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“PENGARUH KOMUNITAS  SEBAGAI KELOMPOK ACUAN 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ANGGOTA KOMUNITAS 

‘MALANG BLACKBERRY COMMUNITY’ (MBC)” 

Oleh : Septiar Rahani Putri 

Dosen Pembimbing : Dr. Fatchur Rohman, SE., Msi 

 

Abstrak 

 Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang 
berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan yang sama. Komunitas 
berasal dari bahasa latin Communitas yang berarti "kesamaan" kemudian dapat 
diturunkan menjadi communis yang berarti "sama, dibagi oleh semua atau 
banyak". Komunitas pada umumnya dibentuk oleh sekelompok orang yang 
mempunyai kegemaran dan minat yang sama,  profesi yang sama, atau latar 
belakang yang sama. Manfaatnya bisa dirasakan karena antar anggota dapat saling 
bertukar informasi penting, hingga sampai ke transaksi bisnis. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengukur pengaruh adanya komunitas sebagai kelompok acuan 
terhadap keputusan pembelian anggota komunitas dengan menggunakan variabel 
pengaruh secara normatif dan variabel pengaruh secara informasional seperti yang 
diungkapkan oleh Tudor dan Carley 1998; Bearden, Netemeyer, Teel 1989. 

 Data penelitian diambil dari komunitas pengguna blackberry di Kota 
Malang, yaitu komunitas yang diberi nama MBC (Malang Blackberry 
Community). Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian eksplanatori 
(exsplanatory research). Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang digunakan 
untuk menguji hipotesis tentang adanya hubungan variabel-variabel (sebab 
akibat). Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 120 orang yang terdaftar 
sebagai anggota komunitas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
Probability Sampling dengan cara Simple Random Sampling, dan jumlah sampel 
yang diambil sebanyak 65 sampel. Berdasarkan hasil analisis regresi linier 
berganda diketahui bahwa variabel pengaruh normatif dan variabel pengaruh 
informasional berpengaruh signifikan secara simultan terhadap keputusan 
pembelian anggota komunitas. 

 

Kata Kunci : perilaku konsumen, komunitas, kelompok acuan, pengaruh 
normatif, pengaruh informasional, keputusan pembelian 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang senang 

berkumpul/berkelompok dan memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. Azaz 

kolektivitas lebih dijunjung tinggi daripada individualisme. Setiap individu di 

dalam kehidupannya memiliki kepentingan dan tujuan tertentu yang berbeda antar 

individu yang satu dengan individu yang lain, dan dari ini tercipta juga perbedaan 

status hanya merupakan salah satu dari sejumlah tindakan yang terjadi secara 

alamiah di dalam kelompok. Dengan sifat dan karakteristik setiap individu yang 

berbeda-beda itu, tentunya akan memiliki potensi yang besar pula jika diwujudkan 

ke dalam suatu kepentingan dan tujuan bersama atau kelompok.   

 Dengan alasan tersebut dapat dilihat berbagai macam bentuk kelompok 

yang ada pada saat ini dengan kepentingan dan tujuan yang bermacam-macam. 

Eksistensi suatu kelompok sebenarnya bersifat informal sedangkan organisasi 

bersifat formal. Kelompok informal ini terbentuk secara alamiah dalam suasana 

kerja yang muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan kontak sosial 

sedangkan kelompok formal dibentuk sesuai rencana dan memiliki tujuan yang 

jelas. 

 Dalam kehidupan suatu kelompok sudah tentu tidak terlepas dari adanya 

perilaku setiap individu yang tidak sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. 

Justru di balik perbedaan itu tersimpan suatu kekuatan besar ketika terakumulasi 

ke dalam dinamika kelompok. Setelah setiap individu masuk ke dalam 



2 

 

 

kepentingan dan tujuan kelompok maka perilaku setiap individu akan menjadi 

perilaku kelompok untuk kebersamaan. 

 Interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya ini tidak 

semata-mata terjadi karena untuk memenuhi kebutuhan materi, namun juga 

dilandasi oleh adanya keinginan manusia itu sendiri untuk bersosialisasi dengan 

sesamanya. Dengan berada dalam sebuah kelompok yang memiliki sebuah visi 

dan misi serta ketertarikan akan suatu hal yang sama, anggota dari kelompok ini 

akan merasa nyaman, dan di dalam kelompok ini pula masing-masing dari setiap 

anggota dapat bertukar pendapat dan pengalaman dari hal yang sama-sama 

mereka sukai. 

 Terdapat beberapa alasan seseorang bergabung dalam suatu kelompok : 

1. Faktor Keamanan 

Individu yang berada di dalam kelompok bisa mengurangi rasa tidak aman 

karena sendirian. Merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih tahan 

terhadap ancaman. 

2. Faktor Status 

Bergabung ke dalam kelompok yang dipandang penting, memberikan 

pengakuan dan status bagi para anggotanya. 

3. Faktor harga diri 

Memiliki harga diri karena menjadi bagian kelompok dan kejelasan status 

bagi kelompok lain. 

4. Faktor Afiliasi 

Kelompok bisa memenuhi kebutuhan sosial anggotanya. 
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5. Faktor Kekuasaan 

Kekuasaan dan kekuatan bisa diraih dengan berada di dalam kelompok 

yang sulit diperoleh jika sendirian. 

6. Faktor Pencapaian Sasaran 

Untuk mencapai sasaran dan menyelesaikan tugas dibutuhkan lebih dari 

satu atau dua orang. Ada kebutuhan mengumpulkan bakat, pengetahuan, 

atau kekuasaan untuk menyelesaikan pekerjaan. 

 Menurut Setiadi (2003:267), pada dasarnya, seseorang memihak atau 

bergabung dengan sebuah kelompok untuk tiga alasan, untuk mendapatkan 

pengetahuan yang berharga, untuk mendapatkan penghargaan atau menghindari 

hukuman, dan untuk mendapatkan makna yang digunakan untuk membangun, 

memodifikasi, atau memelihara konsep pribadi. Setiap individu mempunyai 

keinginan untuk membandingkan dirinya dengan individu lain dalam rangka 

mempertimbangkan konsekuensi dari perilakunya ketika tidak tersedia bukti fisik 

yang nyata. Motivasi untuk melakukan perbandingan sosial ini membawa individu 

memilih kelompok acuan untuk membuat perbandingan. 

 Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa konsumen rentan terhadap 

pengaruh orang lain atau suatu kelompok. Pengaruh tersebut mempunyai peran 

yang besar terhadap keputusan pembelian individu. Sebagai contoh, pengaruh 

etika berpakaian di kampus dapat memberikan pengaruh normatif terhadap 

keputusan pembelian pakaian oleh mahasiswa. Demikian juga, norma dapat 

mempengaruhi jenis handphone yang dibeli oleh konsumen. Kelompok  juga 

dapat mempengaruhi konsumen dengan memberi informasi dan mendorong untuk 

mengungkapkan jenis-jenis nilai tertentu (Mowen dan Minor, 2002:173). 
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Pengaruh informasional dirasakan apabila kelompok memberi informasi yang 

sangat dapat dipercaya dan mempengaruhi keputusan pembelian 

individu/konsumen. 

 Park dan Lessig (1977) dalam Salomon (2007:380) menyebutkan 

kelompok acuan adalah kelompok atau individu nyata maupun tidak nyata yang 

memiliki peran atas evaluasi, aspirasi, dan perilaku individu. Dalam memutuskan 

merek produk apa yang akan dibeli, konsumen biasanya lebih mengandalkan 

opini dari kelompok acuan daripada informasi dari iklan atau dari tenaga penjual 

(Marketing/Edisi Khusus/II/2007:28). 

 Fenomena komunitas akhir-akhir ini mulai banyak bermunculan, 

munculnya komunitas-komunitas tersebut di Indonesia juga berawal dari kegiatan 

berkumpul, yang melibatkan konsumen-konsumen dari sebuah kesamaan 

kebutuhan. Komunitas berkumpul dan berinteraksi satu sama lain atas dasar 

ketertarikan pada satu hal tertentu. Terbentuknya komunitas-komunitas ini, 

menurut Atkin (2006:129) tidak lepas dari kebutuhan konsumen untuk saling 

berbagi berdasarkan pengalaman yang sama tentang kebutuhan yang sama. 

