Kartu Perdana IM3. Hal ini didukung sebasar 48 % atau 24 responden 

menyatakan sangat setuju bahwa sebagai salah satu hasil budaya, Kartu 

Perdana IM3 sangat membantu memenuhi kebutuhan khususnya dalam hal 

berkomunikasi dan sebanyak 58 % atau 29 responden menyatakan sangat 

setuju bahwa menggunakan  IM3 karena informasi yang beredar di 

masyarakat mengenai kelebihan dan manfaat  IM3 
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Kebudayaan merupakan himpunan kepercayaan, sikap dan pola 

perilaku kebiasaan dan tradisi yang dimiliki oleh anggota-anggota suatu 

masyarakat dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya 

melalui sosialisasi. Kebudayan ini akan terus berkembang mengikuti 

kebutuhan dan kemajuan jaman. Demikian juga kebutuhan akan 

komunikasi. Setiap konsumen atau akan menginginkan berbagai 

kemudahan maupun fasilitas yang sangat lengkap.  

4.5.2 Variabel Kelas Sosial (X2). 

Dengan berdasar pada hasil distrubsi frekuensi diperoleh nilai 

mean dari rerata Variabel Kelas Sosial (X2) sebesar 4.22 yang ini berarti 

variabel Kelas Sosial berperan dalam pengambilan keputusan pembelian 

Kartu Perdana IM3.  Hal ini didukung sebanyak 54 % atau 27 responden 

menyatakan sangat setuju bahwa keputusan menggunakan  IM3 karena 

uang saku atau pendapatan dan sebanyak 48 % atau 24 responden 

menyatakan sangat setuju bahwa dengan latar belakang pendidikan yang 

ada akan lebih banyak mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam 

menggunakan  IM3 

Kelas sosial merupakan susunan yang paling permanen dan teratur 

dalam suatu masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat dan 

prilaku yang sama. Kelas sosial ditentukan oleh status sosial sesorang 

yang dipengaruhi oleh pendapatan, profesi dan pekerjaan serta tingkat 

pendidikan seseorang. Status sosial tertentu akan mempengaruhi gaya 

hidup sesorang. Status soaial ini mempengaruhi gaya hidup sesorang, dari 
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gaya hidup ini Artinya gaya hidup akan berpengaruh terhadap proses 

keputusan pembelian melalui proses psikologis. Bahkan terhadap barang-

barang tertentu gaya hidup dapat saja menjadi dominan bagi konsumen. 

Gaya hidup berperan sangat dominan terhadap perilaku seseorang dalam 

mengkonsumsi suatu barang atau Kartu Perdana. Gaya hidup mencakup 

suatu kondisi dan keadaan yang lebih dari sekedar kelas sosial ataupun 

kepribadian seseorang.  

4.5.3 Variabel Keluarga (X3). 

Dengan berdasar pada hasil distrubsi frekuensi diperoleh nilai 

mean dari rerata Variabel Keluarga (X3) sebesar 4.33 yang ini berarti 

variabel Keluraga berperan dalam pengambilan keputusan pembelian 

Kartu Perdana IM3.  Hal ini didukung sebanyak 50 % atau 25 responden 

menyatakan sangat setuju bahwa Keputusan menggunakan  IM3 untuk 

berbagai kepentingan, saudara mempertimbangkan saran yang diberikan 

oleh ayah, sebanyak 56 % atau 28 responden menyatakan sangat setuju 

bahwa sanak keluarga menjadi penentu untuk menggunakan  IM3 dan 

yaitu sebanyak 62 % atau 13 responden menyatakan sangat setuju bahwa 

Selain ayah, usul saran dari saudara menjadi pertimbangan tersendiri untuk 

menggunakan Kartu Perdana  IM3 

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri 

dari ayah, ibu dan anak yang perilakunya sama. Dari lingkungan terkecil 

inilah akan muncul suatu orientasi, baik orientasi terhadap agama, politik 

dan ekonomi, ambisi pribadi, harga diri dan cinta kasih. Berbagai 
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pertimbangan awal akan muncul dari lingkungan terkecil ini. Secara 

langsung berbagai aktivitas seseorang akan sangat dipengaruhi oleh 

orientasi yang terjadi dalam lingkungan ini. Demikian halnya tentang 

berbagai keputusan mengkonsumsi suatu barang. Berbagai pertimbangan, 

saran dan pengaruh akan muncul dari keluarga sesuai dengan tingkatan 

yang ada. 

