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RINGKASAN
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Oleh:
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Penelitian  ini  dilatarbelakangi  bahwa pada  setiap  diri  individu  konsumen  adalah 
beraneka ragam dan disisi lain beraneka ragam pula produk yang ditawarkan pada 
konsumen. Demikian  pula  halnya  dengan perilaku  keputusan  pembelian  terhadap 
produk  sepatu  Nike.  Konsumsi  sepatu  memiliki  karateristik  yang  unik  yang 
membedakan  aktivitas  konsumsi  lainnya.  Sepatu  merupakan  produk  yang 
dikonsumsi oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. 

Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  karakteristik  konsumen 
terhadap keputusan pembelian produk sepatu Nike baik secara bersama atau sendiri-
sendiri  dan  untuk  mengetahui  faktor  karakteristik  konsumen  yang  mempunyai 
pengaruh dan hubungan dominan terhadap keputusan pembelian produk sepatu Nike.

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 
Mahasiswa  Unit  dan  Kreatifitas  (Unitas)  Bola  Basket  Libama  2008  Universitas 
Brawijaya Malang, kemudian digunakan beberapa analisis antara lain: uji instrumen 
penelitian dengan uji validitas, uji reliabilitas, metode analisis regresi berganda, uji 
asumsi klasik, serta pengujian hipotesis dengan uji t dan uji F.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa variabel-variabel karakteristik konsumen yang 
terdiri dari budaya, sosial dan pribadi/ personal secara bersama berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian produk sepatu Nike. Variabel-variabel karakteristik konsumen 
yang  terdiri  dari  budaya,  sosial  dan  pribadi/  personal  secara  sendiri-sendiri  tidak 
seluruhnya berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk sepatu Nike, faktor 
karakteristik konsumen yang tidak berpengaruh terhadap keputuan pembelian adalah 
variabel budaya. Dan variabel sosial merupakan variabel yang dominan berpengaruh 
jika dibandingkan dengan variabel yang lainnya.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Gaya hidup dari konsumen bervariasi merupakan suatu hal yang menarik untuk 

diteliti  perkembangannya.  Dan  dari  generasi  ke  genarasi  berikutnya  terdapat 

karakteristik  yang  berbeda  pula  mengikuti  perkembangan  zaman,  terutama  jika 

melihat  perkembangan  style  dan  fasion  dari  setiap  generasi.  Dilain  pihak  lain 

perkembangan  budayaserta  wawasan  yang  lebih  luas  menjadikan  perubahan-

perubahan  dalam  mengekspresikan  gaya  hidup  dan  individu,  komunitas  bahkan 

ketingkat yang lebih luas lagi yakni gaya hidup suatu negara.

Dari sudut pandang produsen otomatis berkompetisi untuk dapat memenuhi 

dan  kebutuhan  terutama  sesuai  dengan  pembahasan  dipenelitian  ini  yaitu  untuk 

memenuhi kepuasan konsumen akan gaya  hidup pemakaian sepatu.  Karena selain 

sepatu  sebagai  kebutuhanternyata  sepatu  juga  merupakan  life  style.  Sehingga 

penggunakan  akan  sepatu  fungsinya  akan  lebih  luas  lagi.  Karena  selain  untuk 

pemakaian  sehari-hari  tetapi  juga  untuk  keinginan  konsumen  mengekspresikan 

dirinya.(Majalah Hai 2005:40)

Berangkat  dari  keadaan  diatas  maka  perusahaan  yang  berlomba-lomba 

bersaing haruslah memperhatikan sistem pemasaran sebagai ujung tombak didalam 

berhubungan  langsung  dengan  pasar  disisi  lain  dengan  pemasaran  yang  baik 

perusahaan  dihadapkan  oleh  kenyataan  untuk  selalu  melakukan  kordinasi  serta 

penerapan  sistem  yang  bai-baik  pula  di  bidang-bidang  lainnya  seperti  bidang 

operasional,  sumber  daya  manusia,  keuangan  dan lain-lain.  Dengan tahapan  agar 



terjalin kordinasi yang baik ditubuh organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk 

menghasilkan produk yang diinginkan juga dibutuhkan oleh pasar yang dituju dan 

besaing untuk menjadi salah satu perusahaan yang memiliki produk dengan kualitas 

serta penjualannya yang baik.

Pemasaran  sebagai  salah  satu  kegiatan  atau  proses  interaksi  tentang 

pemenuhan  keinginan  serta  kebutuhan  konsumen  yang  berusaha  dilakukan  pihak 

produsen dengan sistem yang telah disesuaikan merupakan salah satu hal yang wajib 

dilakukan bagi perusahan-perusahaan yang ada saat ini jika ingin tetap bertahan di 

era persaingan ekonomi yang ketat.

Karena pasar memiliki trend berubah-ubah setiap saat, maka produsen atau 

pihak  perusahaan  haruslah  cepat  tanggap  akan  keadaan  yang  ada  dengan 

memperhatikan perkembangan yang dibutukan juga diinginkan oleh pasar itu sendiri. 

Sehingga perlu sekali perusahaan melakukan antisipasi untuk menyikapi dan selalu 

siap dengan keinginan dan kebutuhan pasar.

Antisipasi  yang  dapat  dilakukan  antara  lain  dengan  cara  riset  pemasaran, 

perencanaan yang lebih baik,  memiliki  etos kerja yang tinggi,  strategi  pemasaran 

yang akuratserta promosi yang baik dan sebagainya, dengan segala sesuatu hal yang 

berhubungan terhadap pemasaran untuk tujuan dari setiap perusahaan.

Pengambilan  keputusan  pada  konsumen  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa 

faktor.  Menurut  Kotler  (2002:183)  faktor  utama  yang  mempengaruhi  perilaku 

pembelian konsumen antara lain adalah faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis. 

Kelas  sosial  merupakan  bagian  dari  faktor  budaya  yang  secara  langsung  dapat 

mempengaruhi jenis barang atau jasa yang nantinya akan dikonsumsi, karena jenis 

barang atau jasa yang dikonsumsi telah disesuaikan dengan kelas sosial konsumen. 



Peranan keluarga dan sekelompok orang dapat mempengaruhi sikap atau perilaku 

seseorang  dalam  mengambil  keputusan,  ini  dikarenakan  pendapat  mereka  sering 

dijadikan acuan dalam melakukan pembelian. Pekerjaan dan keadaan ekonomi akan 

berpengaruh  langsung  pada  tingkat  konsumsi  seseorang  terutama  apabila 

dihubungkan dengan gaya hidup mereka

Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada faktor karakteristik konsumen 

yang mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen dalam memilih sepatu merek 

Nike,  di  mana  produk  sepatu  merek  Nike  merupakan  sepatu  yang  mempunyai 

kualitas yang bagus, model yang inovatif mengikuti zaman, nyaman dipakai, aman 

dipakai karena memiliki banyak model yang melindungi konsumen dari rasa sakit, 

lecet atau engkel pada saat berlari dan sebagainya kelebihan pada sepatu merek Nike. 

Menurut  Philip  Kotler  dan Kevin Lane  (2007:214)  faktor  karakteristik  konsumen 

yang  mempengaruhi  keputusan  konsumen  adalah  budaya,  sosial,  dan 

pribadi/personal. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane (2007:214) bahwa budaya 

yang terdiri dari sub-budaya dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku pembelian. 

Budaya terdiri  dari sejumlah sub-budaya yang lebih menampakan identifikasi  dan 

sosialisasi  khusus  pada  anggotanya,  dan  pada  dasarnya  masyarakat  memiliki 

stratifikasi sosial, yang dalam hal ini stratifikasi sering ditemukan dalam kelas sosial. 

Selain  faktor  budaya,  Philip  Kotler  dan  kevin  Lane  (2007:  217)  mengemukakan 

bahwa  perilaku  konsumen  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  sosial  seperti  acuan 

kelompok, keluarga,  serta peran dan status sosial.  Dan menurut Philip Kotler dan 

kevin Lane (2007: 222) keputusan membeli dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, 

karakter  tersebut  meliputi  usia  dan  tahap  dalam  siklus  hidup,  perkerjaan  dan 

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



pembeli. Karena banyak dari karakteristik tersebut memiliki dampak sangat langsung 

pada  perilaku  konsumen,  penting  bagi  pemasar  untuk  mengikuti  mereka  secara 

dekat.

Dari  penjabaran  mengenai  faktor-faktor  pada  keputusan  pembelian   yaitu 

karakteristik  konsumen(budaya,  sosial  dan  pribadi/personal)  .  Yang mengarahkan 

konsumen dalam memilih dan menggunakan produk yang diinginkan, dengan hal ini 

perusahaan memotivasi  berdasarkan karakteristik  konsumen  dalam mempengaruhi 

landasan konsumen berprilaku.

Sementara  itu  produk yang  menjadi  fokus  penelitian  adalah  merek  sepatu 

Nike yang yang di produksi dari perusahaan Nike Inc.

Kenapa memilih produk ini? Dikarenakan peneliti tertarik mengetahui sejauh 

mana  karakteristik  konsumen  melakukan  keputusan  pembeliannya  pada  produk 

sepatu Nike. Dipihak lain, para pesaing yang terdiri  dari Adidas, Reebok, And 1, 

Spalding  dan  lain-lain   yang  menawarkan  produk-produk  sepatu  yang  memiliki 

keunggulan-keunggulan  masing-masing  pada  setiap  kebutuhan  olahraga  dan 

kebutuhan  sehari-sahari.dan  melakukan  promosi-promosi  yang  mampu 

mempengaruhi  konsumen  untuk  memilih  dan  menggunakn  produknya,  sebut  saja 

Adidas  yang merupakan pesaing terdekat  pada keputusan pembelian  sepatu,  yang 

melakukan promosi yang dasyat, sebut saja Adidas yang melakukan promosi pada 

sepatu basket Tracy Mc Grady dipentas basket internasional Amerika(NBA), atau 

pada sepatu sepak bola yang menggunakan Zidane zidan, David Beckham dan nama-

nama  pemain  sepak  bola  terbaik  didunia  pada  promosi  iklannya  dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.



Hal-hal  yang  tersebut  diataslah  yang  menyebabkan  peneliti  tertarik  untuk 

fokus terhadap karakteristik konsumen pada produk sepatu Nike. Dari kararakteristik 

konsumen  ini  perusahaan  dapat  memotivasi  berdasarkan  karakteristik  konsumen 

dalam mengambil keputusan pembelian.

Pada penelitian  ini  objek yang diteliti  adalah produk. Produk yang dipilih 

adalah  sepatu,  dimana  selain  sepatu  merupakan  produk  yang  memiliki  pasar 

tersendiri dengan berbagai macam sepatu saat ini.

Penelitian  ini  memilih  mahasiswa  unit  dan  kreatifitas(Unitas)  bola  basket 

Libama 2008 Universitas Brawijaya Malang dengan batasan usia 18-23 tahun. 

Adapun alasan pemilihan studi pada mahasiswa Unitas bola basket Libama 

2008 karena pada penelitian ini mahasiswa unitas bola basket libama 2008 semuanya 

memiliki produk sepatu Nike.

Adapun  alasan  kenapa  dipilih  mahasiswa  dengan  usia  18-23  tahun  serta 

mengadakan penelitian di unit dan kreatifitas bola basket libama 2008 Universitas 

Brawijaya. Pada usia dikarenakan pada libama 2008 yang merupakan even tahunan 

antar Universitas menggunakan batas tahun kelahiran yaitu maksimal kelahiran 1985 

atau 23 tahun serta mahasiswa baru usia masih 18 tahun, dan cara pengumpulan data 

cepat  karena  peneliti  merupakan  anggota  dari  unit  dan  kretiftas  bola  basket 

Universitas Brawijaya. 

Berdasarkan  hal-hal  yang  telah  dipaparkan  diatas,  maka  peneliti  tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul

”Pengaruh Karakteristik Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian  Produk 

Sepatu Nike (Studi Pada Mahasiswa Unit Dan Kreativitas (Unitas) Bola Basket 

Libama 2008 Universitas Brawijaya Malang)”



1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan  uraian  sebelumnya  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan 

penelitian, sebagai berikut:

1. Apakah  terdapat  pengaruh  secara  simultan  maupun  secara  parsial 

Karakteristik Konsumen terhadap keputusan pembelian mahasiswa Unit dan 

Kreativitas (Unitas) Bola Basket Libama 2008 Universitas Brawijaya Malang 

pada produk sepatu Nike?

2. Apakah  terdapat  pengaruh  dominan  dari  variabel-variabel  karakteristik 

konsumen  terhadap  keputusan  pembelian  mahasiswa  unit  dan  kreativitas 

(Unitas)  Bola  Basket  Libama  2008  Universitas  Brawijaya  Malang  pada 

produk sepatu Nike?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk  mengetahui  pengaruh  karakteristik  konsumen  terhadap  keputusan 

mahasiswa  Unit  dan  Kreativitas  (Unitas)  Bola  Basket  Libama  2008 

Universitas Brawijaya Malang dalam membeli produk sepatu olah raga Nike 

baik secara simultan dan parsial.

2. Untuk mengetahui  variabel dominan dari  pengaruh karakteristik  konsumen 

terhadap keputusan mahasiswa Unitas Bola Basket Libama 2008 Universitas 

Brawijaya Malang dalam membeli produk sepatu olah raga Nike.



1.4 Manfaat Penelitian

10. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian 

lebih lanjut dalam ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu manajemen 

pemasaran pada khususnya.

11. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  masukan  bagi 

perusahaan,  yaitu  untuk  mengetahui  karakteristik  konsumen  terhadap 

keputusan  mahasiswa  Unitas  Bola  Basket  Libama  2008  Universitas 

Brawijaya Malang dalam membeli produk sepatu olah raga Nike.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Analisis Teori

2.1.1 Definisi Perilaku Konsumen

Perilaku  konsumen  didefinisikan  sebagai  tindakan-tindakan  individu  yang 

secara  lansung  dalam  usaha  memperoleh  dan  menggunakan  barang-barang  jasa 

ekonomis  termasuk  proses  pengambilan  keputusan  yang  mendahului  dan 

menentukan tindakan-tindakan tersebut (Amirullah, 2002:2).

Selain itu menurut (Amirullah, 2002:2) perilaku konsumen juga didefinisikan 

sebagai  proses  pengambilan  keputusan  dan  aktifitas  individu  secara  fisik  yang 

dilibatkan  dalam  mengevaluasi,  memperoleh,  menggunakan,  atau  dapat 

mempergunakan barang-barang dan jasa 

Menurut Bilson Simamora (2002:2) definisi perilaku konsumen yaitu:

 Perilaku  konsumen  menyoroti  perilaku  individu  dan  rumah 
tangga.

 Perilaku konsumen menyangkut suatu proses keputusan sebelum 
pembelian  serta  tindakan  dalam  memperoleh,  memakai, 
mengkonsumsi dan menghabiskan produk

 Mengetahui  perilaku  konsumen  meliputi  perilaku  yang  dapat 
diamati  seperti  jumlah  yang dibelanjakan,  kapan,  dengan siapa, 
oleh siapa dan bagaimana barang yang sudah dibeli dikonsumsi. 
Juga termasuk variabel-variabel yang tidak dapat diamati seperti 
nilai-nilai  yang dimiliki  konsumen, kebutuhan pribadi,  persepsi, 
bagaimana mereka mengevaluasi alternatif, dan apa yang mereka 
rasakan  tentang  kepemilikan  dan  penggunaan  produk  yang 
bermacam-macam.

Pengertian perilaku  konsumen sering dikacaukan dengan perilaku  pembeli 

(buyer  behavior).  Sebenarnya  perilaku  pembeli  itu  sendiri  lebih  menunjukkan 

kegiatan-kegiatan  individu  secara  langsung  terlihat  dalam  pertukaran  uang  (atau 



kekayaan  lain)  dengan  barang-barang  dan  jasa  serta  dalam  proses  pengambilan 

keputusan  yang  menentukan  kegiatan  pertukaran  itu.  Secara  khusus,  perilaku 

pembeli merupakan perilaku langganan (consumer behavior) yang sering digunakan 

sebagai sebutan eksklusif dibanding perilaku konsumen.