 Di Kota Malang, fenomena komunitas telah banyak muncul dalam 

beberapa tahun terakhir ini. Salah satunya adalah komunitas pengguna 

smartphone Blackbbery di Malang, yaitu ‘Malang Blackberry Community’ 

(MBC). Peneliti tertarik meneliti komunitas ini karena fenomena blackberry 

belakangan ini ramai diperbincangkan, dan makin banyak pula pengguna 

blackberry di kota Malang, maka komunitas MBC ini menjadi salah satu dari 

sekian banyak komunitas di kota Malang yang dijadikan bahan penelitian.   
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 Komunitas ini terbentuk sejak November 2009, MBC adalah satu-satunya 

kumpulan pengguna blackberry di Malang. Komunitas ini jarang mengadakan 

perkumpulan secara langsung tatap muka karena kesibukan anggota masing-

masing, sehingga hanya sebulan maksimal dua kali diadakan perkumpulan untuk 

menjalin silaturahmi dan sekaligus perkenalan anggota baru. Anggota komunitas 

ini memanfaatkan teknologi smartphone blackberry untuk saling berkomunikasi, 

berinteraksi, bertukar pendapat, dan sharing tentang pengalaman masing-masing 

dalam suatu wadah aplikasi yang terdapat di dalam smartphone blackberry itu 

sendiri, yang biasa disebut dengan Blackberry Messenger Group. 

 Komunitas ‘MBC’ ini diakui oleh anggotanya sebagai kelompok yang 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian anggota komunitas. Seperti pada 

pemilihan tempat service blackberry yang recommended, tempat pembelian 

aksesoris blackberry yang murah, bahkan termasuk pemilihan provider yang 

digunakan untuk berlangganan BIS (Blackberry Internet Service) atau layanan 

berlangganan internet. Anggota komunitas MBC cenderung mengikuti apa yang 

disarankan oleh anggota lain yang lebih berpengalaman dalam pemilihan produk 

atau jasa tersebut. Seperti yang disebutkan oleh Tudor Carey (1998), kelompok 

acuan memiliki dua fungsi, pertama yaitu normatif yang mempengaruhi anggota 

melalui nilai-nilai dalam kelompok, kedua adalah informasional yang 

mempengaruhi anggota melalui penerimaan informasi yang diperoleh dari 

anggota lain. Dua fungsi tersebut digunakan kelompok acuan untuk 

mempengaruhi anggotanya dalam mengambil keputusan pembelian. 
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 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan mengambil judul “Pengaruh Komunitas Sebagai Kelompok Acuan 

Terhadap Keputusan Pembelian Anggota Komunitas ‘Malang Blackberry 

Community’ (MBC)”.  

1.2. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1) Apakah variabel pengaruh normatif dan informasional dalam 

kelompok acuan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian anggota komunitas MBC? 

2) Apakah variabel pengaruh normatif dan informasional dalam 

kelompok acuan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian anggota komunitas MBC? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini berdasarkan  permasalahan yang telah 

dirumuskan di atas adalah : 

1) Untuk mengetahui apakah variabel pengaruh normatif dan 

informasional dalam kelompok acuan secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian anggota komunitas MBC. 

2) Untuk mengetahui apakah variabel pengaruh normatif dan 

informasional dalam kelompok acuan secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian anggota komunitas MBC. 
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1.4.  Manfaat Penelitian 

1) Bagi penulis : 

• Menambah wawasan penulis untuk secara kritis dan sistematis 

dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. 

• Sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori yang 

diperoleh selama menjalanin masa studi di Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya. 

• Dapat meningkatkan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan 

yang diperoleh. 

2) Bagi Peneliti Selanjutnya : 

• Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya, dan diharapkan pada penelitian 

mendatang dapat dilakukan dengan kategori yang berbeda 

(penentuan sampel yang lebih beragam dan lebih banyak), serta 

pemilihan merek yang berbeda, agar dapat mewakili seluruh 

konsumen yang ada. 

• Sebagai bahan referensi yang bermanfaat, sehingga dapat 

memperoleh pengetahuan. 

3) Bagi Perusahaan 

• Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi 

yang selanjutnya berguna untuk menyusun kebijakan 

perusahaan, terutama yang terkait dengan pembentukan dan 

pengembangan merek. 
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BAB  II 

LANDASAN TEORI 

2.1.  Pengertian Pemasaran  

 Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan pertukaran barang 

atau jasa dengan pihak lain. Suatu perusahaan mempertukarkan barang dan jasa 

dengan pendapatan, dimana pendapatan tersebut nantinya akan digunakan untuk 

biaya operasional perusahaan. Pemasaran adalah sebuah proses yang tidak hanya 

bertujuan untuk melakukan suatau kegiatan pemindahan barang, ide, pelayanan 

jasa dari produsen kepada konsumen saja tetapi juga untuk memenuhi kepuasaan 

konsumen.  

 Pemasaran berhubungan dengan mengidentifikasi dan memenuhi 

kebutuhan manusia dan masyarakat. Kotler dan Keller (2007:6) menyebutkan 

salah satu definisi pemasaran terpendek adalah “memenuhi kebutuhan secara 

menguntungkan”. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa pemasaran tidak lagi 

menganut sistem satu arah. Perusahaan harus dapat mengetahui apa yang paling 

dibutuhkan konsumen, agar terjadi timbal balik antara produsen dan konsumen. 

 American Marketing Association (AMA) dalam Kotler dan Keller 

(2007:6) menawarkan definisi formal tentang pemasaran, “pemasaran adalah satu 

fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, 

dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan 

dengan cara yang menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya”. 

 Sedangkan Kotler dan Keller (2007:6) memberikan definisi sosial dan 

manajerial tentang pemasaran. Definisi sosial dari pemasaran yaitu suatu proses 
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sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Definisi manajerial 

pemasaran sering digambarkan sebagai “seni menjual produk”. 

 Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan 

mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, 

menyerahkan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul (Kotler dan 

Keller, 2007:6). 

  Definisi pemasaran ini berdasarkan pada konsep inti berikut: kebutuhan 

(needs), keinginan (wants), dan permintaan (demands); produk (barang, jasa, dan 

gagasan); nilai, biaya, dan kepuasan; pertukaran; dan transaksi; hubungan dan 

jaringan pasar; serta pemasar dan prospek. 

 Pemasaran juga diartikan oleh American Marketing Asociation (AMA) 

dalam Fandy Tjiptono (2005:2) yaitu sebagai berikut: 

 “Suatu proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, 

promosi dan  distribusi gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran 

yang memuasakan tujuan individual dan organisasional”. 

 Berdasarkan definisi tersebut, proses pemasaran dimulai dari menemukan 

apa yang diinginkan konsumen. Semua ini tidak lepas dari konsep marketing yang 

paling dasar, yaitu berusaha memproduksi produk/jasa untuk memenuhi selera 

konsumen (value based), baik yang bersifat tangible maupun intagible. 
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 Dari definisi di atas tersebut dapat dikemukakan bahwa arti penting 

pemasaran merupakan usaha terpadu dan menyeluruh yang dilakukan perusahaan 

dalam rangka memuaskan kebutuhan konsumen, dimana perusahaan juga 

mendapatkan keuntungan dari proses tersebut. Pemasaran merupakan ujung 

tombak keberhasilan suatu perusahaan, hal ini berarti menunjukan bahwa berhasil 

dan tidaknya pencapaian tujuan perusahaan tergantung pada keahlian mereka 

dibidang pemasaran dengan mengkombinasikan faktor-faktor yang ada. Adapun 

tujuan dari pemasaran ini sendiri adalah untuk mengetahui dan memahami 

pelanggan sedemikian rupa sehingga produk atau jasa tersebut sesuai dengan apa 

yang diinginkan oleh konsumen. 