4.5.4 Kelompok Referensi (X4). 

Dengan berdasar pada hasil distrubsi frekuensi diperoleh nilai 

mean dari rerata Variabel Kelompok Referensi (X4) sebesar 4.27 yang ini 

berarti variabel kelompok referensi berperan dalam pengambilan 

keputusan pembelian Kartu Perdana IM3.  Hal ini didukung sebanyak 62 

% atau 31 responden menyatakan sangat setuju bahwa dalam 

menggunakan  IM3 terpengaruh dari salah seorang dari kelompok 

masyarakat yang menjadi pelopor, sebanyak 46 % atau 23 responden 

menyatakan sangat setuju bahwa dalam memutuskan untuk menggunakan  

IM3 karena mengikuti saran atau nasehat teman dan sebanyak 62 % atau 

31 responden menyatakan sangat setuju bahwa Iklan dengan menggunakan 

tokoh  terkenal menjadi pertimbangan saudara menggunakan KARTU 

PERDANA  IM3 

Kelompok referensi adalah kelompok sosial yang menjadi ukuran 

seseorang (bukan anggota kelompok tersebut) untuk membentuk 

kepribadian dan perilakunya. Kelompok referensi ini akan mempengaruhi 

perilaku seseorang dengan opini yang diciptakannya. Dengan adanya opini 
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maupun masukan dari kelompok referensi ini akan dijadikan pertimbangan 

seseorang dalam melakukan keputusan terhadap konsumsi suatu barang.      
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN   

5.1  Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil distribusi frekuensi jawaban responden diketahui bahwa 

secara keseluruhan variabel bebas yang terdiri dari variabel kebudayaan 

(X1), variabel kelas sosial (X2), keluarga (X3), kelompok acuan (X4), dan  

cukup berperan dalam keputusan pembelian Kartu Perdana IM3 (Y).  

5.2 Saran 

1. Produsen Kartu Perdana IM3 diharapkan memberikan perhatian yang lebih 

intensif sehingga dapat mengetahui dan memahami faktor eksternal yang 

mempengaruhi keputusan pembelian Kartu Perdana IM3, karena 

berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor 

kebudayaan, kelas sosial, keluarga, kelompok acuan berperan dalam 

keputusan menggunakan pembelian Kartu Perdana IM3. 

2. Produsen Kartu Perdana IM3 diharapkan memberikan perhatian yang lebih 

baik dan intensif tentang faktor keluarga dimana keluarga merupakan 

lingkungan terkecil yang akan muncul suatu orientasi, baik orientasi 

terhadap agama, politik dan ekonomi, ambisi pribadi, harga diri dan cinta 

kasih. Berbagai pertimbangan awal akan muncul dari lingkungan terkecil 

ini yang akan membentuk khusunya mengenai nilai, kebiasaan untuk 

melakukan komunikasi, yang berlaku di masyarakat Indonesia dalam 
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hubungan dan peranya dalam keputusan pembelian Kartu Perdana IM3 

secara terperinci.  

3. Produsen Kartu Perdana IM3 dianggap perlu untuk meningkatkan 

kegiatan-kegiatan yang dapat membangun, meningkatkan, 

mengembangkan dan memelihara faktor-faktor kebudayaan, kelas sosial, 

keluarga, kelompok acuan sehingga dapat tercipta suatu kepercayaan yang 

kuat dalam diri pembeli Kartu Perdana IM3 khususnya dan masyarakat 

pada umumnya. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

acuan di dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan, baik faktor 

internal atau faktor-faktor yang lainnya. Hal ini dikarenakan penelitian ini 

hanya didasarkan pada penelitian terhadap faktor eksternal saja. Sehingga 

dengan memasukkan faktor internal atau faktor lainnya diharapkan 

diperoleh hasil yang lebih komprehensif.          
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Lampiran 1 

KUESIONER PENELITIAN 

Pengaruh Faktor Lingkungan Ekstern Terhadap Pengambilan Keputusan 

Pembelian Kartu Perdana IM3   

(Study pada Pusat Perdagangan Handphone Malang Plaza).   

Untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi), maka saya memohon bantuan 

Saudara untuk melengkapi dan menjawab pertanyaan 

 

pertanyaan di bawah ini 

dengan memberikan tanda silang (X) pada pilihan yang telah ada, sehingga akan 

diperoleh data yang akurat. 

Hasil penelitian ini hanya diperuntukkan bagi keperluan penyusunan 

skripsi, oleh karena itu jawaban Anda tidak akan dipublikasikan dan dijamin 

kerahasiaannya. 

Atas perhatian dan bantuan yang Saudara berikan, saya ucapkan banyak terima 

kasih.  

KARAKTERISTIK RESPONDEN : 

1. Nama  : 

2. Janis Kelamin : 

3. Umur  :  

4. Pekerjaan  : 

5. Berapa Pendapatan yang Anda terima tiap bulan?  

a. < Rp. 1.500.000   b. Rp. 1.600.000  Rp. 2.500.000  

c. Rp. 2.600.000  Rp. 3.600.000             d. > Rp. 3.600.000      
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PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

Pada pernyataan dibawah ini silahkan mengisi sesuai dengan pandapat/opini Anda 

dengan memberikan tanda X pada jawaban :  

SS = Sangat Setuju  = 5  
S = Setuju   = 4  
N = Netral   = 3  
TS = Tidak Setuju  = 2  
STS = Sangat Tidak Setuju = 1  

A. Perilaku Konsumen. 

1. Kebudayaan 

Bobot Jawaban 

o 
Pernyataan 

SS S N TS STS 

1 

Sebagai salah satu hasil budaya, Kartu Perdana IM3 

sangat membantu memenuhi kebutuhan khususnya 

dalam hal berkomunikasi      

2 

Saudara menggunakan KARTU PERDANA  IM3 

karena informasi yang beredar di masyarakat 

mengenai kelebihan dan manfaat KARTU 

PERDANA  IM3      

 

2.  Kelas Sosial 

Bobot Jawaban 

No 
Pernyataan 

SS S N TS STS 

1 
Keputusan menggunakan KARTU PERDANA  IM3 

karena faktor pendapatan  yang saudara peroleh      

2 

Dengan latar belakang pendidikan saudara miliki, 

saudara lebih banyak mengetahui kelebihan dan 

kekurangan menggunakan KARTU PERDANA  IM3      
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3.  Keluarga 

Bobot Jawaban 

No 
Pernyataan 

SS S N TS STS

 

1 

Keputusan menggunakan KARTU PERDANA  IM3 

untuk berbagai kepentingan, saudara 

mempertimbangkan saran yang diberikan oleh ayah 

saudara      

2 

Keputusan menggunakan KARTU PERDANA  IM3 

untuk berbagai kepentingan, saudara 

mempertimbangkan saran yang diberikan oleh sanak 

keluarga      

3 

Selain ayah, usul saran dari saudara kandung menjadi 

pertimbangan tersendiri bagi saudara untuk 

menggunakan KARTU PERDANA  IM3      

 

4.  Kelompok Referensi 

Bobot Jawaban 

No 

Pernyataan  

SS S N TS STS 

1 

Saudara cukup terpengaruh terhadap salah seorang 

dari kelompok yang menjadi pelopor dalam 

menggunakan KARTU PERDANA  IM3      

2 

Saudara dalam memutuskan untuk menggunakan 

KARTU PERDANA  IM3 karena mengikuti saran 

atau nasehat teman saudara      

3 

Iklan dengan menggunakan tokoh  terkenal menjadi 

pertimbangan saudara menggunakan KARTU 

PERDANA  IM3      
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B. Keputusan Pembelian 