Menurut John C. Mowen dan Michael Minor (2001:6), perilaku konsumen 

adalah  studi  tentang  unit  pembelian  (buying  units)  dan  proses  pertukaran  yang 

melibatkan perolehan,  konsumsi,  dan pembuangan barang, jasa,  pengalaman serta 

ide-ide.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan konsumen yang didahului maupun diikuti oleh 

proses pembuatan keputusan dalam mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa 

untuk memuaskan kebutuhannya.

2.2 Teori Perilaku Konsumen

Untuk  mengetahui  dan  memahami  proses  motivasi  yang  mendasari  dan 

mengarahkan  perilaku  konsumen  dalam  melakukan  keputusan  pembelian,  perlu 

dipelajari beberapa perilaku konsumen. Berikut perilaku konsumen menurut Swasta 

dan Handoko (1997:38):

3. Teori Ekonomi Mikro
Menurut  teori  ekoomi  mikro,  keputusan  untuk  membeli 
merupakan  hasil  perhitungan  ekonomi  rasional  yang  sadar. 
Pembeli  individual  berusaha  menggunakan  barang-barang  yang 
akan  memberikan  keguanaan  (kepuasan)  paling  banyak,  sesuai 
dengan selera dan harga-harga relatif.

4. Teori Spikologis
Teori ini berdasar kepada faktor-faktor spikologis individu yang 
selalu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Teori ini 
merupakan  penerapan  dari  teoi-teori  bidang  spikologi  dalam 
menganalisa  perilaku  konsumen.  Munandar  (2004)  berpendapat 
bahwa  dalam  perkembangan  spikologi  konsumen  terjadi 
perubahan fokus yang tadinya konsumen sebagai pembeli semata 
menjadi  konsumen  sebagai  konsumen  yang  utuh.  Ciri-cirinya 



adalah  perhatian  meluas  sampai  pada  hal-hal  diluar  kegiatan 
membeli,  meningkatkan  kecenderungan mendekati  masalah  dari 
sudut  pandang  konsumen,  perilaku  konsumen  dikaji  dari  sudut 
pandang ilmiah,  dan makin  besarnya  perhatian  terhadap isu-isu 
sosial.

5. Teori Sosiologis
Bilson Simamora (2002:6) mengemukakan bahwa teori sosiologis 
menyatakan  perilaku  seseorang  dipengaruhi  oleh  lingkungan 
sosialnya, seperti keluarga dan kelompok-kelompok sosial dimana 
seseorang  itu  menjadi  anggota  (teman-teman  dikampus, 
perkumpulan  olah  raga,  dll).  Pada  dasarnya  seseorang  akan 
berusaha  mengharmonisasikan  perilakunya  dengan  apa  yang 
dianggap  pantas  oleh  lingkungan  sosialnya.  Dengan  demikian 
seseorang  akan  membeli  produk  yang  dapat  diterima  oleh 
kelompoknya.
Teori  ini  lebih  menitik  beratkan  pada  hubungan  dan  pengaruh 
antara individu-individu yang dikaitkan dengan perilaku mereka. 
Jadi, lebih mengutamakan perilaku kelompok bukannya perilaku 
individu.  Keinginan  dan  perilaku  seseorang  sebagian  dibentuk 
oleh kelompok masyarakat dimana ia menjadi anggota. Teori ini 
mengarah pada analisa perilaku kegiatan-kegiatan kelompok.

6. Teori Anthropologis
Bilson Simamora (2002:6) mengemukakan bahwa teori  ini  juga 
menekankan perilaku  pembeli  dari  suatu kelompok masyarakat. 
Namun, kelompok-kelompok masyarakat yang lebih diutamakan 
dalam teori ini bukan kelompok kecil (keluarga) tetapi kelompok 
besar  seperti  kebudayaan  (kultur),  sub  kultur,  dan  kelas-kelas 
sosial.

2.3 Karakteristik Konsumen

Tujuan  pemasaran  adalah  memenuhi  dan  memuaskan  kebutuhan  dan 

keinginan  pelanggan  secara  lebih  baik  dari  pada  pesaing.  Perilaku  konsumen 

merupakan  studi  tentang  cara  individu,  kelompok  dan  organisasi  menyeleksi, 

membeli,  menggunakan  dan  mendisposisikan  barang,  jasa,  gagasan,  atau 

pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka.  Studi konsumen 

memberikan  petunjuk untuk memperbaiki  dan memperkenalkan produk atau jasa, 

menetapkan harga,  merencanakan saluran,  menyusun pesan,  dan mengembangkan 



kegiatan pemasaran lain. Para pemasar selalu mencari tren yang sedang naik daun 

yang mengemukakan peluang pemasaran baru.

Pemasaran  yang  berhasil  mengharuskan  bahwa  perusahaan  sepenuhnya 

terhubung  dengan  pelanggan  mereka.  Mengadopsi  orientasi  pemasaran  holistik 

berarti  memahami  konsumen  mendapatkan  pandangan  360  derajat,  baik  tentang 

kehidupan sehari-hari mereka maupun perubahan yang terjadi selama masa hidup 

mereka.  Dengan  mendapatkan  pemahaman  konsumen  yang  menyeluruh  dan 

mendalam, akan membantu memastikan bahwa produk yang tepat dipasarkan pada 

konsumen yang tepat dengan cara yang tepat.

Gambar 2.1
Model Perilaku Konsumen

Sumber: Philip Kotler dan Kevin Lane (2007: 226)
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Berdasarkan pemaparan  diatas,  Philip  Kotler  dan Kevin Lane (2007:  214) 

mengemukakan bahwa perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh karakteristik 

konsumen (budaya, sosial, dan pribadi/ personal) dan psikologis.

2.3.1 Faktor Budaya

Philip Kotler  dan Kevin Lane (2007: 214) mengemukakan bahwa budaya, 

sub-budaya  dan  kelas  sosial  sangat  penting  bagi  perilaku  pembelian.  Budaya 

merupakan  penentu  keinginan  dan  perilaku  paling  dasar.  Masing-masing  budaya 

terdiri  dari  sejumlah  sub-budaya  yang  lebih  menampakkan  identifikasi  dan 

sosialisasi  khusus  bagi  para  anggotanya,  dan  pada  dasarnya  semua  masyarakat 

memiliki  stratifikasi  sosial,  yang dalam hal ini  stratifikasi  lebih sering ditemukan 

dalam bentuk kelas sosial.

Kebudayaan adalah norma,  kepercayaan,  agama,  seni dan moral  yang ada 

diantara anggota masyarakat yang membimbing mereka menuju pada pola perilaku 

yang bersifat  umum dalam masyarakat yang dapat diukur dari  kesesuaian dengan 

norma, ketersuaian dengan kepercayaan dan ketersuaian dengan nilai.

Menurut  Swastha dan Handoko (1997:55)  kebudayaan adalah  keseluruhan 

sistem  gagasan,  tindakan,  dan  hasil  karya  manusia  dalam  rangka  kehidupan 

masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Kebudayaan adalah 

kompleks, yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat 

istiadat  dan  kemampuan-kemampuan  serta  kebiasaan-kebiasaan  yang  didapatkan 

oleh manusia sebagai angota masyarakat. Setiap orang dapat merasakan lapar, tetapi 

apa yang  harus  dimakan dan bagaimana caranya  memuaskan rasa lapar  tersebut, 

semua ini terdapat didalam kebudayaan.



James  F.  Engel,  Roger  D.  Blackwell  dan  Paul  W.  Miniard  dalam  buku 

perilaku konsumen (1992:66) menerangkan bahwa:

1. Budaya mempengaruhi struktur konsumsi
Struktur masyarakat dan etnis menentukan sebagian besar dari apa 
yang  dibeli  dan  digunakan  oleh  konsumen  individual.  Sistem 
hukum dan pemerintah adalah bagian dari budaya suatu bangsa. 
Sistem  tersebut  menentukan  apa  yang  dapat  ditawarkan  oleh 
penyuplai, cara-cara produk dapat dipasarkan, dan tingkat dimana 
konsumen  diperbolehkan  bertindak  berdasarkan  preferensi 
mereka.

2. Budaya mempengaruhi bagaimana individu mengambil keputusan
Budaya mempengaruhi penggerak yang memotivasi orang untuk 
mengambil  tindakan lebih jauh,  bahkan untuk motif-motif  yang 
bermacam-macam seperti kebebasan, kemampuan baca tulis, atau 
kegirahan.  Budaya  dari  suatu  masyarakat  menentukan  bentuk 
komunikasi  apa yang diizinkan sehubungan dengan masalah ini 
dan kerap sifat dan tingkah perilaku mencari yang dianggap sesuai 
oleh individu.
Konsumen  meletakkan  bobot  lebih  besar  pada  beberapa  sifat 
produk  dibandingkan  dengan  sifat  lain  ketika  mereka  memilih 
diantara  merek-merek  yang  bersaing.  Penyebab  untuk  bobot 
seperti ini acap kali adalah budaya dimana individu bersangkutan 
berada  didalamnya.  Sebagai  contoh,  individu  yang  kaya 
menekankan pentingnya harga yang rendah, bukan karena ia tidak 
mempunyai  uang,  melainkan  karena  nilai-nilai  budaya  yang  ia 
anut. Hampir semua elemen strategi pemasaran akan dipengaruhi 
oleh harapan budaya, yang sebagian menjadi undang-undang atau 
peraturan  sukarela.  Jadi  budaya  adalah  determinan  utama  dari 
bagaimana keputusan konsumen tersebut.

3. Budaya  adalah  variabel  utama  didalam  penciptaan  dan 
komunikasi makna didalam produk
Budaya  memberikan  makna  pada  barang  dan  jasa.  Literatur 
pamasaran belum lama ini berfokus pada makna kognitif, fungsi 
simbolik dan sejarah budaya dari produk (Ruby R. Dholkia dan 
Sidney  J.  Levy,  ”effect  of  recent  experiences  on  consumer 
dreams,  goals  and  behavior  in  U.S.,”Journal  of  economic 
psikology  8  {1987}),  yang  muncul  didalam suatu  konsep  yang 
disebut  sematik  produk  atau  semiotik,  studi  tentang  kualitas 
simbolik dari produk didalam konteks pemakaiannya.
 

Adapun penjelasan dari faktor-faktor budaya yang tediri dari sub 

budaya dan kelas sosial adalah sebagai berikut : 



a. Sub-Budaya

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

menampakkan  identifikasi  dan  sosialisasi  khusus  bagi  para  annggotanya.  Sub-

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

b. Kelas Sosial

Pada  dasarnya,  semua  masyarakat  memiliki  stratifikasi  sosial.  stratifikasi 

tersebut  kadang berbentuk  sistem kasta  dimana para  anggota  kasta  yang berbeda 

diasuh dengan mendapatkan peran tertentu dan tidak dapat mengubah keanggotaan 

kastanya.  Stratifikasi  lebih  sering  ditemukan  dalam  bentuk  kelas  sosial,  yang 

pembagian  masyarakatnya  relatif  homogen  dan  permanen,  yang  tersususn  secara 

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

Dalam bukunya, Philip Kotler dan Kevin Lane (2007: 217) mengemukakan 

bahwa kelas sosial memiliki beberapa ciri, yaitu:

1. Orang-orang  didalam  kelas  sosial  yang  sama  cenderung 
berperilaku  lebih  seragam daripada  orang-orang  dari  dua  kelas 
sosial yang berbeda.

2. Orang  merasa  dirinya  menempati  posisi  yang  inferior  atau 
superior di kelas sosial mereka.

3. Kelas sosial ditandai oleh sekumpulan variabel seperti pekerjaan, 
penghasilan, kesejahteraan, pendidikan, dan orientasi nilai.

4. Individu dapat pindah dari satu tangga ke tangga lain pada kelas 
sosialnya  selama  masa  hidup  mereka.  Besarnya  mobilitas  itu 
berbeda-beda,  tergantung  pada  seberapa  kaku  stratifikasi  sosial 
dalam masyarakat tertentu.



2.3.2 Faktor Sosial

Selain  faktor  budaya,  Philip  Kotler  dan  Kevin  Lane  (2007:  217) 

mengemukakan  bahwa  perilaku  konsumen  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  sosial 

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

Adapun  penjelasan faktor-faktor sosial  yang terdiri  dari  kelompok acuan, 

keluarga dan peran dan status sosial adalah sebagai berikut : 

a. Kelompok Acuan

Kelompok  acuan  seseorang  terdiri  dari  semua  kelompok  yang  memiliki 

pengaruh langsung (tatap muka)  atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku 

orang tersebut.  Menurut  Philip  Kotler  dan Kevin Lane  (2007:  217) orang sangat 

dipengaruhi oleh kelompok acuan mereka melalui  beberapa cara,  yaitu  kelompok 

acuan  membuat  seseorang  menjalani  perilaku  dan  gaya  hidup  baru  dan 

mempengaruhi perilaku serta konsep pribadi seseorang; kelompok acuan menuntut 

seseorang  untuk  mengikuti  kebiasaan  kelompok  sehingga  dapat  mempengaruhi 

pilihan seseorang; dan orang dipengaruhi oleh berbagai kelompok diluar kelompok 

mereka.

b. Keluarga

Keluarga  adalah  sekelompok  yang  terdiri  dari  dua  orang  atau  lebih  yang 

terbentuk karena ikatan perkawinan, hubungan darah atau proses adopsi yang diukur 

dari dominan tidaknya dalam pengambilan keputusan, yang mempunyai penghasilan 

dalam keluarga dan yang memiliki inisiatif dalam pengambilan keputusan.

Masing-masing  individu  akan  mempunyai  hubungan  dengan  keluarganya, 

baik itu keluarga yang terbentuk karena ikatan perkawinan, hubungan darah maupun 



proses  adopsi.  Oleh  karena  itu,  keputusan  membeli  seorang  individu  seringkali 

dipengaruhi oleh individu lain dalam keluarganya.

Philip Kotler dan Kevin Lane (2007: 219) mengemukakan bahwa keluarga 

merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat 

dan  para  anggota  keluarga  menjadi  kelompok  acuan  primer  yang  paling 

berpengaruh.

Keluarga adalah kelompok sosial yang terkecil yang mempengaruhi persepsi 

kita, dan dalam banyak kasus keluarga merupakan kekuatan sosial yang paling kuat 

daya pengaruhnya terhadap perilaku konsumen (Stanton, W 1996:150). Sedangkan 

menurut Swasta dan Handoko (1997:70) keluarga diartikan sebagai individu yang 

membentuk  keluarga  baru,  atau  membentuk  suatu  rumah  tangga  baru  (family  of  

orientation). Jadi keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau 

lebih yang terbentuk karena ikatan perkawinan, hubungan darah atau proses adopsi. 

Keluarga besar (extended family) mencakupi  keluarga inti,  ditambah kerabat lain, 

seperti kakek-nenek, paman-bibi, sepupu dan kerabat karena perkawinan.

Keluarga adalah sama dengan perusahaan, keluarga adalah organisasi yang 

terbentuk untuk mencapai fungsi tertentu yang lebih efektif dibandingkan individu 

yang hidup sendiri. Fungsi yang paling jelas bahwa dua orang dapat mencapai lebih 

baik dari  satu orang adalah mempunyai  anak.  Walaupun analisis  konsumen tidak 

memiliki  opini  apakah  keluarga  harus  mempunyai  anak  atau  tidak.  Konsekuensi 

ekonomi  dengan  hadirnya  anak  menciptakan  struktur  permintaan  akan  pakaian, 

makanan, perabot, perawatan kesehatan, pendidikan, dan produk lain. Anak didalam 

keluarga  dapat  menyebabkan  menurunnya  permintaan  akan  produk  lain,  seperti 

perjalan, restoran, pakaian orang dewasa, dan banyak barang yang bebas dipilih.