 Sedangkan konsep pemasaran memiliki arti inti, yaitu bagaimana suatu 

perusahaan menemukan produk yang tepat bagi konsumen dan bukan menemukan 

konsumen yang tepat bagi produk perusahaan. Levitt dalam Kotler dan Keller 

(2007:19) menggambarkan perbedaan pemikiran yang kontras antara konsep 

penjualan dan pemasaran: penjualan berfokus pada kebutuhan penjual, sementara 

pemasaran berfokus pada kebutuhan pembeli. Penjualan memberi perhatian pada 

kebutuhan penjual untuk mengubah produknya menjadi uang tunai, sementara 

pemasaran mempunyai gagasan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan lewat 

sarana-sarana produk. Dan keseluruhan kelompok barang dihubungkan dengan 

hal menciptakan, menyerahkanm dan akhirnya mengonsumsinya. 

2.2.  Pengertian Perilaku Konsumen 

 Di dalam sebuah perusahaan terdapat proses untuk memuaskan konsumen, 

dan bukan hanya proses menciptakan barang maupun jasa. Studi tentang perilaku 

konsumen akan menjadi sebuah bagian yang penting dalam menjalankan bisnis, 
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terutama dalam usaha untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Dengan 

mempelajari dan memahami perilaku konsumen dapat dijadikan acuan atau 

patokan sebuah perusahaan untuk mengetahui apa yang sedang dibutuhkan dan 

diinginkan konsumen saat ini, sehingga perusahaan dapat menciptakan sebuah 

produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

 Mowen dan Minor (2002:6) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai 

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

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

ide-ide. Proses pertukaran juga merupakan unsur mendasar dari perilaku 

konsumen.  

 Schiffman dan Kanuk (2004:8) memiliki definisi berbeda yaitu, perilaku 

konsumen adalah interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku dan 

kejadian di sekitar kita, dimana manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup 

mereka. 

 Sedangkan Setiadi (2003:3) menjelaskan definisi perilaku konsumen 

sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan 

menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang didahului dan 

menyertai tindakan ini. 

 Menurut Sutisna (2003:4) menyatakan bahwa terdapat dua alasan mengapa 

perilaku konsumen perlu dipelajari, yaitu : 

a. Memahami konsumen akan menuntun pemasar pada kebijakan pemasaran 

yang tepat dan efisien. 

b. Perkembangan perdagangan pada saat ini menunjukkan bahwa lebih 

banyak produk yang ditawarkan daripada permintaan. Kelebihan 
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penawaran ini menyebabkan banyak produk yang tidak terjual atau tidak 

dikonsumsi oleh konsumen. 

 Dari beberapa penjelasan definisi tentang perilaku konsumen tersebut 

dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku konsumen adalah studi tentang 

konsumen (individu, kelompok, dan organisasi) dan proses pertukaran yang 

dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa dalam rangka memuaskan 

kebutuhan. 

2.2.1.  Model Perilaku Konsumen 

 Konsumen sebagai sasaran akhir dari pemasaran merupakan suatu hal 

yang rumit untuk dipelajari dan dipahami. Hal ini disebabkan oleh sifat dasar dari 

konsumen yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Maka para pemasar sangat 

perlu untuk memahami dan mengerti konsumen melalui perilakunya. Oleh karena 

itu perilaku konsumen dijadikan kajian keilmuan dalam pemasaran. 

 Dengan mempelajari perilaku konsumen, manajer pemasaran akan dapat 

menyusun kebijaksanaan yang tepat dan akan mempengaruhi kesempatan baru 

yang berasal dari belum terpenuhinya kebutuhan konsumen. Banyak dimensi yang 

mempengaruhi konsumen, dimana dimensi-dimensi ini digabungkan dalam suatu 

model mengenai bagaimana konsumen mengambil keputusan. Model perilaku 

konsumen dapat menunjukkan bahwa variabel psikologis, pengaruh sosial, dan 

situasi konsumen dan kesemuanya mempengaruhi perilaku seseorang. 
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Gambar 2.1. Model Perilaku Konsumen 
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2. Pengaruh Lingkungan 

Lingkungan konsumen turut serta di dalam mempengaruhi pilihan 

konsumen terhadap barang yang dibeli. Faktor-faktor yang termasuk 

ke dalam lingkungan ini adalah budaya, kelas sosial, kelompok yang 

saling berhadapan (teman, anggota keluarga, kelompok referen), dan 

determinan situasional. 

3. Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran ini mewakili variabel-variabel yang dapat dikontrol 

oleh pemasar yang mencoba untuk memberitahukan dan 

mempengaruhi konsumen. Variabel-variabel tersebut adalah produk, 

harga, promosi, dan distribusi. Variabel-variabel tersebut dipandang 

sebagai stimulus yang dirasakan dan dievaluasi oleh konsumen di 

dalam proses pengambilan keputusan. 

2.2.2.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

 Menurut Kotler dan Keller (2007:214) pemasar harus sepenuhnya 

memahami teori maupun realilas perilaku konsumen. Perilaku pembelian 

konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. 

Yang mempunyai pengaruh paling luas dan paling dalam adalah faktor-faktor 

budaya. 
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Gambar 2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 
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diamati dari bagaimana masyarakat itu berbicara, cara kerja, aturan-aturan dan 

pola hidup yang diyakini. Berikut beberapa karakteristik budaya : 

1. Budaya diciptakan 

Terdapat tiga sistem yang dapat menciptakan budaya itu sendiri, yaitu 

ideological system atau komponen mental yang terdiri dari ide, 

kepercayaan, nilai, dan pertimbangan berdasarkan apa yang mereka 

inginkan. Technological system seperti keterampilan , keahlian, dan seni 

yang mampu menghasilkan barang-barang. Organizational system seperti 

sistem keluarga dan kelas sosial yang membentuk perilaku secara efektif. 

2. Budaya dipelajari 

Untuk mengetahui bagaimana budaya suatu kelompok atau individu maka 

kita dapat mengamati dari perilaku keseharian dalam kehidupan. Ini berarti 

budaya dapat dilihat dan diamati sehingga pemasar dapat menyesuaikan 

program pemasarannya dengan perilaku budaya yang ada. 

3. Budaya secara sosial diturunkan 

Nilai-nilai dan kebiasaan yang dianut oleh orang jaman dahuku/nenek 

moyang secara terus menerus dianut oleh generasi berikutnya. 

4. Budaya bersifat adoptif 

Budaya yang tidak memberikan manfaat atau kepuasan cenderung akan 

ditinggalkan dan masyarakat akan menyesuaikan dengan budaya yang 

baru untuk memberikan kepuasan. 
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5. Budaya memberi petunjuk 

Apa yang biasa dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu akan 

memberi isyarat kepada pemasar tentang keinginan yang harus segera 

dipenuhi. 

 Menurut Kotler dan Keller (2007:216) pada dasarnya, semua masyarakat 

manusia memiliki stratifikasi sosial. Stratifikasi tersebut kadang-kadang 

berbentuk sistem kasta di mana para anggota kasta yang berbeda diasuh dengan 

mendapatkan peran tertentu dan tidak dapat mengubah keanggotaan kastanya. 

Stratifikasi lebih sering ditemukan dalam bentuk kelas sosial, pembagian 

masyarakat yang relatif homogen dan permanen, yang tersusun secara hirarkis dan 

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

 Kelas sosial memiliki beberapa ciri, seperti : 

1. Orang-orang di dalam kelas sosial yang sama cenderung berperilaku lebih 

seragam daripada orang-orang dari dua kelas sosial yang berbeda. 

2. Orang merasa dirinya menempati posisi yang interior atau superior di 

kelas sosial mereka. 

3. Kelas sosial ditandai oleh sekumpulan variabel, seperti pekerjaan, 

penghasilan, kesejahteraan, pendidikan, dan orientasi nilai, bukan hanya 

satu variabel. 

4. Individu dapat pindah dari satu tangga ke tangga lain pada kelas sosialnya 

selama masa hidup mereka. 
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� Faktor Sosial 

 Selain faktor budaya, perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor 

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

1. Kelompok Acuan. Kelompok acuan terdiri dari semua kelompok yang 

memiliki pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap 

silap atau perilaku orang tersebut. 