Bobot Jawaban 

No 

Pernyataan 

SS S N TS STS 

1 

Merk yang singkat dan jelas KARTU PERDANA  

IM3 secara umum menjadi penentu bagi saudara 

dalam menggunakan KARTU PERDANA  IM3      

2 

Merek yang mampu menunjukkan kualitas Kartu 

Perdana  IM3 menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi saudara memilih KARTU PERDANA  

IM3      

3 

Nama merek yang menarik dari Kartu Perdana  IM3 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

saudara memilih KARTU PERDANA  IM3      

4 

Keputusan menggunakan KARTU PERDANA  IM3 

menurut saudara karena Nama merek mudah yang 

diucapkan      

 

Keputusan menggunakan KARTU PERDANA  IM3 

menurut saudara karena Harga Kartu Perdana yang 

terjangkau      

 

Keputusan menggunakan KARTU PERDANA  IM3 

menurut saudara karena Harga Kartu Perdana yang 

sesuai dengan kualitas Kartu Perdananya      

 

Keputusan menggunakan KARTU PERDANA  IM3 

menurut saudara karena Harga Kartu Perdana 

memeiliki kelebihan dibanding merk lain      

 

Keputusan menggunakan KARTU PERDANA  IM3 

menurut saudara karena Manfaat yang didapatkan 

dari Kartu Perdana tersebut      

 

Keputusan menggunakan KARTU PERDANA  IM3 

menurut saudara karena Keunggulan Kartu Perdana      
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dari Kartu Perdana lain 
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No X1.1

 
X1.2

 
X1 X2.1

 
X2.2

 
X2.3

 
X2 X3.1

 
X3.2

 
X3.3

 
X3 

1 3 5 8 2 4 5 11 3 5 5 13 
2 4 5 9 5 4 4 13 5 5 5 15 
3 4 4 8 5 3 5 13 4 5 5 14 
4 5 5 10 5 5 5 15 4 4 5 13 
5 3 2 5 5 5 5 15 5 5 5 15 
6 2 5 7 3 5 3 11 3 2 3 8 
7 4 5 9 4 5 4 13 2 5 4 11 
8 5 4 9 5 4 5 14 5 5 5 15 
9 3 3 6 5 5 5 15 2 5 4 11 
10 3 5 8 5 5 5 15 5 5 5 15 
11 5 5 10 4 5 5 14 5 4 5 14 
12 5 4 9 2 2 2 6 5 3 5 13 
13 3 3 6 5 3 3 11 3 5 5 13 
14 4 5 9 5 5 5 15 4 5 5 14 
15 3 5 8 4 4 5 13 4 4 5 13 
16 5 5 10 3 4 4 11 5 3 5 13 
17 5 3 8 5 4 5 14 3 3 3 9 
18 4 4 8 5 5 5 15 5 5 4 14 
19 5 5 10 5 5 5 15 4 5 5 14 
20 3 2 5 5 4 5 14 5 4 5 14 
21 2 5 7 3 5 5 13 2 3 5 10 
22 5 5 10 4 4 3 11 3 4 5 12 
23 4 4 8 5 5 5 15 4 3 4 11 
24 3 4 7 4 4 4 12 3 3 3 9 
25 5 5 10 5 3 4 12 5 2 2 9 
26 4 5 9 3 4 3 10 5 3 3 11 
27 5 5 10 5 5 3 13 5 5 5 15 
28 3 4 7 4 5 4 13 4 4 4 12 
29 5 5 10 5 4 4 13 5 5 4 14 
30 5 5 10 5 5 5 15 5 5 5 15 
31 3 4 7 3 3 3 9 4 3 4 11 
32 5 5 10 5 5 5 15 5 5 5 15 
33 4 5 9 4 5 2 11 5 5 4 14 
34 5 5 10 5 5 5 15 5 5 5 15 
35 3 5 8 5 3 5 13 4 5 4 13 
36 2 4 6 5 5 5 15 4 4 5 13 
37 3 2 5 3 2 3 8 4 5 4 13 
38 5 5 10 3 4 2 9 5 5 5 15 
39 4 5 9 3 2 4 9 5 5 5 15 
40 5 4 9 4 5 4 13 4 5 4 13 
41 5 5 10 5 5 5 15 5 5 5 15 
42 5 5 10 5 4 3 12 5 4 4 13 
43 5 4 9 5 3 2 10 4 4 2 10 
44 5 3 8 4 3 5 12 3 3 5 11 
45 5 5 10 5 5 5 15 5 5 5 15 
46 5 5 10 5 5 5 15 5 5 5 15 