Keluarga  adalah  ”pusat  pembelian”  yang  merefleksiakan  kegiatan  dan 

pengaruh individu yang membentuk keluarga yang bersangkutan. Individu membeli 

produk untuk dipakai sendiri dan untuk dipakai oleh anggota keluarga yang lain.

c. Peran dan Status Sosial

Seseorang  berpartisipasi  dalam  banyak  kelompok  sepanjang  hidupnya 

(keluarga,  klub,  organisasi).  Philip  Kotler  dan  Kevin  Lane  (2007:  221) 

mengemukakan  bahwa  kedudukan  orang  dimasing-masing  kelompok  dapat 

ditentukan berdasar peran dan statusnya. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan 

akan  dilakukan  oleh  seseorang,  dari  masing-masing  peran  tersebut  akan 

menghasilkan status.

2.3.3 Faktor Pribadi atau Personal

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane (2007: 222) keputusan membeli juga 

dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap 

dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta 

nilai  dan gaya  hidup pembeli.  Karena banyak dari  karakteristik  tersebut memiliki 

dampak  sangat  langsung  pada  perilaku  konsumen,  penting  bagi  pemasar  untuk 

mengikuti mereka secara dekat.

Adapun penjelasan  dari faktor-faktor pribadi/personal yang terdiri dari usia 

dan tahap dalam siklus hidup, perkerjaan dan lingkungan ekonomi, kepribadian dan 

konsep diri dan gaya hidup dan nilai adalah  sebagai berikut :

a. Usia dan Tahap Dalam Siklus Hidup

Orang  membeli  barang  dan  jasa  yang  berbeda-beda  sepanjang  hidupnya. 

Selera  orang  terhadap  sesuatu  juga  berhubungan  dengan  usia.  Konsumsi  juga 



dibentuk oleh siklus hidup keluarga dan jumlah, usia, dan gender orang dalam rumah 

tangga pada suatu saat. Para pemasar juga harus memberi perhatian yang besar pada 

peristiwa-peristiwa  penting  dalam  hidup  atau  masa  peralihan  (seperti  menikah, 

kelahiran bayi, sakit, dll) karena akan memunculkan kebutuhan-kebutuhan baru.

b. Pekerjaan dan Lingkungan Ekonomi

Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya. Pilihan produk 

juga sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang, penghasilan yang dapat 

dibelanjakan  (level,  kestabilan,  pola  waktunya),  tabungan  dan  aktiva  (termasuk 

persentase  aktiva  yang  lancar/  liquid),  utang,  kemampuan  untuk  meminjam,  dan 

sikap terhadap kegiatan berbelanja atau menabung. Para pemasar barang yang peka 

terhadap harga terus-menerus  memperhatikan  kecenderungan  penghasilan  pribadi, 

tabungan,  dan  tingkat  suku  bunga.  Jika  indikator  ekonomi  menandakan  adanya 

resesi,  para  pemasar  dapat  mengambil  langkah-langkah  untuk  merancang  ulang, 

melakukan  penempatan  ulang,  dan  menetapkan  kembali  harga  produk  mereka 

sehingga mereka dapat terus menawarkan nilai kepada para pelanggan sasaran.

c. Kepribadian dan Konsep Diri

Masing-masing orang memiliki karakteristik kepribadian yang berbeda yang 

mempengaruhi  perilaku  pembelinya.  Philip  Kotler  dan  Kevin  Lane  (2007:  223) 

mengemukakan  kepribadian  sebagai  ciri  bawaan  psikologis  manusia  (human 

spicological traits) yang khas yang menghasilkan tanggapan yang relatif konsisten 

dan  bertahan  lama  terhadap  rangsangan  lingkungannya.  Kepribadian  biasanya 

digambarkan dengan menggunakan ciri  bawaan seperti  kepercaaan diri,  dominasi, 

otonomi, kehormatan, kemampuan bersosialisasi, pertahanan diri, dan kemampuan 

beradaptasi.  Kepribadian  dapat  menjadi  variabel  yang  sangat  berguna  dalam 



menganalisis  pilihan  merk  konsumen.  Gagasannya  adalah  bahwa  merk  juga 

mempunyai  kepribadian  dan  bahwa  konsumen  mungkin  memilih  merk  yang 

kepribadiannya cocok dengan kepribadian dirinya.

Philip Kotler dan Kevin Lane (2007: 223) mengemukakan kepribadian merk 

sebagai bauran spesifik atas ciri-ciri bawaan manusia yang bisa dikatakan dimiliki 

oleh merk tertentu.  Para konsumen sering memilih  dan menggunakan merk  yang 

memiliki kepribadian merk yang konsisten dengan konsep diri aktual mereka sendiri 

(bagaimana  seseorang  memandang  dirinya),  walaupun  dalam  kasus  yang  sama 

pencocokan mungkin didasarkan pada konsep diri ideal (memandang dirinya ingin 

seperti  apa)  dan  bukannya  citra  diri  aktual.  Hal  tersebut  mungkin  juga  lebih 

dimaklumkan  untuk  produk-produk  yang  dikonsumsi  publik  sebanding  dengan 

barang-barang  yang  dikonsumsi  secara  pribadi.  Dipihak  lain,  konsumen  yang 

pantauan dirinya tinggi atau peka terhadap bagaimana orang lain melihat mereka, 

lebih mungkin memilih merk yang kepribadiannya cocok dengan situasi konsumsi.

d. Nilai dan Gaya Hidup

Orang-orang yang berasal dari sub budaya, kelas sosial, dan pekerjaan yang 

sama  dapat  memiliki  gaya  hidup  yang  berbeda.  Gaya  hidup  adalah  pola  hidup 

seseorang di dunia yang terungkap pada aktivitas, minat dan opininya. Gaya hidup 

menggambarkan  keseluruhan  dari  seseorang  yang  berinteraksi  dengan 

lingkungannya.  Dan disini para pemasar mencari  hubungan antara produk mereka 

dan kelompok gaya hidup. Gaya hidup sebagian dibentuk oleh apakah konsumen itu 

dibatasi uang atau dibatasi waktu.

Perusahaan  bertujuan  untuk  melayani  konsumen  yang  dibatasi  uang  akan 

menciptakan  produk  dan  jasa  berbiaya  rendah.  Para  konsumen  yang  mengalami 



kekuarangan waktu cenderung melakukan lintas  tugas,  yaitu  melakukan  dua atau 

lebih  tugas  pada  saat  yang  sama.  Perusahaan-perusahaan  yang  memiliki  tujuan 

pelayanan akan menciptakan layanan yang nyaman untuk kelompok tersebut. 

Keputusan  konsumen  juga  dipengaruhi  oleh  nilai  inti,  yaitu  sistem 

kepercayaan yang melandasi sikap dan perilaku konsumen. Nilai inti itu jauh lebih 

dalam daripada  perilaku  atau  sikap,  dan  pada  dasarnya  menentukan  pilihan  dan 

keinginan  orang  dalam  jangka  panjang.  Pemasar  yang  menargetkan  konsumen 

berdasar  pada  keyakinan  nilai  mereka  dengan  menarik  bagi  inner  selves  orang 

sendiri,  adalah  mungkin  untuk  memenuhi  outer  selves  mereka  atau  perilaku 

pembeian mereka.

2.4 Pengambilan Keputusan Konsumen

Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam 

pembelian  mereka.  Proses  tersebut  merupakan  sebuah  pendekatan  penyelesaian 

masalah pada kegiatan manusia untuk membeli suatu barang atau jasa dan memenuhi 

keinginan atau kebutuhannya.

Menurut Pandji Anoraga (2000:228) ”keyakinan merupakan suatu gagasan 

deskriptif  yang  dianut  oleh  seseorang  tentang  sesuatu”.  Oleh  karena  itu,  untuk 

membuat konsumen merasa yakin atas produk yang ditawarkan, maka tidak terlepas 

dari mempelajari perilaku konsumen tersebut.

Konsumen  untuk  dapat  yakin  atas  suatu  produk  sangat  dipengaruhi  oleh 

faktor-faktor yang ada dalam menangkap pesan yang diberikan kepada konsumen 

tersebut.  Oleh karenanya  informasi  yang  diberikan  harus  mampu menyentuh dan 

memberikan  persepsi  bagi  konsumen  untuk  merasa  yakin  dan  aman  dalam 



memperoleh  dan  menggunakan  produk  yang  ditawarkan  sesuai  dengan  yang 

dibutuhkannya.  Sebab  persepsi  merupakan  proses  pemilihan,  pengorganisasi,  dan 

penafsiran  masukan-masukan  dari  informasi  yang  diberikan,  sehingga  tercipta 

sebuah  gambaran  yang  bermakna  yang  ditangkap  oleh  konsumen  dan  akhirnya 

menjadi keyakinan bagi konsumen tersebut untuk memilih dan menggunakan produk 

tersebut.

Niat  beli  merupakan  suatu  proses  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan 

oleh konsumen sebelum mengadakan pembelian atas produk yang ditawarkan atau 

yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut.

Pandji  Anoraga  (2000:228)  menyatakan  bahwa terdapat  lima  tahap  dalam 

proses pengambilan keputusan untuk membeli yang umum dilakukan oleh seseorang, 

yaitu: pengenalan kebutuhan, proses informasi konsumen, evaluasi produk/ merek, 

pembelian, dan evaluasi gaya pasca pembelian.

Kebutuhan  konsumen  mungkin  muncul  karena  menerima  informasi  baru 

tentang suatu produk, kondisi ekonomi, periklanan, atau karena kebetulan. Selain itu 

gaya  hidup  seseorang,  kondisi  demografis.  Dan  karakteristik  pribadi  dapat  pula 

mempengaruhi keputusan pembelian seseorang.

Proses  informasi  konsumen  meliputi  pencarian  sumber-sumber  informasi 

oleh  konsumen.  Proses  informasi  dilakukan  secara  selektif,  konsumen  memilih 

informasi yang paling relevan bagi benefit yang dicari  dan sesuai dengan keyakinan 

dan sikap mereka. Memproses informasi meliputi aktivitas mencari, memperhatikan, 

memahami, menyimpan dalam ingatan dan mencari tambahan informasi.

Konsumen  akan  mengevaluasi  karakteristik  dari  berbagai  produk/  merek 

yang  mungkin  paling  memenuhi  benefit  yang  diinginkannya.  Dalam  pembelian, 



beberapa aktivitas  lain  diperlukan,  seperti  pemilihan  toko.  Penentuan kapan akan 

membeli  dan  memungkinkan  financialnya.  Setelah  ia  menemukan  tempat  yang 

sesuai  waktu yang tepat,  dan didukung oleh daya  beli,  maka kegiatan pembelian 

dilakukan.

Sekali  konsumen  melakukan  pembelian,  maka  evaluasi  pasca  pembelian 

terjadi. Jika kinerja produk sesuai dengan harapan konsumen, konsumen akan puas. 

Jika tidak, kemungkinan pembelian akan berkurang.

Menurut  Kotler  (2000:179),  untuk  sampai  ketahap  pembelian  terdapat 

langkah-langkah dalam proses pembelian dengan tahapan sebagai berikut:

1. tahap  pengenalan  masalah,  yaitu  saat  pembeli  mengenali 
kebutuhan untuk membeli suatu barang atau produk.

2. pencarian  informasi,  yaitu  tahap  konsumen  mencari  informasi 
untuk memperoleh pengetahuan tentang barang yang dibutuhkan 
dari sumber-sumber yang mungkin didapatkan.

3. evaluasi tehadap merek yang kompetitif, membuat penilaian akhir 
dan  mengembangkan  keyakinan  tentang  posisi  merek  terhadap 
atributnya.

4. melalui evaluasi tersebut konsumen sampai pada sikap keputusan 
pembelian atas preferensi  dari bermacam-macam merek melalui 
prosedur atribut.

5. setelah  pembelian  konsumen  akan  mengalami  kepuasan  atau 
ketidakpuasan kemudian melakukan tindakan untuk mendapatkan 
perhatian dari pemasar.

Keterlibatan pembelian yang tinggi diperlukan jika produk tersebut penting 

bagi konsumen,  seperti:  jika pembelian tersebut terkait  dengan ego atau citra  diri 

konsumen. Disini ada resiko yang harus dihadapi konsumen, seperti resiko finansial, 

sosial  atau  psikologis.  Dalam  pengambilan  keputusan  ini  diperlukan  waktu  dan 

energi yang banyak untuk mempertimbangkan alternatif produk.

Menurut Pandji Anoraga (2000:229) ada lima peran yang dimainkan orang 

dalam suatu keputusan pembelian, yaitu:



a. Pengambil  inisiatif  (initiator),  yaitu  seseorang  yang 
pandangannya atau sarannya diperhitungkan dalam pengambilan 
keputusan;

b. Orang  yang  mempengaruhi  (influencer),  yaitu  seseorang  yang 
memutuskan sebagian besar keputusan membeli,  seperti: apakah 
jadi  membeli,  apa  yang  dibeli,  bagaimana  membelinya,  atau 
dimana membelinya;

c. Pembeli (buyer), yaitu seseorang yang melakukan pembelian yang 
sebenarnya;

d. Pemakai  (user),  yaitu  seseorang  yang  mengkonsumsi  atau 
menggunakan barang atau jasa yang dibeli.

Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam 

pembelian  mereka.  Proses  tersebut  merupakan  sebuah  pendekatan  penyelesaian 

masalah  yang  terdiri  atas  lima  tahap  (Swasta  dan  Handoko,  1997:106),  yaitu: 

menganalisa keinginan dan kebutuhan; pencarian informasi dan penilaian sumber-

sumber;  penilaian  dan  seleksi  terhadap  alternative  pembelian;  keputusan  untuk 

membeli; dan perilaku sesudah pembelian.

Sutisna  (2001:16)  mengemukakan  bahwa  dalam  proses  pengambilan 

keputusan terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu:

a. Pengenalan  masalah/  kebutuhan  dan  keinginan;  pengambilan 
keputusan  oleh  konsumen  untuk  melakukan  pembelian  suatu 
produk  diawali  oleh  adanya  kesadaran  atas  pemenuhan 
kebutuhan  dan  keinginan  atau  biasanya  disebut  tahap  adanya 
masalah (problem recognition).

b. Pencarian  berbagai  informasi;  jika  sudah  disadari  adanya 
kebutuhan  akan  keinginan,  maka  konsumen  akan  mencari 
informasi mengenai keberadaan produk yang diinginkan, proses 
pencarian informasi ini akan dilakukan dengan mengumpulkan 
semua  informasi  yang  berhubungan  dengan  produk  yan 
diinginkan.

c. Evaluasi  berbagai  alternatif  merek  produk;  dari  berbagai 
informasi  yang  diperoleh,  konsumen  melakukan  seleksi  atas 
alternatif-alternatif  yang  tersedia,  proses  eleksi  inilah  yang 
disebut sebagai tahap evaluasi informasi.

d. Pilihan atas  merek  produk untuk dibeli;  dengan menggunakan 
berbagai  kriteria  yang  ada  dalam benak konsumen,  salah  satu 
merek produk dipilih untuk dibeli.

e. Evaluasi  pasca  pembelian;  dengan  dibelinya  merek  produk 
tertentu, proses evaluasi belum berakhir. Proses evaluasi ini akan 



menentukan apakah konsumen akan merasa puas atau tidak atas 
keputusan  pembeliannya.  Seandainya  konsumen  merasa  puas, 
maka kemungkinan untuk melakukan pembelian kembali  pada 
masa depan akan terjadi, sementara itu jika konsumen tidak puas 
atas  keputusan  pembeliannya,  maka  konsumen  akan  mencari 
kembali berbagai informasi produk yang dibutuhkan.



2.5 Kerangka Pikir

Dari beberapa teori yang dikemukakan di atas guna mendukung penelitian 

ini, maka dapat dirumuskan suatu kerangka pikir konseptual sebagai berikut.

Gambar 2.2
KERANGKA PIKIR

”Pengaruh Karakteristik Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Sepatu Nike”

Latar Belakang
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Analisis 
Kuantitatif
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2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian  pembahasan  akan dapat  memberikan  jalan  keluar  dari 

permasalahan tersebut dengan mencoba untuk memberikan suatu hipotesis sebagai 

jawaban sementara yang perlu diuji kebenaran dengan melalui pengujian hipotesis.