2. Keluarga. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang 

paling penting dalam masyarakat dan para anggota keluarga menjadi 

kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. 

3. Peran dan Status. Seseorang berpartisipasi ke dalam banyak kelompok 

sepanjang hidupnya. Kedudukan orang itu di masing-masing kelompok 

dapat ditentukan berdasarkan peran dan status. Peran meliputi kegiatan 

yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang. Masing-masing peran 

menghasilkan status. 

� Faktor Pribadi 

 Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. 

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

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

pembeli. Karena banyak karakteristik ini memiliki dampak sangat langsung pada 

perilaku konsumen, penting bagi pemasar untuk mengikuti mereka secara dekat. 

1. Usia dan Tahap Siklus Hidup. Usia dan siklus hidup berpengaruh besar 

pada keputusan pembelian konsumen. Kebutuhan akan menjadi berbeda-

beda ketika berganti usia. Selera orang terhadap pakaian, perabot, dan 

rekreasi juga berubah seiring bertambahnya usia. 
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2. Pekerjaan dan Lingkungan Ekonomi. Pekerjaan seseorang juga 

mempengaruhi pola konsumsinya. Pemilihan konsumsi akan berbeda 

antara seorang dokter dengan dosen. Pilihan produk dipengaruhi oleh 

keadaan ekonomi seseorang; penghasilan yang dapat dibelanjakan (level, 

kestabilan, pola waktunya), tabungan dan aktiva, utang, kemampuan untuk 

meminjam, dan sikap terhadap kegiatan berbelanja atau menabung. 

3. Kepribadian dan Konsep Diri. Yang dimaksud dengan kepribadian 

adalah ciri bawaan psikologis manusia (human psychological traits) yang 

khas yang menghasilkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan 

lama terhadap rangsangan lingkungannya. Kepribadian biasanya 

digambarkan dengan menggunakan ciri bawaan seperti kepercayaan diri, 

dominasi, otonomi, kehormatan, kemampuan bersosialisasi, pertahanan 

diri, dan kemampuan beradaptasi. 

4. Gaya Hidup. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang 

terungkap pada aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup 

menggambarkan “keseluruhan diri seseorang” yang berinteraksi dengan 

gaya hidup. 

� Faktor Psikologis 

 Pemasaran dan rangsangan lingkungan memasuki kesadaran konsumen. 

Satu perangkat proses psikologis berkombinasi dengan karakteristik konsumen 

tertentu untuk menghasilkan proses keputusan dan keputusan pembelian. 

1. Motivasi. Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu, 

kebutuhan tersebut akan menjadi motif jika ia didorong hingga mencapai 

level intensitas yang memadai. Motif adalah kebutuhan cukup mampu 
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mendorong seseorang bertindak. Tiga teori motivasi yang paling terkenal 

adalah teori Sigmund Freud, Abraham Maslow, dan Frederick Herzberg. 

2. Persepsi. Persepsi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk 

memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan informasi guna 

menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Persepsi tidak hanya 

bergantung pada rangsangan fisik, tapi juga pada rangsangan yang 

berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang 

bersangkutan. 

3. Pembelajaran. Pembelajaran meliputi perubahan perilaku seseorang yang 

timbul dari pengalaman. Sebagian besar perilaku manusia adalah hasil 

belajar. Ahli teori pembelajaran yakin bahwa pembelajaran dihasilkan 

melalui perpaduan kerja antara pendorong, rangsangan, isyarat bertindak, 

tanggapan, dan penguatan. 

4. Keyakinan dan Sikap. Keyakinan adalah gambaran pemikiran yang 

dianut seseorang tentang suatu hal. Keyakinan mungkin berdasarkan 

pengetahuan, pendapat, atau kepercayaan (faith), keseluruhan tersebut 

mungkin atau tidak mungkin mengandung faktor emosional. Sedangkan 

sikap adalah evaluasi, perasaan emosional, dan kecenderungan tindakan 

yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dan bertahan lama dalam 

diri seseorang terhadap suatu obyek atau gagasan. 

2.3.  Pengertian Kelompok Acuan 

 Kelompok dikarakterisasi oleh proses pertukaran yang terjadi di antara 

anggota mereka. Schiffman dan Kanuk (2007:302) menjelaskan: 
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 “  Group may be defined as two or more people who interact to accomplish 

 either individual or mutual goals”. 

 “ Kelompok dapat didefinisikan sebagai dua orang atau lebih yang 

 berinteraksi untuk mencapai sasaran perorangan maupun bersama”. 

 Menurut Mowen dan Minor (2002:171), kelompok adalah sekumpulan 

individu-individu yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya selama 

periode waktu tertentu dan membagi kebutuhan atau tujuan bersama. 

 Kelompok acuan adalah istilah luas yang meliputi sejumlah jenis 

kelompok yang lebih spesifik (Mowen dan Minor, 2002:172). Faktor umum di 

antara semua jenis kelompok acuan adalah bahwa mereka digunakan oleh para 

anggota sebagai titik acuan untuk mengevaluasi kebenaran tindakan mereka, 

kepercayaan dan sikap. Kelompok acuan melibatkan satu atau lebih orang yang 

dijadikan sebagai dasar pembanding atau titik referensi dalam membentuk 

tanggapan afeksi dan kognisi serta menyatakan perilaku seseorang. 

 Menurut Kotler dan Keller (2007:217) kelompok acuan seseorang terdiri 

dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung 

terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Kelompok yang memiliki pengaruh 

langsung terhadap seseorang dinamakan kelompok keanggotaan. 

 Kelompok acuan oleh Mangkunegara (2002:43) didefinisikan sebagai 

suatu kelompok orang yang mempengaruhi sikap, pendapat, norma, dan perilaku 

konsumen. Kelompok acuan ini merupakan kumpulan keluarga, kelompok, atau 

organisasi tertentu. 

 Kelompok acuan juga mempengaruhi perilaku seseorang dalam membeli 

barang atau jasa dan sering dijadikan pedoman oleh konsumen dalam bertingkah 
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laku. Kelompok acuan dijadikan panutan dalam menentukan pendapat, 

kepercayaan, dan perilaku. Kelompok acuan memberikan standar (norma) dan 

nilai yang dapat menjadi perspektif penentu mengenai bagaimana seseorang 

berpikir atau berperilaku. Konsumen memerluka kelompok acuan ini untuk 

menekan adanya kemungkinan dari pembelian sebuah barang. 

Tabel 2.1. Jenis-Jenis Kelompok Acuan 

Jenis Kelompok Acuan Perbedaan dan Ciri Utama 

Formal/informal Kelompok acuan memiliki struktur 
yang dirinci dengan jelas : sedangkan 

kelompok informal tidak 
Primer/sekunder Kelompok acuan primer melibatkan 

interaksi langsung, tatap muka : 
sementara kelompok sekunder tidak 

Keanggotaan  Seseorang menjadi anggota formal dari 
keanggotaan kelompok acuan 

Aspirasional  Seseorang bercita-cita bergabung atau 
menandingi kelompok acuan 

aspirasional 
Disosiatif  Seseorang berupaya menghindari atau 

menolak kelompok acuan diisosiatif 
Sumber : Peter dan Olson (2000:104) 

 Kelompok bukan hanya mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan nilai 

konsumen, tetapi juga mempengaruhi pembelian suatu produk dan merek tertentu 

(Peter dan Olson (2000:109). Konsumen dipengaruhi melalui tiga cara : kelompok 

acuan menghadapkan seseorang pada perilaku dan gaya hidup baru, kelompok 

acuan juga mempengaruhi perilaku dan konsep pribadi seseorang, dan kelompok 

acuan menciptakan tekanan untuk mengikuti kebiasaan kelompok yang mungkin 

mempengaruhi pilihan produk dan merek aktual seseorang (Kotler, 2007:217). 

 Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa pengaruh yang diberikan 

kelompok acuan terdiri dari dua macam, yaitu pengaruh informasional dan 
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pengaruh normatif (Tudor dan Carley 1998; Bearden, Netemeyer, Teel 1989). 

Tudor dan Carley (1998) menyebutkan pengaruh normatif adalah keinginan untuk 

menyesuaikan diri dengan keinginan orang lain atau keinginan kelompok, 

pengaruh informasional adalah pengaruh untuk mau menerima informasi dari 

orang lain sebagai bukti dari kenyataan. Bearden et. al., (1989) dalam Mourali et. 

al., (2005:166), mengelompokkan pengaruh yang diberikan kelompok acuan juga 

terdiri dari dua dimensi yaitu dimensi pengaruh normatif dan dimensi pengaruh 

informasional. 

 Kelompok acuan seseorang dapat berasal dari keluarga, teman, organisasi 

konsumen, maupun tetangga yang berinteraksi terus-menerus dan informal yang 

dinamakan kelompok primer. Dan juga kelompok keagamaan, profesional, dan 

asosiasi perdagangan yang cenderung lebih formal dan membutuhkan interaksi 

yang tidak begitu rutin atau disebut kelompok sekunder. Kelompok acuan 

mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produk yang sama seperti yang 

telah dikonsumsi oleh kelompok tersebut. 

2.4.  Pengertian Community (Komunitas) 

 Komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu 

waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama 

lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila 

dibandingkan dengan individu dan populasi.  

 Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang 

berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan yang sama. Komunitas 

berasal dari bahasa latin Communitas yang berarti "kesamaan" kemudian dapat 
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diturunkan menjadi communis yang berarti "sama, dibagi oleh semua atau 

banyak". Komunitas pada umumnya dibentuk oleh sekelompok orang yang 

mempunyai kegemaran dan minat yang sama,  profesi yang sama, atau latar 

belakang yang sama. Manfaatnya bisa dirasakan karena antar anggota dapat saling 

bertukar informasi penting, hingga sampai ke transaksi bisnis.  

(http://www.ayoomembaca.net/component/content/article/29-the-cms/19-

pengertian-komunitas ) 

 Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain 

lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi 

yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan interest 

atau values (Kertajaya Hermawan, 2008). Proses pembentukannya bersifat 

horisontal karena dilakukan oleh individu-individu yang kedudukannya setara. 

Komunitas adalah sebuah identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun dengan 

berbagai dimensi kebutuhan fungsional (Soenarno, 2002). Kekuatan pengikat 

suatu komunitas, terutama, adalah kepentingan bersama dalam memenuhi 

kebutuhan kehidupan sosialnya yang biasanya, didasarkan atas kesamaan latar 

belakang budaya, ideologi, sosial-ekonomi. Disamping itu secara fisik suatu 

komunitas biasanya diikat oleh batas lokasi atau wilayah geografis. Masing-

masing komunitas, karenanya akan memiliki cara dan mekanisme yang berbeda 

dalam menanggapi dan menyikapi keterbatasan yang dihadapainya serta 

mengembangkan kemampuan kelompoknya. 

 Kelompok organisme yang hidup dan saling berinteraksi di daerah tertentu 

disebut komunitas (KBBI, 2005). Sedangkan Morse (2004:3) menjelaskan: 
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 ‘ Communities are they are where individual live, connect, and are 

 responsible for one another. 

 “ Komunitas adalah mereka, dimana individu tersebut hidup, saling 

 berhubungan dan bertanggung jawab untuk sesamanya dalam kelompok”. 

2.5.  Keputusan Pembelian 

 Menurut Kotler dan Keller (2007:235), pengambilan keputusan pembelian 

melalui beberapa tahap, seperti dalam diagram berikut :  

Gambar 2.3. Proses Pembelian Konsumen Model Lima Tahap 

 

Sumber : Kotler dan Keller (2007:235) 

1. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau 

kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi 

sesungguhnya dengan kondisi yang diinginkannya. Kebutuhan tersebut 

dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. 

2. Pencarian Informasi 

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari 

informasi yang lebih banyak. Sumber informasi konsumen digolongkan ke 

dalam empat kelompok berikut ini : 

• Sumber pribadi: keluarga, teman, tetangga, kenalan 

• Sumber komersial: iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, pameran 

• Sumber publik: media massa, organisasi konsumen 
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• Sumber pengalaman: penanganan, pengkajian, pemakaian produk 

 Secara umum, konsumen menerima informasi terbanyak dari suatu produk 

 dari sumber-sumber komersial, yaitu sumber-sumber yang didominasi oleh 

 para pemasar. Pada sisi lain, informasi yang paling efektif justru berasal 

 dari sumber-sumber pribadi. Dari fungsinya pun, informasi komersial 

 umumnya melaksanakan tugas memberitahu, sedangkan sumber pribadi 

 melaksanakan fungsi legitimasi dan atau evaluasi. 

3. Evaluasi Alternatif 

Tujuan pembelian dari masing-masing konsumen tidak selalu sama, 

tergantung pada jenis produk dan kebutuhannya. Atas dasar tujuam 

pembelian yang didefinisikan, dinilai dan diseleksi menjadi alternatif 

pembelian yang dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan  serta 

keinginannya. Kotler (2007:238) memberikan beberapa konsep dasar yang 

akan membantu dalam memahami  proses evaluasi konsumen. Pertama, 

konsumen berusaha untuk memenuhi suatu kebutuhan. Kedua, konsumen 

mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen 

memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan 

kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang 

digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu. 

4. Keputusan Pembelian 

Setelah tahap-tahap di atas dilakukan maka konsumen harus mengambil 

keputusan apakah membeli atau tidak. Bila konsumen memutuskan untuk 

membeli, konsumen akan melakukan rangkaian keputusan yang 

berhubungan dengan jenis produk, merek, kualitas dan waktu pembelian. 



27 

 

Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi tujuan membeli dan keputusan 

membeli. Faktor yang pertama adalah sikap orang lain. Sejauh mana sikap 

orang lain mengurangi alternatif yang disukai seseorang akan bergantung 

pada dua hal : (1) intensitas sikap negatif orang lain, terhadap alternatif 

yang disukai konsumen dan (2) motivasi konsumen untuk menuruti 

keinginan orang lain. Faktor kedua adalah faktor situasi yang tidak 

terantisipasi. Faktor ini dapat muncul dan mengubah niat pembelian. 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau 

ketidakpuasan tertentu. Bagi pemasar, perasaan dan perilaku sesudah 

pembelian sangat penting. Perilaku mereka dapat mempengaruhi penjualan 

ulang dan juga mempengaruhi ucapan pembeli kepada pihak lain tentang 

produk dan jasa suatu perusahaan. 

2.6.  Hubungan Kelompok Acuan Dengan Keputusan Pembelian 

 Dalam proses konsumsi, konsumen dihadapkan pada banyaknya pilihan 

produk. Mengambil keputusan untuk membeli suatu produk menjadi kegiatan 

yang harus dilakukan. Banyak pengaruh yang melatarbelakangi keputusan 

pembelian konsumen, baik faktor internal sampai faktor eksternal konsumen. 

 Menurut Schiffman dan Kanuk (2007:292), kelompok acuan merupakan 

kelompok yang dianggap sebagai kerangka acuan bagi para individu dalam 

pengambilan keputusan pembelian atau konsumsi mereka. Pengaruh terbesar dan 

paling efektif mempengaruhi konsumen individu adalah dari kelompok acuan. 
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 Kelompok acuan memberikan masukan-masukan kepada konsumen 

individu sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembelian. 

Umumnya kelompok acuan memberikan masukan kepada individu berdasarkan 

pengalaman mengonsumsi suatu produk. 