  

82

 
47 4 4 8 4 3 5 12 5 4 5 14 
48 5 3 8 3 4 4 11 4 3 5 12 
49 5 4 9 3 3 2 8 4 5 5 14 
50 4 5 9 4 5 3 12 5 5 4 14 

 

No X4.1

 

X4.2

 

X4.3

 

X4 
1 2 3 5 10 
2 3 4 5 12 
3 5 4 5 14 
4 5 3 4 12 
5 5 3 4 12 
6 5 2 3 10 
7 3 5 3 11 
8 4 2 5 11 
9 3 2 3 8 
10 4 3 3 10 
11 5 2 5 12 
12 5 3 5 13 
13 5 5 5 15 
14 5 4 5 14 
15 5 4 5 14 
16 5 5 5 15 
17 5 4 5 14 
18 3 5 3 11 
19 4 5 2 11 
20 5 4 5 14 
21 5 5 5 15 
22 5 5 5 15 
23 4 5 4 13 
24 3 4 3 10 
25 2 4 4 10 
26 2 3 4 9 
27 3 4 4 11 
28 5 4 3 12 
29 4 4 5 13 
30 5 5 5 15 
31 5 3 4 12 
32 5 5 5 15 
33 5 4 4 13 
34 5 5 5 15 
35 5 4 5 14 
36 5 5 4 14 
37 4 5 5 14 
38 5 5 5 15 
39 5 5 5 15 
40 5 4 5 14 
41 5 5 5 15 
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42 4 3 4 11 
43 3 5 5 13 
44 5 5 5 15 
45 5 5 5 15 
46 4 5 2 11 
47 5 4 5 14 
48 5 5 5 15 
49 5 5 5 15 
50 4 5 5 14 
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No Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
2 4 4 5 5 4 5 5 5 5 42 
3 4 5 4 3 5 4 3 4 3 35 
4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 39 
5 5 4 2 5 4 2 5 2 5 34 
6 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
8 5 4 5 5 4 5 5 5 5 43 
9 5 3 4 5 3 4 5 4 5 38 
10 5 5 5 4 5 5 4 5 4 42 
11 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
13 5 5 4 5 5 4 5 4 5 42 
14 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 
15 4 5 5 4 5 5 4 5 4 41 
16 4 4 5 5 4 5 5 5 5 42 
17 4 5 3 5 5 3 5 3 5 38 
18 4 4 5 5 4 5 5 5 5 42 
19 4 5 5 4 5 5 4 5 4 41 
20 4 5 4 4 5 4 4 4 4 38 
21 5 4 3 4 4 3 4 3 4 34 
22 5 4 4 5 4 4 5 4 5 40 
23 2 4 5 5 4 5 5 5 5 40 
24 2 3 4 4 3 4 4 4 4 32 
25 3 4 5 5 4 5 5 5 5 41 
26 3 3 4 5 3 4 5 4 5 36 
27 4 4 5 5 4 5 5 5 5 42 
28 3 3 3 4 3 3 4 3 4 30 
29 4 4 5 5 4 5 5 5 5 42 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
31 3 3 4 5 3 4 5 4 5 36 
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
33 5 5 4 4 5 4 4 4 4 39 
34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
35 4 4 5 5 4 5 5 5 5 42 
36 4 5 4 4 5 4 4 4 4 38 
37 3 4 3 4 4 3 4 3 4 32 
38 4 5 4 5 5 4 5 4 5 41 
39 3 4 5 5 4 5 5 5 5 41 
40 4 4 5 5 4 5 5 5 5 42 
41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
42 4 5 4 5 5 4 5 4 5 41 
43 3 5 5 5 5 5 5 5 5 43 
44 3 5 5 4 5 5 4 5 4 40 
45 5 3 5 5 3 5 5 5 5 41 
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46 4 4 5 5 4 5 5 5 5 42 
47 4 5 4 5 5 4 5 4 5 41 
48 4 4 3 5 4 3 5 3 5 36 
49 3 4 5 5 4 5 5 5 5 41 
50 4 4 5 5 4 5 5 5 5 42 
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Lampiran 3 
Frequencies     