Gambar 2.3
MODEL HIPOTESIS

Karakteristik Konsumen (X)

: Berpengaruh secara Simultan

: Berpengaruh secara Parsial

Berdasarkan model hipotesis, dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut:

Hipotesis I : Faktor budaya (X1), faktor sosial (X2), dan faktor pribadi/ personal (X3), 

berpengaruh secara  simultan  terhadap keputusan pembelian  produk 

sepatu Nike pada mahasiswa unit dan kreatifitas (unitas) bola basket 

libama 2008 universitas Brawijaya Malang.

Faktor Budaya (X1)

Faktor Sosial (X2)

Faktor Pribadi/ 
Personal (X3)

Keputusan 
Pembelian Produk 

Sepatu Nike (Y)



Hipotesis II : Faktor budaya (X1), faktor sosial (X2), dan faktor pribadi/ personal (X3) 

berpengaruh  secara  parsial  terhadap  keputusan  pembelian  produk 

sepatu Nike pada mahasiswa unit dan kreatifitas (unitas) bola basket 

libama 2008 universitas Brawijaya Malang.

Hipotesis  III  :  Faktor  sosial  (X2)  merupakan  variabel  dominan  (berpengaruh) 

terhadap keputusan pemilihan produk sepatu Nike pada mahasiswa 

unit  dan  kreatifitas  (unitas)  bola  basket  libama  2008  universitas 

Brawijaya Malang.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Unit dan Kretifitas (Unitas) bola basket 

Universitas Brawijaya Malang, di Jl. Mt. Haryono 165 Malang 65145

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian penjelasan 

(explanatory  research).  Menurut  Masri  Singarimbun  dan  Sofyan  Effendi  (1995) 

penelitian  penjelasan  adalah  jenis  penelitian  yang  menjelaskan  hubungan  kausal 

antar  variabel  melalui  pengujian  hipotesis.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian 

penjelasan  karena  dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  survei.  Menurut 

Masri (1995) penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu 

populasi yang menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data pokok. 

4. Jenis Data

Menurut Arikunto (2002:96), data adalah segala fakta dan angka yang dapat 

dijadikan  bahan  untuk  menyusun  suatu  informasi.  Jenis  data  yang  dikumpulkan 

dalam  penelitian  ini  berupa  data  yang  bersifat  kualitatif  dan  data  yang  bersifat 

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2003:13), data kualitatif adalah data yang berbentuk 

kata, kalimat, skema dan gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data bebrbentuk 

angka, atau data kualitatif yang dibuat dalam bentuk angka.



5. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah 

1. Data Primer

Data  primer  merupakan  data  yang  didapat  dari  sumber  pertama,  baik  dari 

individu atau perseorangan, seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian 

kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer 

diperoleh melalui pengisian kuesioner dan wawancara dengan responden. 

2. Data Sekunder

Data  sekunder  merupakan  data  primer  yang  telah  diolah  lebih  lanjut  dan 

disajikan, baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain, misalnya : 

tabel-tabel  atau diagram-diagram.  Data sekunder ini  digunakan oleh  peneliti 

untuk proses lebih lanjut. Dalam penelitian ini,  data sekunder diperoleh dari 

beberapa sumber, seperti : hasil penelitian terdahulu, majalah, buku literatur, 

dan sebagainya.

3.5 Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Interview atau wawancara

Wawancara  adalah  cara  pengumpulan  data  dan  informasi  dengan  cara 

melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan guna 

mendapatkan data dan keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian. Tujuan 

teknik ini  adalah untuk mengetahui  pengaruh kebudayaan,  kelas sosial,  kelompok 

referensi dan keluarga terhadap keputusan pembelian produk sepatu olah raga Nike.



3.5.2 Kuesioner

Kuesioner  adalah  cara  atau  teknik  pengumpulan  data  dengan  melakukan 

penyebaran  angket  yang  berisi  daftar  pertanyaan  yang  telah  dipersiapkan  kepada 

responden dengan harapan mereka akan memberikan respon atas daftar pertanyaan 

tersebut.  Tujuan  utama  dari  penyebaran  angket  ini  adalah  untuk  memperoleh 

informasi validitas dan reliabilitas tentang  tujuan survei.

3.6 Populasi Dan Penentuan Sampel

Populasi  adalah  keseluruhan  unit  atau  individu  dalam  ruang  lingkup  dan 

waktu yang ingin diteliti (Durianto, dkk, 2001:26). Suatu survei tidak harus meneliti 

semua populasi, sebab akan memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang besar. Oleh 

karena itu dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat menggambarkan hasil 

yang sesungguhnya dari  populasi.  Menurut Sugiyono (2002:72),  “Populasi  adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik  tertentu yang ditetapkan oleh peneliti  untuk dipelajari  dan kemudian 

ditarik  kesimpulannya”.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  mahasiswa 

unitas olah raga basket Libama 2008 Universitas Brawijaya Malang yang berjumlah 

30 orang.

Sampel  adalah  sebagian  dari  observasi  yang  dipilih  dari  populasi  dengan 

menggunakan  prosedur  tertentu  sehingga  diharapkan  dapat  mewakili  populasinya 

(Durianto dkkk, 2001:26). Penelitian ini menggunakan sampel yang jumlahnya sama 

dengan jumlah populasinya  yaitu sebanyak 30 orang. Studi atau penelitian seperti ini 

disebut  penelitian  populasi  atau  sensus,  yang  menurut  Arikunto  (2002:108)  yaitu 



“Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, 

maka penelitiannya merupakan penelitian populasi”.

3.7  Definisi Operasionalisasi Variabel

Variabel  penilitian  adalah  segala  sesuatu  yang  berbentuk  apa saja  yang 

ditetapkan oleh peneliti  untuk dipelajari  sehingga diperoleh  informasi  tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel atau pokok dalam penelitian ini 

meliputi  budaya,  sosial  dan  pribadi/personal  sebagan  variabel  independent  dan 

keputusan  konsumen  sebagai  variabel  dependent.  Selanjutnya  masing-masing 

variabel tersebut dapat diuraikan lagi menjadi sub variabel, dan indikator 

1. variabel independ yaitu karakteristik konsumen (X) yang terdiri dari : 

1. Budaya (X1)

Budaya  merupakan  penentu  keinginan  dan  perilaku  paling  dasar.  Masing-

masing budaya  terdiri  dari  sejumlah sub-budaya  yang lebih menampakkan 

identifikasi  dan  sosialisasi  khusus  bagi  para  anggotanya.  Pada  dasarnya, 

semua masyarakat memiliki stratifikasi sosial, yang dalam hal ini stratifikasi 

lebih sering ditemukan dalam bentuk kelas sosial.Variabel Budaya yang tediri 

dari sub variabel dan indikator antara lain :

a. Sub Variabel  = Sub Budaya (X1.1)

Indikator = (X1.1.1) Identitas  kelompok unitas bola basket libama 2008 

Universitas Brawijaya (X1.1)



b. Sub variabel = Kelas Sosial (X1.2) 

Indikator =  -(X1.2.1) Merek Nike sepatu olahraga berkualitas tinggi

    - (X1.2.2) Merek  Nike sepatu olah raga berkelas tinggi.

2. Sosial (X2)

Perilaku  konsumen  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  sosial  seperti  kelompok 

acuan, keluarga, serta peran dan status sosial. Variabel sosial yang terdiri dari 

sub variabel dan indikator antara lain:

a. Sub Variabel = kelompok Acuan (X2.1) 

Indikator = - (X2.1.1) Pengaruh teman group menggunakan produk  sepatu 

Nike 

     - (X2.1.2) Tuntutan group memakai produk sepatu  Nike

      -(X2.1.3) Sepatu  merek  Nike  di  gunakan  tokoh 

panutan/idola 

b. Sub variabel = Keluarga (X2.2) 

      Indikator =  (X2.2.1) Pengaruh keluarga pada pembelian produk sepatu 

Nike

(X2.2.2) Pengambilan  keputusan  keluarga pada  pembelian 

produk sepatu nike.

c. Sub variabel = Peran dan Status (X2.3)

Indikator = (X2.3.1) produk sepatu Nike meningkatkan Prestise

   (X2.3.2) Produk  sepatu Nike meningkatka  peran dan ststus 

group   unitas bola basket



3. Pribadi/ Personal (X3)

Keputusan  membeli  dipengaruhi  oleh  karakteristik  pribadi.  Karakteristik 

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

ekonomi,  kepribadian dan konsep diri,  serta nilai  dan gaya hidup pembeli. 

Variabel pribadi/personal yang terdiri dari sub variabel dan indikator antara 

lain:

a. Sub variabel = Usia  dan Tahap Siklus Hidup (X3.1) 

Indikator =   (X3.1.1) Merk  Nike  digemari  mahasiswa  yang  merupakan 

kalangan muda

b. Sub variabel = Perkerjaan dan Lingkungan Ekonomi (X3.2)

Indikator =(X3.2.1) Mahasiswa terdapat dilingkungan ekonomi menengah 

keatas

c. Sub variabel = Kepribadian dan Konsep diri (X3.3)

Indikator = (X3.3.1) Sepatu Merek Nike Meningkatkan kepercayaan diri.

(X3.3.2) Dapat membentuk pribadi yang sporty

d. Sub variabel = Gaya hidup dan Nilai (X3.4)

Indikator = (X3.4.1) Merek Nike sangat nyaman untuk dipakai 

   (X3.4.2) Merek nike merupakan merek favorit.

II. Variabel Dependent yaitu Keputusan Pembelian Konsumen (Y).

Keputusan pembelian  adalah keputusan akhir  yang dilakukan oleh konsumen 

yang terkait erat dengan tahapan atau proses yang mendahuluinya serta perilaku 

pasca  pembelian  dan  evaluasi  alternatif  yang  dipilih. Adapun  indikator-

indikatornya antara lain:



Indikator  =   (Y1) Sepatu  bola  basket  merek  Nike  mmpunyai  air  pump, 

sticky ,fleksibel dan aman pada engkel.

(Y2) Mengulang membeli sepatu merek Nike

Tabel 3.1

Variabel Penelitian Karakteristik Konsumen

Variabel Independan (X)

Variabel Sub Variabel Indikator
Budaya (X1) a.Sub  Budaya 

(X1.1)

b.  Kelas  Sosial 

(X1.2)

(X1.1.1)Indentitas  kelompok  Unitas  bola  Basket 

Libama 2008 Universitas Brawijaya.

(X1.2.1) Merek  Nike  sepatu  olahraga  berkulitas 

tinggi

(X1.2.2) Merek Nike sepatu olahraga berkelas tinggi
 Sosial (X2) a.Kelompok Acuan 

(X2.1)

b. Keluarga (X2.2)

(X2.1.1) Pengaruh  teman  group menggunakan 

produk  sepatu Nike 

(X2.1.2) Tuntutan  group memakai  produk  sepatu 

Nike

(X2.1.3) Sepatu  merek  Nike  di  gunakan  tokoh 

panutan/idola

(X2.2.1) Pengaruh keluarga pada pembelian produk 

sepatu Nike

(X2.2.2) Pengambilan  keputusan  keluarga pada 

pembelian sepatu nike



c. Peran dan Status 

(X2.3)

(X2.3.1) produk sepatu Nike meningkatkan Prestise

(X2.3.2) Sepatu Nike meningkatka peran dan ststus 

group unitas bola basket

Pribadi/ 

Personal (X3)

a.Usia  Dan  Tahap 

siklus Hidup (X3.1)

b.Perkerjaan Dan 

Lingkungan 

Ekonomi (X3.2)

c.Kepribadian  dan 

Konsep diri (X3.3)

d. Gaya Hidup dan 

Nilai (X3.4)

(X3.1.1) Merk  Nike  digemari  mahasiswa  yang 

merupakan kalangan muda

(X3.2.1) Mahasiswa terdapat dilingkungan ekonomi 

menengah keatas

(X3.3.1) Sepatu  Merek  Nike  Meningkatkan 

kepercayaan diri.

(X3.3.2) Dapat membentuk pribadi yang sporty

(X3.4.1) Merek Nike sangat nyaman untuk dipakai 

(X3.4.2) Merek nike merupakan merek favorit.



Variabel Dependen (Y)

Variabel Sub Variabel Indikator

Keputusan 

pembelian  (Y)

(Y1) Sepatu  bola  basket  merek  Nike 

mmpunyai  air  pump,  sticky  ,fleksibel  dan 

aman pada engkel.

(Y2) Mengulang membeli sepatu merek Nike

3.8 Pengukuran

Dalam penelitian  ini  variabelnya  bersifat  kualitatif  maka  untuk  mengukur 

variabel  tersebut  digunakan skala  likert.  Menurut  Durianto,dkk (2001:41),  “Skala 

Likert merupakan skala yang dapat memperlihatkan tanggapan seseorang terhadap 

karakteristik  sesuatu  (sangat  setuju,  setuju,  netral,  tidak  setuju  dan  sangat  tidak 

setuju)”.  Informasi  yang  diperoleh  dengan  skala  Likert  berupa  skala  pengukuran 

ordinal oleh karena itu hasilnya dapat dibuat ranking tanpa dapat diketahui berapa 

besarnya selisih antara satu tanggapan ke tanggapan lainnya. Ukuran yang ada pada 

skala  ordinal  tidak  memberikan  nilai  absolut  pada  obyek,  tetapi  hanya  urutan 

(rangking) relatif saja (Sugiarto dan Harijono, 2000:38). Pemetaan bobot penilaian 

adalah sebagai berikut :  

12. Jawaban sangat setuju diberi bobot  5

13. Jawaban setuju diberi bobot  4

14. Jawaban netral diberi bobot  3

15. Jawaban tidak setuju diberi bobot  2

16. Jawaban sangat tidak setuju diberi bobot  1



3.9 Uji Instrumen Penelitian

3.9.1.Uji Validitas 

 Validitas  adalah  suatu  ukuran  yang  menunjukkan  tingkat-tingkat 

kevalidan  atau  kesahihan  suatu  instrumen  (Arikunto,  2002:144).  Suatu 

instrumen  yang  valid  mempunyai  validitas  tinggi.  Suatu  instrumen  dikatakan 

valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan.

Untuk menghitung korelasi masing-masing pertanyaan dapat digunakan 

rumus  teknik  korelasi  product  moment yang  dikemukakan  oleh  Arikunto 

(2002:146),  yang  kemudian  diolah  dengan program  SPSS 13.0  for  Windows. 

Apabila  nilai  koefisien  korelasi  masing-masing  item  mempunyai  nilai  yang 

signifikan di  atas  0,3  maka item yang digunakan dalam instrumen penelitian 

tersebut  adalah  valid.  Sebaliknya  jika  nilai  koefisien  korelasi  masing-masing 

item mempunyai nilai signifikan di bawah 0,3 maka item yang digunakan dalam 

intrumen penelitian tersebut tidak valid (Sugiono, 2003:106) atau dengan rumus 

df=n-k  untuk  memperoleh  nilai  r  tabel,  n  adalah  jumlah  populasi/sampel, 

sedangkan k merupakan butir pertanyaan, pada tingkat signifikan 0,05 (Bhuono, 

2005:72)  )  jika r  hasil  > r  tabel  maka validitas  terpenuhi.  Menurut  Arikunto 

(2002:146) uji validitas dapat dicari dengan rumus sebagai berikut :
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Keterangan :

r = Koefisien korelasi.

n = Banyaknya sampel.

X = Skor item/pernyataan atau variabel bebas.

Y = Total skor item/pernyataan atau variabel terikat.

3.9.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas  merupakan  indeks  yang  menunjukkan  keterhandalan  suatu 

alat  ukur  yang  dapat  dipercaya  atau  dapat  diandalkan.  Pengujian  secara 

reliabilitas  instrumen  dilakukan  dengan  menguji  skor  antar  item  dengan 

menggunakan rumus alpha cronbach.