2.7.  Kerangka Pikir 

 Berdasarkan teori yang telah diuraikan di atas, maka dapat disusun 

kerangka pikir sebagai berikut : 

Gambar 2.4. Kerangka Pikir Penelitian 
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2.8.  Hipotesis Penelitian 

 Menurut Supardi (2005:69) hipotesis adalah suatu jawaban permasalahan 

sementara yang bersifat dugaan dari suatu penelitian. Dugaan ini harus dibuktikan 

kebenarannya melalui data empiris (fakta lapangan). Berikut adalah kerangka 

hipotesis yang diajukan penulis : 

 

Gambar 2.5. Kerangka Hipotesis 

 

 

 

 

               

    

     Sumber: Peneliti, 2010. 
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Hipotesis yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1. Diduga variabel pengaruh normatif dan informasional dalam kelompok 

 acuan, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

 pembelian anggota komunitas MBC. 

H2. Diduga variabel pengaruh normatif dan informasional dalam kelompok 

 acuan, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

 anggota komunitas MBC. 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

  Suatu metode penelitian memberikan panduan berpikir sistematis dalam 

kegiatan penelitian. Metode merupakan cara yang dipakai untuk mencapai tujuan 

dari penelitian, sehingga suatu metode akan menjaga konsistensi dari penelitian. 

Sedangkan penelitian berarti penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan 

yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, 

hati-hati dan sistematis. Metode penelitian digunakan sebagai acuan peneliti 

dalam melakukan penelitian sehingga diperoleh jawaban yang sesuai dengan 

permasalahan yang ada dan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan. 

 3.1.  Jenis Penelitian  

 Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis penelitian 

yang digunakan adalah jenis penelitian eksplanatori (exsplanatory research). 

Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis 

tentang adanya hubungan variabel-variabel (sebab akibat). Dalam penelitian 

eksplanatori persoalan dirumuskan dengan jelas dalam bentuk hipotesis tersebut 

(Masri Singarimbun, 1995:5).  

 Dari definisi tersebut, alasan pemilihan model ini dimaksudkan untuk 

membuat penjelasan mengenai hubungan sebab akibat yang diperoleh antar 

variabel yang diperoleh dengan fakta-fakta, sifat-sifat serta mengetahui seberapa 

kontribusi variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya serta besar arah 

hubungan itu terjadi. Jadi penelitian yang dilakukan disini adalah penelitian 
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penjelasan untuk menguji pengaruh komunitas sebagai kelompok acuan terhadap 

keputusan pembelian anggota komunitas Malang Blackberry Community. 

 Adapun metode penelitian ini menggunakan metode survey yaitu suatu 

metode pengumpulan data yang menggunakan instrumen kuesioner atau 

wawancara untuk mendapatkan tanggapan dari responden yang menjadi sampel 

(Sugiyono, 2005:7)  

3.2.  Batasan Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ditetapkan agar penelitian dapat tepat sasaran 

dan tidak keluar dari masalah yang diangkat dan sesuai dengan tujuan dan 

kegunaan penelitian tersebut. Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu mengenai 

pengaruh dari dimensi pengaruh informasional dan dimensi pengaruh normatif 

dalam kelompok acuan terhadap keputusan pembelian anggota komunitas.  

3.3.  Metode Pengumpulan Data  

3.3.1.  Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini akan dilakukan di “The Ego Caffe” yang berada di Jalan 

Letnan Jendral S. Parman. Tempat dimana komunitas MBC ini sering 

mengadakan perkumpulan. 

3.3.2.  Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah dan 

bertujuan sehingga data atau informasi yang dikumpulkan harus relevan dengan 
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persoalan yang diteliti. Untuk mencari dan mengumpulkan data yang akurat, 

dalam penelitian ini teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :  

1. Wawancara/Interview  

Wawancara (interview) adalah tanya jawab atau pertemuan dengan 

seseorang untuk suatu pembicaraan (Supardi, 2005:121). Jenis metode 

wawancara yang dipakai adalah wawancara yang tidak terstruktur (bebas). 

Wawancara bebas adalah proses wawancara dimana pewawancara tidak 

menggunakan pedoman atau panduan bertanya, dengan kata lain peneliti 

menanyakan pada responden secara bebas namun terarah pada sasaran 

memperoleh data untuk memecahkan masalah penelitian dan 

membuktikan hipotesis penelitian (Supardi, 2005:122). 

2. Kuisioner  

Angket adalah sejumlah pertanyaan secara tertulis yang akan dijawab oleh 

responden penelitian, agar peneliti memperoleh data lapangan / empiris 

untuk memecahkan masalah penelitian dan menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan (Supardi, 2005:126). Kuisioner ini diberikan kepada mahasiswa 

yang berlangganan jasa Internet Speedy di rumah, atau di rumah kost yang 

mereka tinggali , dengan harapan dapat memberikan respon atas datar 

pernyataan tersebut. 

3.4.  Sumber Data  

 Informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dikelompokan menjadi dua 

jenis yaitu :  
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A. Menurut sumbernya :  

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari keterangan-

keterangan langsung yang diberikan oleh responden sebagai subyek 

penelitian yang dalam hal ini melalui kuisioner. 

2. Data Sekunder, yaitu data sekunder merupakan data yang bukan 

diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Dalam penelitian ini 

data sekunder diperoleh melalui pihak-pihak yang memberikan 

informasi pendukung bagi penelitian, misalnya dari surat kabar, 

keterangan-keterangan atau publikasi dan internet. 

3.5.  Populasi dan Sampel  

 Selanjutnya untuk melaksanakan penelitian ditentukan populasi untuk 

kemudian diambil sampel. 

3.5.1.  Populasi 

 Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subyek pada wilayah dan 

waktu serta kualitas tertentu yang diamati atau diteliti (Supardi,2005:101). 

Populasi penelitian dapat dibedakan menjadi populasi “ finit” dan populasi 

“ infinit”. Populasi finit adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasi secara 

pasti dapat diketahui. Sedangkan populasi infinit adalah populasi yang anggota 

populasi nya tidak dapat diketahui sebelum penelitian dilaksanakan. Dalam 

penelitian ini, jumlah populasi (anggota MBC) dapat diketahui, yaitu berjumlah 

120 orang, terdiri dari 76 member di facebook, dan di dalam BBM (Blackberry 

Messenger Group) terdapat 44 orang member. Sehingga populasi dalam penelitian 

ini bersifat finit. 
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3.5.2.  Sampel 

 Sampel adalah bagian yang diobservasi dan digunakan untuk tujuan 

penelitian populasi atau karakteristiknya. Menurut Supardi (2005:103), sampel 

penelitian adalah bagian dari populasi yang dijadikan subyek penelitian sebagai 

“wakil” dari para anggota populasi. Sampel penelitian secara kualitatif dan 

kuantitatif harus benar-benar mewakili keadaan populasi penelitian. 

 Model yang digunakan adalah  Probability Sampling dengan cara Simple 

Random Sampling. Cara atau teknik ini dapat dilakukan jika analisis penelitiannya 

cenderung deskriptif dan bersifat umum. Perbedaan karakter yang mungkin ada 

pada setiap unsur atau elemen  populasi tidak merupakan hal yang penting bagi 

rencana analisisnya. Misalnya, dalam populasi ada wanita dan pria, atau ada yang 

kaya dan yang miskin, ada manajer dan bukan manajer, dan perbedaan-perbedaan 

lainnya.  Selama perbedaan gender, status kemakmuran, dan kedudukan dalam 

organisasi, serta perbedaan-perbedaan lain tersebut bukan merupakan sesuatu hal 

yang penting dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil penelitian, 

maka peneliti dapat mengambil sampel secara acak sederhana. Dengan demikian 

setiap unsur populasi harus mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih 

menjadi sampel 

 Winarno dalam Supardi (2005:107) menyebutkan, jika anggota populasi 

berjumlah 100, maka jumlah sampel sebanyak 50% nya dan bila jumlah anggota 

populasi sebanyak 1000, maka jumlah sampel 15% nya sudah dapat dibenarkan. 

 Berdasarkan pernyataan di atas, maka peneliti menentukan jumlah sampel 

yang akan dipakai dalam penelitian ini berjumlah 60 sampel dan dibulatkan 
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menjadi 65 sampel untuk standar error. Angka tersebut di dapat dari jumlah 

populasi atau anggota MBC sebanyak 120 orang, dan diambil sebanyak 50% 

sebagai sampel penelitian. 