X1.1

3 6.0 6.0 6.0

12 24.0 24.0 30.0

11 22.0 22.0 52.0

24 48.0 48.0 100.0

50 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X1.2

3 6.0 6.0 6.0

5 10.0 10.0 16.0

13 26.0 26.0 42.0

29 58.0 58.0 100.0

50 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X2.1

2 4.0 4.0 4.0

10 20.0 20.0 24.0

11 22.0 22.0 46.0

27 54.0 54.0 100.0

50 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X2.2

3 6.0 6.0 6.0

9 18.0 18.0 24.0

14 28.0 28.0 52.0

24 48.0 48.0 100.0

50 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X3.1

3 6.0 6.0 6.0

7 14.0 14.0 20.0

15 30.0 30.0 50.0

25 50.0 50.0 100.0

50 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X3.2

2 4.0 4.0 4.0

10 20.0 20.0 24.0

10 20.0 20.0 44.0

28 56.0 56.0 100.0

50 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X3.3

2 4.0 4.0 4.0

4 8.0 8.0 12.0

13 26.0 26.0 38.0

31 62.0 62.0 100.0

50 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X4.1

3 6.0 6.0 6.0

7 14.0 14.0 20.0

9 18.0 18.0 38.0

31 62.0 62.0 100.0

50 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X4.2

4 8.0 8.0 8.0

8 16.0 16.0 24.0

15 30.0 30.0 54.0

23 46.0 46.0 100.0

50 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X4.3

2 4.0 4.0 4.0

7 14.0 14.0 18.0

10 20.0 20.0 38.0

31 62.0 62.0 100.0

50 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Y.1

2 4.0 4.0 4.0

9 18.0 18.0 22.0

25 50.0 50.0 72.0

14 28.0 28.0 100.0

50 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Y.2

7 14.0 14.0 14.0

22 44.0 44.0 58.0

21 42.0 42.0 100.0

50 100.0 100.0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Y.3

1 2.0 2.0 2.0

6 12.0 12.0 14.0

17 34.0 34.0 48.0

26 52.0 52.0 100.0

50 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Y.4

2 4.0 4.0 4.0

15 30.0 30.0 34.0

33 66.0 66.0 100.0

50 100.0 100.0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Y.5

7 14.0 14.0 14.0

22 44.0 44.0 58.0

21 42.0 42.0 100.0

50 100.0 100.0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Y.6

1 2.0 2.0 2.0

6 12.0 12.0 14.0

17 34.0 34.0 48.0

26 52.0 52.0 100.0

50 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Y.7

2 4.0 4.0 4.0

15 30.0 30.0 34.0

33 66.0 66.0 100.0

50 100.0 100.0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Y.8

1 2.0 2.0 2.0

6 12.0 12.0 14.0

17 34.0 34.0 48.0

26 52.0 52.0 100.0

50 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Y.9

2 4.0 4.0 4.0

15 30.0 30.0 34.0

33 66.0 66.0 100.0

50 100.0 100.0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Lampiran 4 
Validitas dan Reliabilitas X1      

 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this 
analysis *****  

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A)    

                    Correlation Matrix  

                X1.1        X1.2        X1  

X1.1            1.0000 
X1.2             .2508      1.0000 
X1               .8115       .7691      1.0000    

        N of Cases =        50.0    

Reliability Coefficients     3 items  

Alpha =   .8249           Standardized item alpha =   .8246            
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Lampiran 4 
Validitas dan Reliabilitas X2     

 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this 
analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A)    

                    Correlation Matrix  

                X2.1        X2.2        X2  

X2.1            1.0000 
X2.2             .3921      1.0000 
X2               .7823       .7502      1.0000    

        N of Cases =        50.0    

Reliability Coefficients     3 items  

Alpha =   .7637           Standardized item alpha =   .8430            
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Lampiran 4 
Validitas dan Reliabilitas X3      