Rumus Alpha  Cronbach adalah sebagai berikut :
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Keterangan : r         = reliabilitas instrumen

k        = banyaknya butir pertanyaan

2
bσ∑  = jumlah varians butir

2
tσ       = varians total



Instrumen dapat  dikatakan andal  (reliable),  apabila  memiliki  koefisien 

keandalan  reliabilitasnya  sebesar  0,6  atau  lebih.  Apabila  lebih  kecil  dari  0,6 

maka  dinyatakan  tidak  reliable dan  sebaliknya  dinyatakan  reliable.  Dalam 

penelitian ini, pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan program SPSS 

versi 15.0 for Windows Evaluation Version.

3.10 Analisis Data 

3.10.1 Uji Asumsi Klasik

Agar  dapat  diperoleh  nilai  pemerkira  ang  tidak  bias  dan  efisien  dari 

persamaan  regresi,  maka  dalam  pelaksanaan  analisis  data  harus  memenuhi 

beberapa asumsi klasik sebagai berikut:

3.10.1.1  Uji Non-Multikolinearitas

Alat  ukur  ini  digunakan  untuk  menguji  apakah  pada  model  regresi 

ditemukan  adanya  kolerasi  antar  variabel  independent.  Jika  terjadi  kolerasi, 

maka dinamakan terdapat problem Multikolinearitas (multiko). Menurut singgih 

santoso (2000:203) regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independent.

Untuk mengetahui ada tidaknya gejala Multikolinearitas dapat dideteksi 

dari besarnya nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance. Apabila nilai 

VIF sekitar angka satu dan angka tolerance mendekati satu, maka model regresi 

bebas dari multiko. Selain itu juga dapat dideteksi dari besarnya kolerasi antar 

variabel  independent,  yaitu  jika  koefesien  kolerasi  antar  variabel  lemah 

(dibawah 0.5), maka bebas dari multiko.



3.10.1.2 Uji Non-Heteroskedastisitas

Dimaksudkan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan kepengamatan lain. 

Jika varian dari residual dari satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka 

disebut  homoskedastisitas.  Dari  jika  varians  berbeda,  disebut 

Heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas  diuji  dengan  menggunakan  uji  koefisien  korelasi 

Rank  Spearman  yaitu  mengkorelasikan  antara  absolut  residual  hasil  regresi 

dengan semua variabel bebas. Apabila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 

0.05 (5%), maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan 

sebaliknya berarti non heteroskedastisitas atau homoskedastisitas.

3.10.1.3 Uji Normalitas

Dimaksudkan  untuk  menguji  apakah  dalam  sebuah  model  regresi, 

variabel dependent, variabel independent atau keduanya mempunyai  distribusi 

nomal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau 

mendekati normal.

Metode  yang  digunakan  untuk  menguji  normalitas  adalah  dengan 

mennggunakan uji  chi  square terhadap nilai  standar  residual  hasil  persamaan 

regresi. Apabila probabilitas hasil uji chi square lebih kecil dari 0.05 (5%) maka 

terdistribusi normal dan sebaliknya terdistribusi tidak normal.



3.10.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam  penelitian  ini  analisis  regresi  berganda  digunakan  untuk 

mengetahui pengaruh karakteristik konsumen yang tercermin pada tiga variabel, 

yaitu  :  Budaya,  Sosial  dan  Pribadi/personal  terhadap  keputusa  pembelian 

konsumen  produk  sepatu  Nike.  Menurut  Anto  Dajan  (1986:71)  metode  ini 

digunakan untuk mengetahui variabel bebas yang dominan memberi sumbangan 

terhadap  pengambilan  keputusan  konsumen  dan  untuk  mengetahui  pengaruh 

antara  dua  variabel  atau  lebih,  yaitu  variabel  bebas  dengan  variabel  terikat. 

Model regresi yang digunakan adalah standardized regression karena data yang 

digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  ordinal  yang  pengukuranya 

menggunakan  skala  likert  dimana  skala  likert  dipakai  untuk  mengukur  sikap, 

pendapat, persepsi seseorang maupun kelompok. Dalam standardized regression, 

ukuran  variabel  atau  ukuran  jawabannya  telah  disamakan.  Sehingga 

menggunakan rumus persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

Y =a+ b1X1 + b2X2 + b3X3 +…..+ bnXn

Keterangan : Y = Keputusan Konsumen 

 b1, b2, b3  = Koefisien Regresi

a = Bilangan konstanta sebagai titik potong

X1 = Budaya

X2 = Sosial

X3 = Pribadi/personal



3.10.3  Koefisien Determinasi

Koefisien  determinasi  berganda  atau  R  Square  (R2)  digunakan  untuk 

mengetahui besarnya sumbangan atau kontribusi dari keseluruhan variabel bebas 

(X1, X2, X3, X4, X5) pengaruhnya terhadap variabel terikat (Y) sedangkan sisanya 

dipengaruhi  oleh variabel  bebas  (X) yang  tidak dimasukkan ke dalam model 

(Singgih Santoso, 2001:318).

Adapun bentuk  persamaan R2 secara umum dapat dirumuskan:
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Keterangan : R2 = Koefisien Determinasi

y = variabel terikat

x = variabel bebas

3.12 Uji Hipotesis

3.12.1 Uji F

Untuk mengetahui nyata atau tidaknya (tingkat signifikan) pengaruh variabel-

variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat digunakan uji F. 

Dapat dilihat melalui nilai probabilitasnya. Dengan ketentuan Fhitung > Ftabel dan nilai 

signifikan F < nilai signifikan 0,05 (5%) berarti Ho ditolak dan Ha diterima dengan 

demikian pengaruh tersebut adalah signifikan.



3.12.2 Uji t

Untuk mengetahui nyata atau tidaknya (tingkat signifikan) pengaruh peubah-

peubah bebas (standar, ukuran dan teknik evaluasi) secara terpisah terhadap peubah 

terikat  (kinerja  karyawan)  digunakan  uji  t.  Dapat  dilihat  melalui  tingkat 

probabilitasnya. Dengan tingkat signifikan 0,05 sehingga apabila probabilitas thitung < 

0,05  (P  <  0,05)  berarti  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima  dengan  demikian  pengaruh 

tersebut adalah signifikan.

3.13 Pengujian Dominan 

Pengujian variabel yang dominan dapat diketahui dengan cara melihat 

hasil koefisien beta (standardized coefficients) yang paling besar.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab  ini  disajikan  hasil  penelitian  dan  analisis  hasil  penelitian.  Hasil 

penelitian  memberikan  deskripsi  tentang  karakteristik  responden  yang  diteliti. 

Sementara hasil analisis data sesuai dengan tujuan penelitian.

4.1 Gambaran Umum Identitas Responden

Dalam bab  ini  akan  diuraikan  hasil  penelitian  serta  analisis  dari  jawaban 

responden  terhadap  kuesioner  yang  dibagikan.  Hasil  penelitian  ini  merupakan 

gambaran dari suatu fenomena yang ingin diketahui Tentang Pengaruh Karakteristik 

Konsumen  Terhadap  Keputusan Pembelian  Produk Sepatu  Nike  pada  Mahasiswa 

Unit  dan  Kreativitas  (Unitas)  Bola  Basket  Libama  2008  Universitas  Brawijaya 

Malang.

Berdasarkan  penelitian  dari  30  responden,  diperoleh  gambaran  umum 

mengenai  identitas  reponden yang telah  diklasifikasikan  oleh penulis  berdasarkan 

jenis kelamin, angkatan, asal daerah, dan uang saku/ pengeluaran perbulan.

4.1.1 Jenis Kelamin

Jenis kelamin dari 30 responden adalah pria dan wanita. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin Frekuensi Prosentase
Pria 15 50,0

Wanita 15 50,0

Total 30 100,0
        Sumber: Data Primer diolah, 2009



Dari Tabel 4.1 diatas dapat diperoleh penjelasan bahwa dari 30 responden, 15 

orang atau 50% adalah pria dan sisanya sebanyak 15 orang atau 50% adalah wanita.

Yang merupakan dua group bolabasket  unitas  Universitas  Brawijaya  yang 

terdiri dari 15 pemai pria dan 15 pemain wanita.

4.1.2 Angkatan

Dari 30 responden terdiri dari beberapa angkatan berdasarkan tahun masuk 

universitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Angkatan

Angkatan Pria Wanita Total Prosentase
2003 2 - 2 6,7
2004 3 1 4 13,3
2005 3 2 5 16,7
2006 1 - 1 3,3
2007 3 4 7 23,3
2008 3 8 11 36,7
Total 15 15 30 100,0

Sumber: Data Primer diolah, 2009

Dari hasil Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa pemain libama 2008 yang tertinggi 

merupakan angkatan dari 2008 sebesar 11 pemain (36,7%), dikarenakan unitas bola 

basket  Universitas  Brawijaya  mementingkan  regenerasi  pemain  muda  yang 

mempunyai potensi memenuhi syarat kriteria pengurus dan pelatih. Yang tujuannya 

untuk jangka panjang dan meningkatkan mental bertanding sehingga telah siap bila 

terjun di even-even libama di tahun yang akan datang.

4.1.3 Asal Daerah



Dari  30 responden terdiri  dari  beberapa  asal  daerah.  Untuk lebih  jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Distribusi Responden Berdasarkan Asal Daerah

Asal Daerah Jumlah Prosentase
Jawa timur 23 76,7
Jawa tengah 1 3,3
Sumatra barat dan Sumatra bagian selatan 1 3,3
Kalimantan 2 6,7
Jakarta 3 10,0
Total 30 100,0
 Sumber: Data Primer diolah, 2009

Dari  tabel  4.3  diatas,dapat  dilihat  hasil  bahwa  sebagian  besar  jumlah 

responden 21 responden (76,7%) jumlah responden berasal dari daerah Jawa Timur 

(non Madura). Hal tersebut lebih dikarenakan bahwa Unit dan Kreativitas (Unitas) 

Bola Basket Libama 2008 Universitas Brawijaya berada pada daerah Malang, Jawa 

Timur, sehingga sebagian besar mahasiswa berasal dari daerah Jawa Timur.

4.1.4 Uang Saku/ Pengeluaran Perbulan

Dari  30  responden,  masing-masing  reponden  memiliki  jumlah  uang  saku/ 

pengeluran yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Distribusi Responden Berdasarkan Uang Saku/ Pengeluaran Perbulan

Jumlah uang saku/ Pengeluaran Jumlah responden Prosentase
<500.000 3 10,0



500.001-1000.000 12 40,0
1000.001-1.500.000 10 33,3

>1.500.001 5 16,7
Total 30 100,0

Sumber: Data Primer diolah, 2009

Dari tebel 4.4 diatas, dapat dilihat uanga saku/pengeluaran bulanan tertinggi 

pada Rp 500.001-1.000.000 atau 40% dari  jumlah responden, hal ini  menyatakan 

kemampuannya  para  responden untuk  membeli  produk sepatu  Nike  yang  kisaran 

harganya Rp 350.000 sampai dengan harga temahal. 

4.2 Deskripsi Jawaban Responden

4.2.1 Deskripsi Jawaban Responden Variabel Budaya (X1)

Jawaban responden untuk masing-masing item dalam variabel budaya (X1) 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.5
Deskripsi Jawaban Responden Variabel Budaya (X1)

Item Pertanyaan

Skor Item
1 

(STS) 2 (TS) 3 (R) 4(S) 5 (SS)

F % F % F % F % F %

Rata-
Rata

Sepatu merek Nike 
sebagai indentitas group 
olahraga bola  basket 
pada unitas Libama 2008 
Universitas Brawijaya 
Malang.

1 3,3 7 23,3 15 50,0 7 23,3

3,93

Memakai produk sepatu 
merek Nike karena 
merupakan merek 
berkualitas tinggi.

6 20,0 19 63,3 5 16,7

4,16

Memakai sepatu merek 
Nike karena sepatu 
olahraga yang mahal.

1 3,3 8 26,7 18 60,0 3 10,0
3,76

Rata-Rata Variabel 3,95

 Sumber: Data Primer diolah, 2009



Berdasarkan pada tabel 4.5 di atas, menunjukkan bahwa variabel Budaya (X1) 

mempunyai rata-rata 3,95. Rata-rata terbesar ditunjukkan oleh item memakai produk 

sepatu merek Nike karena merupakan merek berkualitas tinggi,  yaitu sebesar 4,16 

responden  merupakan unitas bola basket Universitas Brawijaya. Hal ini didukung 

dengan jawaban responden yang diwakili  oleh 19 orang atau sebesar  63,3% dari 

jumlah keseluruhan responden menyatakan ”setuju” atas pertanyaan tersebut.

Rata-rata terkecil ditunjukkan oleh item memakai sepatu merek Nike karena 

sepatu olahraga mahal yaitu sebesar 3,76. Responden merupakan konsumen unitas 

bola  basket  Universitas  Brawijaya.  Pernyataan  ini  didukung  dengan  jawaban 

responden sebanyak 1 orang atau sebesar 3,3% dari jumlah keseluruhan responden 

menyatakan ”tidak setuju” atas pertanyaan tersebut.

4.2.2 Deskripsi Jawaban Responden Variabel Sosial (X2)

Jawaban  responden untuk  masing-masing  item dalam variabel  Sosial  (X2) 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 4.6
Deskripsi Jawaban Responden Variabel Sosial (X2)

Sumber: Data Primer diolah, 2009

Item Pertanyaan
Skor Item

1 (STS) 2 (TS) 3 (R) 4(S) 5 (SS)
F % F % F % F % F %

Rata-
Rata

Teman digroup bola 
basket unitas libama 
2008 Universitas 
Brawijaya Malang 
mempengaruhi 
pemilihan produk sepatu 
merek Nike

1 3,3 4 13,3 10 33,3 14 46,7 1 3,3

3,33

Memakai sepatu bola 
basket merek Nike 
merupakan tuntutan dari 
group olahraga bola 
basket unitas libama 
2008 Universitas 
Brawijaya.

1 3,3 3 10,0 7 23,3 18 60,0 1 3,3

3,5

Memakai sepatu merek 
Nike karena merupakan 
merek yang dipakai 
tokoh panutan/idola 
pemain bola basket 
terkenal.

9 30,0 10 33,3 8 26,7 3 10,0

3,16

Keluarga memberikan 
pengaruh terhadap 
pembelian  produk 
sepatu merek Nike.

2 6,7 6 20,0 9 30,0 9 30,0 4 13,3

3,23

Memakai sepatu bola 
basket merek Nike 
merupakan keputusan 
orang tua.

2 6,7 9 30,0 6 20,0 10 33,3 3 10,0

3,1

Memakai sepatu merek 
Nike karena memiliki 
prestise yang tinggi.

1 3,3 2 6,7 8 26,7 16 53,3 3 10,0
3,6

Memakai sepatu merek 
Nike meningkatkan 
peran dan status group 
bola basket unitas 
libama 2008 Universitas 
Brawijaya.

3 10,0 8 26,7 19 63,3

3,53

Rata-Rata Variabel 3,35



Berdasarkan pada tabel 4.6 di atas, menunjukkan bahwa variabel sosial (X2) 

mempunyai rata-rata 3,35. Rata-rata terbesar ditunjukkan oleh item memakai sepatu 

merek  Nike  karena  memiliki  Prestise  yang  tinggi  yaitu  sebesar  3,6.  responden 

merupakan  unitas  bola  basket  Universitas  Brawijaya.  Hal  ini  didukung  dengan 

jawaban responden yang  diwakili  oleh  16 orang atau  sebesar  53,3% dari  jumlah 

keseluruhan responden menyatakan ”setuju” atas pertanyaan tersebut.

Rata-rata  terkecil  ditunjukkan  oleh  item  memakai  sepatu  bola  basket 

merupakan keputusan orang tua yaitu sebesar 3,1. Responden merupakan konsumen 

unitas bola basket Universitas Brawijaya. Pernyataan ini didukung dengan jawaban 

responden sebanyak 2 orang atau sebesar 6,7% dari jumlah keseluruhan responden 

menyatakan ”sangat tidak setuju” atas pertanyaan tersebut.

4.2.3 Deskripsi Jawaban Responden Variabel Pribadi/ Personal (X3)

Jawaban  responden  untuk  masing-masing  item  dalam  variabel  Pribadi/ 

Personal (X3) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.7
Deskripsi Jawaban Responden Variabel Pribadi/ Personal (X3)

Item Pertanyaan
Skor Item

1 (STS) 2 (TS) 3 (R) 4(S) 5 (SS)
F % F % F % F % F %

Rata-
Rata

Memilih produk 
sepatu Nike karena 
digemari kalangan 
anak muda.