3.6.  Variabel Penelitian 

3.6.1.  Variabel Bebas 

 Variabel bebas merupakan variabel-variabel yang sifatnya independen 

yang diduga memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Variabel bebas dalam 

penelitian ini terdiri dari dua variabel, yang masing-masing penjelasannya sebagai 

berikut : 

1. Pengaruh Normatif  (X1)  

Pengaruh normatif adalah pengaruh yang diberikan kelompok kepada 

konsumen individu melalui norma-norma yang telah menjadi ciri khas 

kelompok. Pengaruh normatif memberikan norma, sikap dan nilai bagi 

individu/konsumen. 

2. Pengaruh Informasional (X2)  

Pengaruh informasional adalah pengaruh yang diberikan kelompok pada 

konsumen individu  berupa semua informasi tentang suatu produk yang 

dibutuhkan oleh konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. 

Informasi sangat berguna bagi konsumen untuk meningkatkan 

pengetahuan tentang produk dan kemampuan untuk menyatu dengan 

lingkungannya ketika menggunakan informasi dari pemimpin opini, ahli, 

atau pengguna produk (Pentina et. al., 2008). 
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3.6.2.  Variabel Terikat 

 Variabel terikat merupakan variabel yang sifatnya tergantung atau 

dependen yang diduga dipengaruhi oleh dua variabel bebas yang telah disebutkan 

di atas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian pada 

anggota komunitas (Y). Keputusan pembelian oleh anggota komunitas merupakan 

sekumpulan keputusan yang diambil oleh konsumen tentang pembelian aktualnya 

terhadap suatu produk. 

3.7.  Definisi Operasional Variabel 

 Singarimbun dan Effendi (2002:152) mendefinisikan konsep sebagai 

abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari 

sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu. 

Peranan konsep sangat besar karena konsep dapat menghubungkan dunia 

observasi, antara abstrak dan realita. Agar konsep dapat diteliti secara empiris, 

maka harus dioperasionalkan dengan cara menjabarkan menjadi variabel-variabel 

tertentu. 

 Berikut ini adalah definisi operasional variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini : 

1. Pengaruh Normatif (X1) 

Pengaruh normatif adalah pengaruh yang diberikan kelompok kepada 

konsumen individu melalui norma-norma yang telah menjadi ciri khas 

kelompok. Terdiri dari 8 pernyataan (Bearden et. al. dalam Tjiptono et. 

al., 2004 dalam Bagus Priambada, 2009:36) 
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• (X1,1) Saya jarang membeli model atau gaya terbaru sebelum 

saya yakin bahwa teman-teman dalam kelompok saya 

menyetujuinya. 

• (X1,2) Sangatlah penting bahwa orang lain menyukai produk 

dan merek yang saya beli. 

• (X1,3) Dalam membeli produk, saya biasanya membeli merek-

merek yang saya pikir akan disukai orang lain. 

• (X1,4) Jika orang lain dapat melihat saya menggunakan suatu 

produk, saya kerap membeli merek yang mereka harapkan saya 

beli. 

• (X1,5) Saya suka mengetahui merek dan produk yang dapat 

menimbulkan kesan yang baik bagi orang lain. 

• (X1,6) Saya ikut merasa memiliki (sense of belonging) dengan 

membeli produk dan merek yang sama dengan yang dibeli 

anggota kelompok. 

• (X1,7) Jika saya ingin sama seperti anggota kelompok, saya 

sering berusaha membeli merek-merek yang sama dengan yang 

mereka beli. 

• (X1,8) Saya kerap mengidentifikasikan diri dengan kelompok 

dengan cara membeli produk dan jasa yang mereka beli. 

2. Pengaruh Informasional (X2)  

Pengaruh informasional adalah pengaruh yang diberikan kelompok 

pada konsumen individu berupa semua informasi tentang suatu produk 

yang dibutuhkan oleh konsumen dalam pengambilan keputusan 
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pembelian. Terdiri dari 4 pernyataan (Bearden et. al. dalam Tjiptono 

et. al., 2004; dalam Bagus Priambada, 2009:37) : 

• (X2,1) Guna memastikan bahwa saya membeli produk atau 

merek yang tepat, saya sering mengamati apa yang dibeli dan 

dipakai anggota kelompok. 

• (X2,2) Apabila saya kurang berpengalaman dengan suatu 

produk, saya kerap bertanya pada anggota kelompok tentang 

produk tersebut. 

• (X2,3) Saya kerap meminta bantuan anggota kelompok dalam 

memilih alternatif terbaik yang tersedia pada kelas produk 

tertentu. 

• (X2,4) Saya sering mengumpulkan informasi dari anggota 

kelompok atau keluarga mengenai suatu produk sebelum saya 

membelinya. 

3. Keputusan Pembelian (Y) 

Keputusan pembelian oleh anggota komunitas merupakan sekumpulan 

keputusan yang diambil oleh konsumen tentang pembelian aktualnya 

terhadap suatu produk (Kotler, 2004:202; dalam Bagus Priambada, 

2009:38)). Terdiri dari 2 pernyataan : 

• (Y1) Saya telah membeli dan menggunakan produk yang 

direkomendasikan anggota kelompok. 

• (Y2) Saya akan membeli dan menggunakan produk yang 

direkomendasikan anggota kelompok. 
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3.8. Skala Pengukuran 

 Didalam melakukan penelitian, peneliti memberikan skala untuk 

mengukur variabel-variabel yang akan diteliti melalui anggapan responden 

dengan menggunakan skala likert. ”Skala Likert” digunakan untuk  mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena 

sosial” (Sugiono, 2004:86). Penelitian ini menggunakan  skala likert jenis 

interval, yaitu skala yang menunjukkan nilai-nilai skala yang sama dalam 

karakteristik yang diukur (Widayat, 2004:73). Skala ini memiliki unit pengukuran 

yang sama sehingga jarak antara satu titik dengan titik yang lain dapat diketahui. 

Dalam skala interval dengan pemberian bobot skor sebagai berikut:  

1. Variabel bebas (X1, X2, X3)  

1) Jawaban sangat setuju diberi bobot 5  

2) Jawaban setuju diberi bobot 4  

3) Jawaban netral diberi bobot 3  

4) Jawaban tidak setuju diberi bobot 2  

5) Jawaban sangat tidak setuju diberi bobot 1 

2. Variabel terikat (Y) 

1) Jawaban sangat setuju diberi bobot 5  

2) Jawaban setuju diberi bobot 4  

3) Jawaban netral diberi bobot 3  

4) Jawaban tidak setuju diberi bobot 2  

5) Jawaban sangat tidak setuju diberi bobot 1  
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3.9.  Uji Instrumen Data 

 Agar data yang dikumpulkan memiliki kualitas yang tinggi untuk menguji 

ketepatan hipotesis yang disusun, maka kuisioner harus diuji validitas dan 

reliabilitas. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid (sah) jika pernyataan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Sedangkan suatu kuesioner tersebut dikatakan reliable (andal) jika 

jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. 

3.9.1.  Uji Validitas 

 Validitas didefinisikan sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan 

suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Suliyanto, 2005:40). Pengertian 

valid tidaknya suatu alat ukur tergantung kemampuan alat tersebut untuk 

mengukur obyek yang diukur dengan cermat dan tepat. 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2002:140). Validitas data 

penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrumen 

pengukur dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Dengan perkataan lain instrumen tersebut dapat mengukur sesuai dengan 

yang diharapkan oleh peneliti. Dengan menggunakan rumus tehnik korelasi 

Product moment, dengan taraf signifikasi sebesar 5%. Rumusnya sebagai berikut 

(Masri Singarimbun, 1995:137): 
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Keterangan :  

r = koofisien korelasi  

X = skor item X  

Y = skor item Y  

n = banyaknya sampel dalam penelitian 

 Bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0.05 (5%) maka dinyatakan 

valid dan jika sebaliknya dinyatakan tidak valid. Menurut Sugiyono (2005:206) 

jika nilai korelasi lebih besar dari 0.3 maka hasil instrumen penelitian yang 

digunakan adalah valid. 