 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this 
analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A)    

                    Correlation Matrix  

                X3.1        X3.2        X3.3        X3  

X3.1            1.0000 
X3.2             .2317      1.0000 
X3.3             .1775       .4483      1.0000 
X3               .6635       .7824       .7240      1.0000    

        N of Cases =        50.0    

Reliability Coefficients     4 items  

Alpha =   .7870           Standardized item alpha =   .8029             
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Lampiran 4 
Validitas dan Reliabilitas X4    

 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this 
analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A)    

                    Correlation Matrix  

                X4.1        X4.2        X4.3        X4  

X4.1            1.0000 
X4.2             .1671      1.0000 
X4.3             .3639       .1722      1.0000 
X4               .7304       .6552       .7127      1.0000    

        N of Cases =        50.0    

Reliability Coefficients     4 items  

Alpha =   .7720           Standardized item alpha =   .7780            
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Lampiran 4 
Validitas dan Reliabilitas Y  

 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this 
analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A)    

                    Correlation Matrix  

                Y.1         Y.2         Y.3         Y.4         
Y.5  

Y.1             1.0000 
Y.2              .3193      1.0000 
Y.3             -.0450       .2235      1.0000 
Y.4              .0624      -.0349       .3632      1.0000 
Y.5              .3193      1.0000       .2235      -.0349      
1.0000 
Y.6             -.0450       .2235      1.0000       .3632       
.2235 
Y.7              .0624      -.0349       .3632      1.0000      -
.0349 
Y.8             -.0450       .2235      1.0000       .3632       
.2235 
Y.9              .0624      -.0349       .3632      1.0000      -
.0349 
Y                .3130       .5325       .8111       .6412       
.5325   

                Y.6         Y.7         Y.8         Y.9         Y  

Y.6             1.0000 
Y.7              .3632      1.0000 
Y.8             1.0000       .3632      1.0000 
Y.9              .3632      1.0000       .3632      1.0000 
Y                .8111       .6412       .8111       .6412      
1.0000    

        N of Cases =        50.0    

Reliability Coefficients    10 items  

Alpha =   .7562           Standardized item alpha =   .8677 
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Regression  

Variables Entered/Removedb

X4, X1, X2,
X3

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Yb. 

 

Model Summaryb

.789a .623 .589 2.55 1.603
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3a. 

Dependent Variable: Yb. 

 

ANOVAb

482.368 4 120.592 18.577 .000a

292.112 45 6.491

774.480 49

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3a. 

Dependent Variable: Yb. 

 

Coefficientsa

9.447 3.837 2.462 .018

1.333 .256 .499 5.205 .000 .623 .613

.433 .168 .248 2.574 .013 .329 .358

.617 .215 .298 2.869 .006 .565 .393

.412 .199 .202 2.064 .045 .307 .294

(Constant)

X1

X2

X3

X4

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig. Zero-order Partial

Correlations

Dependent Variable: Ya. 
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Residuals Statisticsa

32.60 44.71 39.52 3.14 50

-2.207 1.653 .000 1.000 50

.45 1.23 .78 .21 50

32.98 45.06 39.52 3.15 50

-6.75 5.70 .00 2.44 50

-2.651 2.238 .000 .958 50

-2.712 2.358 .000 1.012 50

-7.07 6.33 1.85E-03 2.73 50

-2.932 2.490 -.002 1.046 50

.562 10.397 3.920 2.624 50

.000 .162 .024 .042 50

.011 .212 .080 .054 50

Predicted Value

Std. Predicted Value

Standard Error of
Predicted Value

Adjusted Predicted Value

Residual

Std. Residual

Stud. Residual

Deleted Residual

Stud. Deleted Residual

Mahal. Distance

Cook's Distance

Centered Leverage Value

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Ya. 

 

Charts  

Regression Standardized Residual

2.00

1.50

1.00

.50

0.00

-.50

-1.00

-1.50

-2.00

-2.50

Histogram

Dependent Variable: Y
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Std. Dev = .96  

Mean = 0.00

N = 50.00
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Scatterplot

Dependent Variable: Y

Regression Standardized Predicted Value
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