12 40,0 18 60,0

3,6

Uang tabungan  sudah 
lebih dari cukup untuk 
membeli sepatu merek 
Nike

4 13,3 13 43,3 13 43,3

3,3

Memakai sepatu 
merek Nike dapat 
meningkatkan 
kepercayaan diri.

14 46,7 16 53,3

3,53



Memakai produk 
sepatu merek Nike 
sesuai dengan pribadi 
yang sporty.

12 40,0 18 60,0

3,6

Memakai sepatu 
merek Nike karena 
sangat nyaman 
dipakai.

3 10,0 24 80,0 3 10,0

4

Memakai sepatu bola 
basket merek nike 
karena merupakan 
merek favorit.

11 36,7 15 50,0 4 13,3

3,76

Rata-Rata Variabel
3,63

 Sumber: Data Primer diolah, 2009

Berdasarkan  pada  tabel  4.7  di  atas,  menunjukkan  bahwa  variabel 

personal/pribadi (X3) mempunyai rata-rata 3,63. Rata-rata terbesar ditunjukkan oleh 

item memakai sepatu Nike karena sangat nyaman dipakai yaitu sebesar 4. responden 

merupakan  unitas  bola  basket  Universitas  Brawijaya.  Hal  ini  didukung  dengan 

jawaban  responden  yang  diwakili  oleh  24  orang  atau  sebesar  80%  dari  jumlah 

keseluruhan responden menyatakan ”setuju” atas pertanyaan tersebut.

Rata-rata  terkecil  ditunjukkan  oleh  item  uang  tabungan  sudah  lebih  dari 

cukup untuk membeli sepatu merek Nike yaitu sebesar 3,3. Responden merupakan 

konsumen unitas bola basket Universitas Brawijaya. Pernyataan ini didukung dengan 

jawaban responden sebanyak 4 orang atau sebesar 13,3% dari jumlah keseluruhan 

responden menyatakan ”tidak setuju” atas pertanyaan tersebut.

4.2.4 Deskripsi Jawaban Responden Variabel Keputusan Pembelian (Y)

Jawaban  responden  untuk  masing-masing  item  dalam  variabel  Keputusan 

Pembelian (Y) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 4.8
Deskripsi Jawaban Responden Variabel Keputusan Pembelian (Y)

Item Pertanyaan

Skor Item
1 

(STS) 2 (TS) 3 (R) 4(S) 5 (SS)

F % F % F % F % F %

Rata-
rata

Pembelian sepatu 
merek Nike sesuai 
kebutuhan 
olahraga bola 
basket.

6 20,0 13 43,3 10 33,3 1 3,3

3,2

Akan mengulang 
membeli sepatu 
merek Nike untuk 
seterusnya

5 16,7 17 56,7 8 26,7

3,1

Rata-Rata Variabel 3,15

  Sumber: Data Primer diolah, 2009

Berdasarkan pada tabel 4.8 di atas, menunjukkan bahwa variabel keputusan 

pembelian (Y) mempunyai rata-rata 3,15. Rata-rata terbesar ditunjukkan oleh item 

pembelian sepatu merek Nike sesuai kebutuhan olahraga bola basket yaitu sebesar 

3,2.  responden   merupakan  unitas  bola  basket  Universitas  Brawijaya.  Hal  ini 

didukung  dengan  jawaban  responden  yang  diwakili  oleh  13  orang  atau  sebesar 

43,3% dari jumlah keseluruhan responden menyatakan ”Ragu-ragu” atas pertanyaan 

tersebut.

Rata-rata  terkecil  ditunjukkan  oleh  item akan  mengulang  membeli  sepatu 

merek Nike untuk seterusnya,  yaitu sebesar 3,1. Responden merupakan konsumen 

unitas bola basket Universitas Brawijaya. Pernyataan ini didukung dengan jawaban 

responden sebanyak 5 orang atau sebesar 16,7% dari jumlah keseluruhan responden 

menyatakan ”tidak setuju” atas pertanyaan tersebut.



4.3 Hasil Instrumen Data

4.3.1 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Dengan uji validitas dapat diketahui tingkat kevalidan suatu instrumen. Suatu 

instrumen  dikatakan  valid  apabila  mampu mengukur  apa  yang  diukur  dan  tinggi 

rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud.  

Pengujian  instrumen  penelitian  baik  dari  segi  validitasnya  terhadap  30 

responden  diperoleh  bahwa hasil  instrumen  penelitian  yang  dipergunakan  adalah 

valid  dimana  nilai  korelasinya  lebih  besar  dari  0,3  (Masrun  dalam  Sugiono, 

2002:106).

Uji reliabilitas (kehandalan) ditujukan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

suatu pengukuran dapat dipercaya (reliabel).  Suatu alat pengukur dikatakan reliabel 

bila  alat  itu  mengukur  suatu  gejala  pada  waktu  yang  berlainan  senantiasa 

menunjukkan  hasil  yang  sama.  Untuk  menentukan  tingkat  reliabilitas  suatu 

instrumen dapat dilihat dari koefisien Alpha hasil pengujian reliabilitas. Namun suatu 

pengukuran sudah dapat dikatakan reliabel jika  koefisien keandalannya (Cronbach 

Alpha) lebih besar 0,6 (Sekaran 2003:311).

Berikut ini akan dikemukakan hasil pengujian validitas dan Reliabilitas yang 

telah dilakukan:



TABEL 4.9
Rekapitulasi Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Variabel Item 
Pertanyaan

Validitas
Korelasi 

(r)
Probabilitas 

(p)

Koefisien 
Alpha

Kebudayaan (X1) X 1.1 0,806 0,000

X 1.2.1 0,875 0,000

X 1.2.1 0,793 0,000
0,752

Sosial (X2) X 2.1.1 0,502 0,000

X 2.1.2 0,446 0,000

X 2.1.3 0,569 0,000

X 2.2.1 0,818 0,000

X 2.2.2 0,817 0,000

X 2.3.1 0,644 0,000

X 2.3.2 0,569 0,000

0,749

Pribadi/ Personal 
(X3)

X 3.1 0,654 0,000

X 3.2 0.75 0,000

X 3.3.1 0,629 0,000

X 3.3.2 0,654 0,000

X 3.4.1 0,512 0,000

X 3.4.2 0,553 0,000

0,666

Keputusan 
Pembelian (Y)

Y 1 0,931 0,000

Y 2 0,896 0,000 0,795

     Sumber: Data Primer diolah, 2009

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel diatas dapat diketahui bahwa semua 

item yang  telah  diuji  menghasilkan  nilai  yang  valid,  dan  dapat  diterima  sebagai 

ukuran  peubah.  Dapat  dikatakan  valid  karena  tiap  item mempunyai  nilai  r  hasil 

perhitungan yang berada diatas nilai r yang telah ditentukan. Oleh karena itu seluruh 

item dalam peubah dapat dipakai sebagai bahan pengujian selanjutnya.

Berdasarkan  hasil  uji  reliabilitas  seperti  yang  tercantum  pada  lampiran 

Reliability (terlampir) dapat diketahui bahwa semua item yang diuji menghasilkan 



nilai  yang  reliabel,  dan  dapat  diterima  sebagai  ukuran  peubah.  Dapat  dikatakan 

reliabel  karena nilai  Cronbach Alpha lebih  besar  0,6  dalam hal  ini  menunjukkan 

bahwa pengukuran yang digunakan reliabel.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda adalah 

terpenuhinya asumsi klasik. Untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang tidak bias dan 

efisien (Best Linear Unbias Estimator/BLUE) dari satu persamaan regresi berganda 

dengan metode  kuadrat  terkecil  (Least  Squares)  perlu  dilakukan  pengujian  untuk 

mengetahui  model  regresi  yang  dihasilkan  memenuhi  persyaratan  asumsi  klasik. 

Persyaratan  asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah:

d. Berdistribusi  Normal.  Distribusi  normal  merupakan  distribusi  teoritis  dari 

variabel random yang kontinyu (Dajan, 1986:172)

e. Non-multikolinearitas. Artinya, antara variabel independen yang satu dengan 

variabel  yang  lain  dalam  model  regresi  tidak  saling  berhubungan  secara 

sempurna atau mendekati sempurna.

f. Homoskedastisitas. Artinya,  varians  variabel  independen  adalah  konstan 

(sama) untuk setiap nilai tertentu variabel independen.

4.4.1 Hasil Uji Non-Multikolinieritas

Untuk  mendeteksi  adanya  multikolinearitas  dapat  dilihat  dari   Variance 

Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearritas. Dan 

sebaliknya apabila VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Aliman, 2000:27). 

Dalam penelitian ini diperoleh VIF  seperti pada tabel . sebagai berikut :



Tabel 4.10
Uji Multikolinearitas Variance Inflation Factor (VIF)

Variable bebas VIF Keterangan
Budaya (X1) 1,482 Non multikolinearitas
Sosial (X2) 1,425 Non multikolinearitas
Pribadi/Personal (X3) 1,128 Non multikolinearitas

          Sumber: Data Primer diolah, 2009

Keterangan :

17. Jumlah data (observasi) = 30

18. Dependent Variabel  keputusan pembelian  (Y)

Dari tabel tersebut  dapat disimpulkan bahwa  untuk  variabel  (X1, X2, dan 

X3)  tidak terjadi multikolineritas (Non multikolinearitas) dengan ditunjukkan  nilai 

VIF lebih kecil dari 10.

4.4.2 Hasil Uji Non-Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas akan mengakibatkan penaksiran koefisien-kefisien regresi 

menjadi  tidak  efisien.  Hasil  penaksiran  akan  menjadi  kurang  dari  semestinya. 

Heteroskedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi linier, yaitu 

bahwa variasi residual sama untuk semua pengamatan atau disebut homoskedastisitas 

(Gujarati, 1997:178).

Untuk  menguji  tidak  terjadinya  heterosdastisitas  dilakukan  dengan 

melakukan uji uji glejser.  Rule of thumb yang digunakan adalah bila nilai t hitung 

lebih besar dibandingkan dengan t tabel atau nilai probabilitas < 0,05 berarti terjadi 

heterosdastisitas namun sebaliknya  apabila  nilai  t  hitung lebih kecil  dibandingkan 

dengan t tabel  atau nilai probabilitas > 0,05 maka akan terjadi homoskedastisitas.



Tabel 4.11Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas Variabel (X1, X2, X3, ) Terhadap 

Absolut Residua (Y)  Dengan Menggunakan uji glejser 

Variabel Bebas t hitung Sig Keterangan
X1 -0,621 0,540 homoskedastisitas
X2 0,602 0,552 homoskedastisitas
X3 0,547 0,589 homoskedastisitas

     Sumber: Data Primer diolah, 2009

Keterangan : 

19. Jumlah data (observasi) = 30

20. Nilai Ttabel : α  = 5% = 2,056

Dari tabel tersebut  dapat disimpulkan bahwa  untuk  (X1, X2, X3) Terhadap 

absolut Residual (Y) tidak terjadi heterosdastisitas dengan ditunjukkan Thitung lebih 

kecil dari Ttabel

4.4.3 Hasil Uji Normalitas

Distribusi  normal  merupakan  distribusi  teoritis  dari  variabel  random yang 

kontinyu (Dajan, 1986). Kurva yang menggambarkan distribusi normal adalah kurva 

normal  yang  berbentuk  simetris.  Untuk  menguji  apakah  sampel  penelitian 

merupakan jenis distribusi normal maka digunakan pengujian  Chi Square  terhadap 

model yang diuji. 

Hasil  pengujian  untuk  membuktikan  distribusi  normal  pada  model  yang 

digunakan.  Hasil  unji  normalitas  selengkapnya  dapat  dicermati  pada  tabel  4.5 

berikut:



Tabel 4.12
Uji Normalitas Distribusi

Variabel  Chi -Square 2 tailed p.**
Pengaruh Budaya (X1), Sosial (X2), pribadi/personal 

(X3) terhadap keputusan pembelian  (Y)
0,933 1,000

 Sumber: Data Primer diolah, 2009

Keterangan:

  *K-S Z : Kolmogorov-Smirnov test Z

**2 tailed p. :  Asymp. Sig. 2-tailed

Tampak  hasil  dari  perhitungan  Kolmogorof  Smirnov  Test  sudah 

menunjukkan  distribusi  yang  normal  pada  model  yang  digunakan  sehingga  bisa 

dilakukan regresi dengan Model  Linear Berganda.

4.5      Analisis Data dan Interpretasi

4.5 Analisa Regresi Linier Berganda

Dalam  pengolahan  data  dengan  menggunakan  regresi  linear,  dilakukan 

beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen, melalui pengaruh budaya (X1), sosial (X2), pribadi/ personal (X3) terhadap 

keputuan pembelian (Y). Hasil regresi dapat dilihat pada tabel dibawah:



Tabel 4.13Hasil Analisis Regresi
Variabel Standardized 

Coefficients (B)
T hitung Sig. Keterangan

X1 0,225 1,398 0,174 Tidak Signifikan
 X2 0,440 2,790 0,010 Signifikan
X3 0,294 2,097 0,046 Signifikan

R
R Square
F hitung
F tabel
Sign. F
α

= 0,739
= 0,547

= 10,444
= 2,976
= 0,000

= 0,05
Sumber: Data Primer diolah, 2009

Keterangan : 

e. Jumlah data (observasi) = 30 responden

f. Nilai Ttabel : α  = 5% = 2,056

g. Dependent variabel Y (keputusan pembelian)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel 

indepeden  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  keputusan  konsumen,  akan 

tetapi  variabel  budaya,  variabel  sosial  dan  variabel  pribadi/personal  berpengaruh 

besar terhadap variabel keputusan konsumen. 

Menurut  Sugiyono  (2004:15),  bila  skala  Likert  digunakan  untuk  mengukur 

sikap,  pendapat  dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial, maka untuk melihat  pengaruh variabel  dependen yaitu  variabel  Keputusan 

Konsumen  (Y)  terhadap  variabel  independen  yaitu  Faktor  Psikologis (X)  yaitu 

Motivasi (X1),  Persepsi (X2),  Pembelajaran (X3),  Keyakinan (X4),  dan  Sikap (X5) 

model regresi yang digunakan adalah standardized coefficients (Beta) karena satuan 

dari  masing-masing  variabel  yang  tidak  sama,  maka  akan  didapatkan  persamaan 

regresi sebagai berikut:

Y= 0,225X1 + 0,440X2 +0,294X3



Model persamaan regresi berdasarkan hasil analisis di atas adalah :

1. b1 = 0,225

Nilai  parameter  atau  koefisien  regresi  b1  ini  menunjukkan  bahwa 

setiap variabel budaya meningkat 1 kali skala sikap (sikap responden), maka 

pembelian akan meningkat sebesar 0,225 kali skala sikap (sikap responden) 

atau  dengan  kata  lain  setiap  peningkatan  pembelian  dibutuhkan  variabel 

budaya sebesar 0,225 dengan asumsi variabel yang lain tetap (X2 dan X3 = 

0).

2. b2 = 0,440

Nilai  parameter  atau  koefisien  regresi  b2  ini  menunjukkan  bahwa 

setiap  variabel  sosial  penjualan  meningkat  1  kali  skala  sikap  (sikap 

responden), maka pembelian akan meningkat sebesar 0,440 kali skala sikap 

(sikap  responden)  atau  dengan  kata  lain  setiap  peningkatan  pembelian 

dibutuhkan variabel sosial sebesar 0,440 dengan asumsi variabel yang lain 

tetap (X1 dan X3 = 0).

3. b3 = 0,294

Nilai  parameter  atau  koefisien  regresi  b3  ini  menunjukkan  bahwa 

setiap  variabel  pribadi/personal  meningkat  1  kali  skala  sikap  (sikap 

responden), maka pembelian akan meningkat sebesar 0,294 kali skala sikap 

(sikap  responden)  atau  dengan  kata  lain  setiap  peningkatan  pembelian 

dibutuhkan variabel pribadi/personal sebesar 0,294 dengan asumsi variabel 

yang lain tetap (X1 dan X2 = 0).



Dapat dilihat pada persamaan tersebut menunjukkan adanya hubungan positif 

pada  variabel  budaya  (X1),  promosi  sosial  (X2),  penjualan  pribadi/personal  (X3), 

terhadap keputusan pembelian bisnis (Y). Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila 

variabel  budaya  (X1),  promosi  sosial  (X2),  penjualan  pribadi/personal  (X3) 

meningkat, maka keputusan pembelian (Y) juga akan meningkat

4.5.2 Koefisien Determinan 

Setelah dilakukan pengujian model analisis regresi, maka langkah selanjutnya 

adalah dilakukan perhitungan korelasi untuk mengukur ketepatan garis regresi dalam 

menjelaskan variasi nilai variabel independen. Hasil analisis korelasi yang diperoleh 

dari  output regresi  (lampiran)  mengkorelasi  pengaruh yang diwakili  oleh variabel 

Budaya sosial, dan pribadi/personal  terhadap Keputusan pembelian  diperoleh nilai 

R2 = 0,547. Angka ini menunjukkan bahwa variasi nilai Keputusan pembelian  yang 

dapat dijelaskan oleh persamaan regresi  yang diperoleh sebesar 54,7% sedangkan 

sisanya,  yaitu  45,3%,  dijelaskan  oleh  variabel  lain  di  luar  persamaan  model.  R 

sebesar 0,739 artinya pengaruh antara variabel Budaya (X1), sosial (X2), dan pribadi/

personal (X3) terhadap keputusan pembelian adalah  cukup kuat.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Uji F



Untuk menunjukkan apakah semua variabel yang dimasukkan dalam model 

mempunyai  pengaruh  signifikan  secara  bersama-sama  terhadap  variabel  terikat 

digunakan uji F. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil uji F dan besarnya 

F tabel dengan degree of freedom (df) 3.

Tabel 4.14
Pengujian Hipotesis Uji F

Hipotesis Nilai Status
Terdapat  pengaruh  yang  signifikan 

secara  serentak  dari  Budaya,  sosial, 

dan  pribadi/personal  terhadap 

keputusan pembelian

F        = 
10,444
Sig F =  0,000
Ftabel  =  2,976

H1o ditolak /
H1a  tidak 
ditolak

       Sumber: Data Primer diolah, 2009

Berdasarkan  tabel  4.14  diatas  untuk  melihat  pengaruh  secara  serentak 

dilakukan dengan Uji F. Tampak dari tabel 4.7 besarnya Fhitung  10,444. Nilai ini lebih 

besar dari F tabel (10,444 > 2,976), ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

cukup  signifikan  dari  Variabel Budaya  sosial,  dan  pribadi/personal  terhadap 

Keputusan pembelian.

4.6.2 Uji t

Untuk  menunjukkan  apakah  variable  bebas  secara  individu  mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variable terikat maka digunakan uji t. Berikut ini 

adalah tabel yang menunjukkan  hasil uji t  dan besarnya t tabel  pada signifikansi 

5% dua sisi :

Tabel 4.15

Pengujian Hipoteis Uji t

Hipotesis Nilai Status



Variabel  Budaya 
berpengaruh  terhadap 
Keputusan pembelian 

t         = 
1,398
Sig  t   = 
0,174
ttabel      = 
2,056

H21o tidak ditolak 
/ 
H21a ditolak

Variabel  sosial 
berpengaruh   terhadap 
Keputusan pembelian 

t         = 
2,790
Sig  t  = 
0,010
ttabel      = 
2,056

H22o ditolak /
H22a tidak ditolak

Variabel  pribadi/personal 
berpengaruh  terhadap 
Keputusan pembelian 

t         = 
2,097
Sig  t   = 
0,046
ttabel      = 
2,056

H23o ditolak /
H23a tidak ditolak

Sumber: Data Primer diolah, 2009

Variabel Budaya (X1)

Variabel Budaya (X1) memiliki  nilai tstatistik  sebesar 1,398. Nilai ini lebih kecil 

dari t tabel (1,398 < 2,056).  Dengan demikian pengujian menunjukkan H21o 

tidak ditolak H21a ditolak.  Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel budaya 

tidak berpengaruh secara  signifikan terhadap  Keputusan pembelian.

Variabel  sosial  (X2)

Variabel sosial  (X2) memiliki nilai tstatistik sebesar  2,790. Nilai ini lebih besar 

dari  ttabel  (2,790  > 2,056).  Dengan demikian  pengujian  menunjukkan H22o 

ditolak dan H22a tidak ditolak. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel sosial 

berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan pembelian . 

Variabel  pribadi/personal (X3)



Variabel pribadi/personal (X3)     memiliki   nilai  tstatistik sebesar  2,097. Nilai ini 

lebih kecil dari ttabel (2,097 > 2,056). Dengan demikian pengujian menunjukkan 

H23o ditolak dan H23a tidak ditolak. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel 

pribadi/personal berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan pembelian . 

Kesimpulan yang dapat kita ambil berdasarkan hasil pengujian hipotesis di 

atas  adalah  yang  diwakili  oleh  Variabel Budaya  (X1),  sosial  (X2),  dan   pribadi/ 

personal (X3) berpengaruh secara serentak terhadap keputusan pembelian (Y), namun 

secara  parsial  hanya  sosial  (X2),  dan   pribadi/personal  (X3)  yang  berpengaruh 

signifikan terhadap  keputusan pembelian (Y) sedangkan untuk Budaya  (X1)  tidak 

berpengaruh signifikan.

4.7  Pengujian Dominan

Untuk  menunjukkan  variabel  bebas  manakah  yang  paling  dominan 

mempengaruhi  keputusan  pembelian  dengan  melihat  nilai  koefisien  beta  yang 

distandarisasi  paling  besar.  Dari  lampiran  dapat  diketahui  bahwa  variabel  yang 

paling dominan adalah variabel sosial (X2) yang ditunjukkan dengan nilai Koefisien 

Beta terbesar yaitu sebesar 0,440. Hipotesis ini didukung oleh Sritua Arief (1993:12) 

yaitu : untuk menentukan variabel bebas yang paling menentukan (dominan) dalam 

mempengaruhi  nilai  dependen  variabel  dalam  suatu  model  regresi  linear,  maka 

gunakanlah  koefisien  Beta  (Beta  Coefficient).  Koeffisien  tersebut  disebut 

standardized  cofficient.  Angka ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga terbukti.

4.7 Pembahasan



Dalam penelitian  ini,  penulis  menggunakan  tiga  variabel  dalam pengaruh 

eksternal  yang  terdiri  dari  budaya,  sosial,  dan  pribadi/  personal.  Dimana  dari 

penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa budaya,  sosial dan pribadi/ 

personal  memiliki  pengaruh dalam keputusan pembelian  produk sepatu olah raga 

merek Nike.

Selanjutnya  akan dikemukakan  pembahasan  dan  implikasi  hasil  penelitian 

analisa yang telah dilakukan dari masing-masing variabel sebagaimana berikut ini:

1. Budaya

Budaya  memberi  dampak  pada  tahap  pengambilan  keputusan  konsumen. 

Budaya  mempengaruhi  penggerak  yang  memotivasi  orang  untuk  mengambil 

tindakan yang lebih jauh.  Budaya yang terdiri dari sub-budaya dan kelas sosial 

sangat penting bagi perilaku pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan 

dan  perilaku  paling  dasar.  Masing-masing  budaya  terdiri  dari  sejumlah  sub-

budaya  yang lebih menampakkan identifikasi  dan sosialisasi  khusus bagi para 

anggotanya,  dan pada dasarnya  semua masyarakat  memiliki  stratifikasi  sosial, 

yang dalam hal ini stratifikasi lebih sering ditemukan dalam bentuk kelas sosial.

Dari hasil penelitian terhadap item-item yang menanyakan pengaruh variabel 

budaya  terhadap  keputusan  pembelian  produk  sepatu  olah  raga  merek  Nike 

diketahui  bahwa  sub  budaya  dan  kelas  sosial  memiliki  pengaruh  yang  tidak 

cukup significant terhadap keputusan pembelian produk sepatu olah raga merek 

Nike. Dan dalam hal ini sebagian besar reponden menganggap adanya pengaruh 

dari adanya identitas group, merek berkualitas tinggi ataupun sepatu olah raga 

yang mahal terhadap keputusan pembelian produk sepatu olah raga merek Nike.

2. Sosial



Selain  faktor  budaya,  perilaku  konsumen  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor 

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

acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung 

(tatap muka)  atau tidak langsung terhadap sikap atau  perilaku orang tersebut. 

Masing-masing individu akan mempunyai  hubungan dengan keluarganya,  baik 

itu keluarga yang terbentuk karena ikatan perkawinan, hubungan darah maupun 

proses adopsi. Oleh karena itu, keputusan membeli seorang individu seringkali 

dipengaruhi oleh individu lain dalam keluarganya. Peran meliputi kegiatan yang 

diharapkan akan dilakukan oleh seseorang, dari  masing-masing  peran tersebut 

akan menghasilkan status. 

Dari  hasil  analisis,  dapat  dilihat  bahwa variabel  sosial  memiliki  pengaruh 

dominan  terhadap keputusan  pembelian.  Pada  dasarnya  penampilan  seseorang 

dapat  menunjukkan  lingkungan  sosial  seseorang,  terutama  dari  barang-barang 

yang  digunakan.  Melihat  hal  tersebut  maka  dapat  membantu  pemasar  dalam 

perencanaan  dan  pengembangan  konsumen  dalam  berbagai  tingakatan  kelas 

dengan pesan promosi yang baik dan bermutu dan penentuan keputusan distribusi 

yang  tepat.  Maka  dengan  memahami  posisi  konsumen,  pemasar  dapat 

menentukan strategi pemasaran yang tepat.

3. Pribadi/ Personal

Keputusan membeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Karakteristik 

tersebut meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, 

kepribadian dan konsep diri, serta nilai dan gaya hidup pembeli. Karena banyak 

dari  karakteristik  tersebut  memiliki  dampak  sangat  langsung  pada  perilaku 

konsumen, penting bagi pemasar untuk mengerti kebutuhan konsumen.



Orang  membeli  barang  dan  jasa  yang  berbeda-beda  sepanjang  hidupnya. 

Selera  orang terhadap sesuatu  juga  berhubungan dengan usia.  Konsumsi  juga 

dibentuk oleh siklus hidup keluarga dan jumlah, usia, dan gender orang dalam 

rumah tangga pada suatu saat.

Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya.  Pilihan produk 

juga  sangat  dipengaruhi  oleh  keadaan  ekonomi  seseorang,  penghasilan  yang 

dapat  dibelanjakan  (level,  kestabilan,  pola  waktunya),  tabungan  dan  aktiva 

(termasuk  persentase  aktiva  yang  lancar/  liquid),  utang,  kemampuan  untuk 

meminjam, dan sikap terhadap kegiatan berbelanja atau menabung.

Masing-masing orang memiliki karakteristik kepribadian yang berbeda yang 

mempengaruhi  perilaku  pembelinya.  Para  konsumen  sering  memilih  dan 

menggunakan  merk  yang  memiliki  kepribadian  merk  yang  konsisten  dengan 

konsep diri  aktual  mereka sendiri  (bagaimana seseorang memandang dirinya), 

walaupun dalam kasus yang sama pencocokan mungkin didasarkan pada konsep 

diri ideal (memandang dirinya ingin seperti apa) dan bukannya citra diri aktual.

Orang-orang yang berasal dari sub budaya, kelas sosial, dan pekerjaan yang 

sama dapat memiliki gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup adalah pola hidup 

seseorang  di  dunia  yang  terungkap  pada  aktivitas,  minat  dan  opininya.  Gaya 

hidup  menggambarkan  keseluruhan  dari  seseorang  yang  berinteraksi  dengan 

lingkungannya.  Keputusan  konsumen  juga  dipengaruhi  oleh  nilai  inti,  yaitu 

sistem kepercayaan yang melandasi sikap dan perilaku konsumen. Nilai inti itu 

jauh lebih dalam daripada perilaku atau sikap, dan pada dasarnya menentukan 

pilihan dan keinginan orang dalam jangka panjang.



Dari  hasil  penelitian  yang  didapat,  diketahui  bahwa  pribadi/  personal 

memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian suatu produk. Demikian 

pula dengan para responden pada Unitas  Bola Basket Libama 2008 Universitas 

Brawijaya  Malang,  yang  dalam  pengambilan  keputusan  pembelian  masih 

dipengaruhi  oleh  faktor-faktor usia  dan  tahap  dalam siklus  hidup,  pekerjaan, 

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

tersebut  menunjukkan  bahwa setiap  individu  memiliki  pribadi/  personal  yang 

berbeda-beda, sehingga para pemasar diharapkan lebih tanggap dalam memenuhi 

kebutuhan konsumen. 

Berdasarkan  hasil  analisis  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  yang 

paling dominan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk sepatu olah raga 

merek Nike adalah variabel sosial dibanding dengan variabel budaya dan variabel 

pribadi/ personal. Dari hasil penelitian ini diharapkan pihak perusahaan dan pemasar 

dapat  memperhatikan  budaya,  sosial,  dan  pribadi/  personal  dalam  lingkungan 

masyarakat yang tentunya tidak semua memiliki kesamaan dan dari informasi yang 

ada  dapat  memformulasikan  strategi  pemasaran  yang  dapat  digunakan  untuk 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk dapat membeli produk yang ditawarkan.

BAB V

PENUTUP



Setelah  diuraIkan  dalam bab-bab  sebelumnya  mengenai  gambaran  umum, 

permasalahan  yang  dihadapi,  serta  pemecahan  masalahanya,  maka  dalam bab  ini 

penulis akan memberikan kesimpulan dan saran.

Kesimpulan merupakan sesuatu yang dijelaskan secara singkat dan jelas dari 

bab-bab sebelumnya terutama dari bab hasil penelitian, dan pembahasan ringkasan 

dari skripsi. Sedangkan saran merupakan pertimbangan/ argumen penulis bagi pihak-

pihak yang memanfaatkan hasil skripsi.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tentang pengaruh karakteristik 

konsumen terhadap pembelian konsumen terhadap produk sepatu Nike, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut :

1. a. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara 

bersama-sama  (simultan)  faktor  karakteristik  konumen  yang  terdiri  dari 

variabel budaya,  sosial dan pribadi/ personal berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputuan pembelian  product  sepatu olah raga merek  Nike sesuai 

dengan hipotesis yang diajukan.

b. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan maka diketahui bahwa 

faktor karakteristik konsumen yang terdiri dari variabel budaya, sosial 

dan pribadi/ personal secara sendiri-sendiri (parsial) tidak seluruhnya 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Faktor karakteristik konsumen 

yang tidak berpengaruh terhadap keputuan pembelian adalah variabel 

budaya.



2. Variabel yang dominan mempengaruhi keputusan pembelian produk sepatu 

olahraga merek Nike adalah variabel sosial. Hal ini dapat dijelaskan bahwa 

variabel  sosial  mempunyai  pengaruh  yang  penting  terhadap  keputusan 

pembelian  konsumen.  Hal  tersebut dikarenakan  banyak  dari  karakteristik 

dalam  variabel  sosial  memiliki  dampak  sangat  langsung  pada  perilaku 

konsumen,  oleh  karena  itu  penting  bagi  pemasar  dan  perusahaan  untuk 

mengikuti konumen secara dekat.

5.2 Saran

Saran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan produk 

sepatu Nike untuk meningkatkan kualitas produk yang sesuai dengan 

karakteristik konsumen sehubungan dengan keputusan pembelian konsumen.

Dari penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang kiranya dapat 

dijadikan pertimbangan  bagi pemasar  atau perusahaan product sepatu Nike dalam 

kaitannya dengan pengambilan keputusan konsumen adalah sebagai berikut:

1. Untuk  menjual  sepatu  merek  Nike,  hendaknya  perusahaan  mengadakan 

strategi  pemasaran  yang  terintegrasi  (dari  bauran pemasaran  yang dipilih), 

karena kesuksesan suatu suatu penjualan produk tidak hanya dihasilkan dari 

suatu kegiatan periklanan yang gencar dipublikasikan, tetapi juga disesuaikan 

dengan target yang telah dipilih produk sepatu Nike.  Hal ini berarti bahwa 

ketika perusahaan produk sepatu Nike menargetkan mahasiswa sebagai target 

market maka produk sepatu yang ditawarkan harus disesuaikan dengan keing-

inan dan prilaku  konsumen mahasiswa sebagai  anak muda  yang memiliki 

pandangan berbeda tentang musik pilihan mereka.



2. Membuat model-model sepatu yang baru yang akan mampu untuk memper-

suasi masyarakat sehingga tergerak untuk membeli produk sepatu Nike untuk 

aktifitas olahraga ataupun sehari-hari, hal ini dapat dilakukan dengan menon-

jolkan keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan produk sepatu Nike sehing-

ga nilai (Value) yang didapat oleh konsumen seimbang atau melebihi nilai 

dari uang yang mereka gunakan untuk membeli produk sepatu Nike. Dengan 

menonjolkan kelebihan sepatu, hal ini juga akan membuat masyarakat tertarik 

sehingga muncul rasa ingin tahu mereka untuk mencari informasi lebih dalam 

tentang  sepatu  olahraga  khususnya  bola  basket  melalui  pembelian  produk 

sepatu merek Nike yang dijual (meningkatkan tingkat product knowledge).

3. Dengan menimbang factor budaya, sosial, dan pribadi/ personal dalam mem-

buat sepatu, model nya harus dibuat kretif dan mempunyai keunggulan-ke-

unggulan   
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Lampiran 2. Frekuensi Jawaban Responden



X11

1 3.3 3.3 3.3
7 23.3 23.3 26.7

15 50.0 50.0 76.7
7 23.3 23.3 100.0

30 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X121

6 20.0 20.0 20.0
19 63.3 63.3 83.3
5 16.7 16.7 100.0

30 100.0 100.0

3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X122

1 3.3 3.3 3.3
8 26.7 26.7 30.0

18 60.0 60.0 90.0
3 10.0 10.0 100.0

30 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X211

1 3.3 3.3 3.3
4 13.3 13.3 16.7

10 33.3 33.3 50.0
14 46.7 46.7 96.7
1 3.3 3.3 100.0

30 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



X212

1 3.3 3.3 3.3
3 10.0 10.0 13.3
7 23.3 23.3 36.7

18 60.0 60.0 96.7
1 3.3 3.3 100.0

30 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X213

9 30.0 30.0 30.0
10 33.3 33.3 63.3
8 26.7 26.7 90.0
3 10.0 10.0 100.0

30 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X221

2 6.7 6.7 6.7
6 20.0 20.0 26.7
9 30.0 30.0 56.7
9 30.0 30.0 86.7
4 13.3 13.3 100.0

30 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X222

2 6.7 6.7 6.7
9 30.0 30.0 36.7
6 20.0 20.0 56.7

10 33.3 33.3 90.0
3 10.0 10.0 100.0

30 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



X231

1 3.3 3.3 3.3
2 6.7 6.7 10.0
8 26.7 26.7 36.7

16 53.3 53.3 90.0
3 10.0 10.0 100.0

30 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X232

3 10.0 10.0 10.0
8 26.7 26.7 36.7

19 63.3 63.3 100.0
30 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X31

12 40.0 40.0 40.0
18 60.0 60.0 100.0
30 100.0 100.0

3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X32

4 13.3 13.3 13.3
13 43.3 43.3 56.7
13 43.3 43.3 100.0
30 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X331

14 46.7 46.7 46.7
16 53.3 53.3 100.0
30 100.0 100.0

3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



X332

12 40.0 40.0 40.0
18 60.0 60.0 100.0
30 100.0 100.0

3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X341

3 10.0 10.0 10.0
24 80.0 80.0 90.0
3 10.0 10.0 100.0

30 100.0 100.0

3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X342

11 36.7 36.7 36.7
15 50.0 50.0 86.7
4 13.3 13.3 100.0

30 100.0 100.0

3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y1

6 20.0 20.0 20.0
13 43.3 43.3 63.3
10 33.3 33.3 96.7
1 3.3 3.3 100.0

30 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y2

5 16.7 16.7 16.7
17 56.7 56.7 73.3
8 26.7 26.7 100.0

30 100.0 100.0

2.00
3.00
4.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



Budaya (X1)

4 13.3 13.3 13.3
3 10.0 10.0 23.3
7 23.3 23.3 46.7
7 23.3 23.3 70.0
6 20.0 20.0 90.0
3 10.0 10.0 100.0

30 100.0 100.0

9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
15.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Sosial (X2)

1 3.3 3.3 3.3
1 3.3 3.3 6.7
2 6.7 6.7 13.3
1 3.3 3.3 16.7
1 3.3 3.3 20.0
3 10.0 10.0 30.0
2 6.7 6.7 36.7
2 6.7 6.7 43.3
3 10.0 10.0 53.3
4 13.3 13.3 66.7
2 6.7 6.7 73.3
2 6.7 6.7 80.0
4 13.3 13.3 93.3
1 3.3 3.3 96.7
1 3.3 3.3 100.0

30 100.0 100.0

13.00
14.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Pribadi/ Personal (X3)

1 3.3 3.3 3.3
2 6.7 6.7 10.0
1 3.3 3.3 13.3
4 13.3 13.3 26.7
3 10.0 10.0 36.7
7 23.3 23.3 60.0
4 13.3 13.3 73.3
7 23.3 23.3 96.7
1 3.3 3.3 100.0

30 100.0 100.0

17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



Keputusan pembelian (Y)

2 6.7 6.7 6.7
7 23.3 23.3 30.0

10 33.3 33.3 63.3
3 10.0 10.0 73.3
7 23.3 23.3 96.7
1 3.3 3.3 100.0

30 100.0 100.0

4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Descriptive Statistics

30 2.00 5.00 3.9333 .78492
30 3.00 5.00 3.9667 .61495
30 2.00 5.00 3.7667 .67891
30 1.00 5.00 3.3333 .88409
30 1.00 5.00 3.5000 .86103
30 2.00 5.00 3.1667 .98553
30 1.00 5.00 3.2333 1.13512
30 1.00 5.00 3.1000 1.15520
30 1.00 5.00 3.6000 .89443
30 2.00 4.00 3.5333 .68145
30 3.00 4.00 3.6000 .49827
30 2.00 4.00 3.3000 .70221
30 3.00 4.00 3.5333 .50742
30 3.00 4.00 3.6000 .49827
30 3.00 5.00 4.0000 .45486
30 3.00 5.00 3.7667 .67891
30 2.00 5.00 3.2000 .80516
30 2.00 4.00 3.1000 .66176
30 9.00 15.00 11.6667 1.70867
30 13.00 30.00 23.4667 4.22418
30 17.00 25.00 21.8000 2.07448
30 4.00 9.00 6.3000 1.34293
30

X11
X121
X122
X211
X212
X213
X221
X222
X231
X232
X31
X32
X331
X332
X341
X342
Y1
Y2
Budaya (X1)
Sosial (X2)
Pribadi/ Personal (X3)
Keputusan pembelian (Y)
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation



Lampiran 3
Uji Instrumen
Correlations

Correlations

.806**

.000
30

.875**

.000
30

.793**

.000
30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X11

X121

X122

Budaya (X1)

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

**. 

Reliability
Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.752 3

Cronbach's
Alpha N of Items

Item Statistics

3.9333 .78492 30
3.9667 .61495 30
3.7667 .67891 30

X11
X121
X122

Mean Std. Deviation N

Scale Statistics

11.6667 2.920 1.70867 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items



Correlations
Correlations

.502**

.005
30

.446*

.014
30

.569**

.001
30

.818**

.000
30

.817**

.000
30

.644**

.000
30

.569**

.001
30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X211

X212

X213

X221

X222

X231

X232

Sosial (X2)

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

**. 

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



Reliability
Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.749 7

Cronbach's
Alpha N of Items

Item Statistics

3.3333 .88409 30
3.5000 .86103 30
3.1667 .98553 30
3.2333 1.13512 30
3.1000 1.15520 30
3.6000 .89443 30
3.5333 .68145 30

X211
X212
X213
X221
X222
X231
X232

Mean Std. Deviation N

Scale Statistics

23.4667 17.844 4.22418 7
Mean Variance Std. Deviation N of Items



Correlations
Correlations

.654**

.000
30

.705**

.000
30

.629**

.000
30

.654**

.000
30

.512**

.004
30

.553**

.002
30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X31

X32

X331

X332

X341

X342

Pribadi/
Personal (X3)

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

**. 

Reliability
Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.666 6

Cronbach's
Alpha N of Items

Item Statistics

3.6000 .49827 30
3.3000 .70221 30
3.5333 .50742 30
3.6000 .49827 30
4.0000 .45486 30
3.7667 .67891 30

X31
X32
X331
X332
X341
X342

Mean Std. Deviation N



Scale Statistics

21.8000 4.303 2.07448 6
Mean Variance Std. Deviation N of Items

Correlations
Correlations

.931**

.000
30

.896**

.000
30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Y1

Y2

Keputusan
pembelian (Y)

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

**. 

Reliability
Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.795 2

Cronbach's
Alpha N of Items

Item Statistics

3.2000 .80516 30
3.1000 .66176 30

Y1
Y2

Mean Std. Deviation N

Scale Statistics

6.3000 1.803 1.34293 2
Mean Variance Std. Deviation N of Items



Lampiran 4 Regression
Variables Entered/Removedb

Pribadi/ Personal (X3),
Sosial (X2), Budaya (X1)

a . Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Keputusan pembelian (Y)b. 

Model Summaryb

.739a .547 .494 .95511 1.719
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Pribadi/ Personal (X3), Sosial (X2), Budaya (X1)a. 

Dependent Variable: Keputusan pembelian (Y)b. 

ANOVAb

28.582 3 9.527 10.444 .000a

23.718 26 .912
52.300 29

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Pribadi/ Personal (X3), Sosial (X2), Budaya (X1)a. 

Dependent Variable: Keputusan pembelian (Y)b. 

Coefficientsa

-3.195 1.994 -1.602 .121
.177 .126 .225 1.398 .174 .556 .264 .185 .675 1.482
.140 .050 .440 2.790 .010 .637 .480 .369 .702 1.425
.190 .091 .294 2.097 .046 .480 .380 .277 .886 1.128

(Constant)
Budaya (X1)
Sosial (X2)
Pribadi/ Personal (X3)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Keputusan pembelian (Y)a. 



Uji Normalitas

Test Statistics

.933
28

1.000

Chi-Squarea

df
Asymp. Sig.

Unstandardiz
ed Residual

29 cells (100.0%) have expected frequencies less
than 5. The minimum expected cell frequency is 1.0.

a. 

Uji Heteroskedastisitas
Variables Entered/Removedb

Pribadi/ Personal (X3),
Sosial (X2), Budaya (X1)

a . Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: absub. 

Model Summary

.170a .029 -.083 .49201
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Pribadi/ Personal (X3), Sosial
(X2), Budaya (X1)

a. 

ANOVAb

.188 3 .063 .258 .855a

6.294 26 .242
6.482 29

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Pribadi/ Personal (X3), Sosial (X2), Budaya (X1)a. 

Dependent Variable: absub. 



Coefficientsa

.240 1.027 .234 .817
-.040 .065 -.146 -.621 .540
.016 .026 .139 .602 .552
.026 .047 .112 .547 .589

(Constant)
Budaya (X1)
Sosial (X2)
Pribadi/ Personal (X3)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: absua. 



DAFTAR PERTANYAAN UNTUK RESPONDEN

(KUESIONER)

Dengan hormat, 

Daftar pertanyaan ini adalah salah satu cara yang digunakan peneliti  untuk 

memperoleh data yang akan dipakai dalam penyelesaian tugas akhir.

Peneliti  sangat  mengharapkan  kesediaan  teman-teman  untuk  memberikan 

jawaban yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan yang ada. Pertanyaan-pertanyaan 

yang ada dijawab secara pribadi atau perorangan tanpa dipengaruhi pihak lain.

Kerahasiaan jawaban yang diberikan dijamin sepenuhnya. Terima kasih atas 

kesediaan telah meluangkan waktu mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada. Serta 

peneliti mohon maaf apabila terdapat pertanyaan yang kurang berkenan.

Identitas Responden

Nama (Boleh tidak disebutkan) :

Jenis Kelamin :  L/P* (*) Pilih salah satu

Angkatan :

Asal Daerah :

Uang Saku/ Pengeluaran perbulan :

Petunjuk Pengisian

Dalam pengisian angket teman-teman hanya diminta untuk memberi tanda silang (X) 

pada alternatif  jawaban yang telah tersedia sesuai kondisi yang sebenarnya.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju TS : Tidak Setuju

N : Netral STS : Sangat Tidak Setuju

R : Bimbang/ Ragu-Ragu



KUESIONER KARAKTERISTIK KONSUMEN

No. Uraian Pernyataan S S S N T S S T S

1.

1. Variabel Indipendent :

1. Budaya (X1)

a. Sub Budaya (X1.1)

Sepatu  merek  Nike  sebagai 

indentitas  group  olahraga  bola 

basket pada unitas Libama 2008 

Universitas Brawijaya Malang.

2.

b. Kelas Sosial (X1.2)

Memakai produk sepatu merek 

Nike karena merupakan merek 

berkualitas tinggi.

3.

Memakai  sepatu  merek  Nike 

karena  sepatu  olahraga  yang 

mahal.

4.

2. Sosial (X2)

a. Kelompok Acuan (X2.1)

Teman  digroup  bola  basket 

unitas  libama  2008  Universitas 

Brawijaya  Malang 

mempengaruhi   pemilihan 

produk sepatu merek Nike

5. Memakai  sepatu  bola  basket 

merek Nike merupakan tuntutan 



dari  group olahraga bola  basket 

unitas  libama  2008  Universitas 

Brawijaya.

6.

Memakai  sepatu  merek  Nike 

karena  merupakan  merek  yang 

dipakai  tokoh  panutan/idola 

pemain bola basket terkenal.

7.

b. Keluarga (X2.2)

Keluarga  memberikan  pengaruh 

terhadap  pembelian   produk 

sepatu merek Nike.

8.

 

Memakai  sepatu  bola  basket 

merek  Nike  merupakan 

keputusan orang tua.

9.

c. Peran dan Status (X2.3)

Memakai sepatu merek Nike 

karena memiliki prestise yang 

tinggi.

10.

Memakai  sepatu  merek  Nike 

meningkatkan  peran  dan  status 

group bola basket unitas libama 

2008 Universitas Brawijaya.
11. 3. Pribadi/ Personal (X3)

a.Usia Dan Tahap siklus Hidup 



(X3.1)

Memilih  produk  sepatu  Nike 

karena  digemari  kalangan  anak 

muda.

12.

b.Perkerjaan Dan Lingkungan 

Ekonomi (X3.2)

Uang tabungan  sudah lebih dari 

cukup  untuk  membeli  sepatu 

merek Nike

13.

c.Kepribadian dan Konsep diri 

(X3.3)

Memakai  sepatu  merek  Nike 

dapat meningkatkan kepercayaan 

diri. 

14.

Memakai  produk  sepatu  merek 

Nike sesuai dengan pribadi yang 

sporty.

15.

d. Gaya Hidup dan Nilai (X3.4)

Memakai  sepatu  merek  Nike 

karena sangat nyaman dipakai.

16.

Memakai  sepatu  bola  basket 

merek  nike  karena  merupakan 

merek favorit.
2. Variabel Dependent :



17

Keputusan pembelian  (Y)

a.Pembelian sepatu Nike sesuai 

dengan kebutuhan (Y1)

Pembelian  sepatu  merek  Nike 

sesuai  kebutuhan  olahraga  bola 

basket

18.

b.Pembelian Ulang (Y2)

Akan  mengulang  membeli 

sepatu  merek  Nike  untuk 

seterusnya
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