3.9.2.  Uji Reliabilitas 

 Suliyanto (2005:42) menjelaskan, reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh 

mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya 

hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok 

obuek yang sama diperoleh hasil relatif sama, meskipun tetap ada toleransi bila 

terjadi perbedaan. 

 Menurut Supardi (2005:97), suatu alat ukur disebut mempunyai reliabilitas 

tinggi atau dapat dipercaya, jika alat ukur itu mantap, dalam pengertian bahwa alat 

ukur tersebut stabil, dapat diandalkan (dependability) dan dapat diramalkan 

(predictability). 
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 Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Sugiyono, 2005:264). 

Reliabilitas dilakukan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data. Uji 

reliabilitas dilakukan dengan menggunakan alpha cronbach, dengan rumus 

sebagai berikut : 

�  � �
� � 1� �1 � ∑ 
�²


²
� 

Keterangan : 

�    = reliabilitas instrumen 

K  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 


�²  = jumlah varian butir 


²  = varian total 

 Pengujian reliabiltas dapat dilakukan setelah semua butir pertanyaan 

dinyatakan valid. Instrumen dapat dinyatakan andal (reliabel) bila memiliki 

koefisien keandalan reliabilitas di atas 0,6 (Sekaran, 2006:182). Jadi untuk uji 

reliabilitas digunakan metode alpha cronbachs dengan kriteria pengujian bila 

koefisien alpha (�) � 0,6 maka dapat dinyatakan bahwa instrumen yang 

digunakan adalah reliabel. 
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3.10.  Uji Asumsi Klasik 

 Agar dapat diperoleh nilai pemekira yang tidak bias dan efisien dari 

persamaan regresi, maka dalam pelaksanaan analisis data harus memenuhi 

beberapa kriteria asumsi klasik sebagai berikut : 

3.10.1. Uji Asumsi Normalitas 

 Ghozali (2005:110) tujuan asumsi normalitas data adalah untuk menguji 

apakah dalam suatu model regresi, variabel terikat, variabel bebas, atau keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang 

mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal.  

 Menurut Santoso (2002:214) metode yang digunakan untuk menguji 

normalitas adalah dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal 

dari grafik normalitas. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. Namun jika data menyebar jauh dari garis 

diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 

3.10.2. Uji Asumsi Multikolinearitas 

 Multikolinearitas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti 

diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari regresi. Tujuannya 

untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem 

multikolonieritas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas, dalam penelitian ini dengan menggunakan tolerance and 
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variance inflation factor (VIF) (Singgih Santoso,2001:206). Bila nilai VIF lebih 

kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas dan begitu juga sebaliknya 

apabila VIF lebih besar dari 10 maka akan terjadi multikolineritas. 

3.10.3. Uji Non-Heteroskedastisitas 

 Suatu asumsi penting dari model regresi linier klasik adalah bahwa 

gangguan (disturbance) yang muncul dalam regresi adalah homoskedastisitas, 

yaitu semua gangguan tadi mempunyai varian yang sama. Tujuannya adalah 

untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, tejadi ketidaksamaan varians 

dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual 

dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut 

homokodastisitas. Tetapi jika varians berbeda disebut heterodastisitas. Model 

regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokodastisitas Ghozali (2005:105). 

 Menurut Santoso (2002:208), model regresi yang baik adalah yang tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang bebas heteroskedastisitas dapat 

dilihat melalui charts scatterplot dengan dasar pengambilan keputusannya adalah 

sabagai berikut: 

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang,  melebar kemudian 

menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka pada sumbu �, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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3.11.  Metode Analisis Data 

3.11.1. Analisis Regresi Berganda 

 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis yang dilakukan jika 

suatu variabel tak bebas (dependent variable) tergantung pada lebih dari satu 

variabel bebas (independent variable). Perumusan model analisis linier berganda 

yang dapat digunakan menurut Sugiyono (2009:275) adalah sebagai berikut: 

� � � � ����+����+����……..���� � � 

Keterangan : 

�............................ Konstanta 

b0, b1, b2, ......................... bi adalah parameter tetap 

X0, X1, X2, .................. X i diukur tanpa kesalahan 

� adalah suatu variabel random yang memiliki distribusi secara normal di sekitar 

nol (nilai titik tengah �), dan mempunyai varian V �. 

3.11.2. Pengujian Hipotesis 

� Pengujian Secara Simultan (Uji F) 

Untuk mengetahui nyata atau tidaknya (tingkat signifikasi) pengaruh 

variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat (keputusan 

pembelian) digunakan uji F dimana formula yang digunakan : 

F = 

�²
���    �² /��   "   �  
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Keterangan : 

R = nilai rata-rata pengamatan 

n = jumlah pengamatan atau sampel 

k = jumlah variabel independen 

 Jika F hitung # F tabel maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel bebas berupa pengaruh 

normatif dan informasional, secara bersama-sama terhadap variabel terikat 

yaitu variabel keputusan pembelian. 

� Pengujian Secara Parsial (Uji t) 

Untuk mengetahui nyata/tidaknya (tingkat signifikasi pengaruh variabel-

variabel bebas berupa pengaruh normatif dan informasional, secara parsial 

terhadap variabel terikat keputusan pembelian digunakan uji t. Formula 

yang digunakan dalam uji t adalah : 

t = 
$%

&$% 

Keterangan : 

bi  = koefisien variabel ke-i 

Sbi = standar kesalahan / standar error bi 

 Jika t hitung # t tabel maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel-variabel bebas secara parsial terhadap variabel 

terikat. 

� Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi berganda atau R Square (R2) digunakan untuk 

mengetahui besarnya sumbangan atau kontribusi dari keseluruhan variable 

bebas (X1, X2, dan X3) pengaruhnya terhadap variabel terikat (Y) 
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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: 

 

R² = 
$₁(₁)₁*$₂(₂)₂* ……*$"(")"

(₁²  

 Keterangan : R2 = Koefisien Determinasi  

   y = variabel terikat  

   x = variabel bebas 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1.  Sejarah Malang Blackberry Community (MBC) 

 Belakangan ini terdapat sebuah fenomena menarik, dimana ‘demam’ 

BlackBerry telah mewabah dengan cepat di berbagai kota-kota besar di Indonesia. 

Tak hanya di kalangan para pebisnis saja, melainkan sudah menjangkiti para 

pelajar. Semakin banyaknya pengguna blackberry di Malang, begitupun aremania 

dan aremanita yang tersebar di seluruh Indonesia. Melihat hal tersebut, para 

pengguna Blackberry di kota Malang memiliki ide bahwa dibutuhkanlah sebuah 

wadah komunikasi untuk menampung para pengguna BlackBerry di daerah 

Malang serta memberikan informasi yang tepat seputar BlackBerry. 

 Dibentuklah sebuah komunitas yang diberi nama Malang BlackBerry 

Community atau lebih dikenal dengan nama MBC tepat pada 30 November 2009. 

Komunitas yang didirikan oleh Hendro Gunawan, Haryanto Iskandar, Reredeny, 

dan Azhar Jihadi  ini pada saat awal berdiri hanya beranggotakan 10 orang saja, 

tetapi seiring berjalannya waktu, dalam jangka waktu 4 bulan sejak MBC mulai 

terbentuk anggotanya sudah berjumlah 65 orang, dan hingga saat ini berkat 4 

sekawan ini terbentuklah cikal bakal MBC yang mulai eksis dan sekarang 

memiliki sekitar 120 anggota komunitas di kota Malang.  
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4.1.2. Profil Malang Blackberry Community (MBC)  

 Malang Blackberry Community atau biasa disingkat MBC merupakan 

suatu bentuk komunitas blackberry sebagai wadah bagi pengguna smartphone 

blackberry yang berada di daerah malang dan sekitarnya. Komunitas ini 

mengadakan perkumpulan dua kali dalam sebulan di tempat yang selalu berbeda 

dan baru agar anggota komunitas tidak merasa jenuh dan bosan. 

 Jumlah anggota komunitas saat ini sudah mencapai 120 orang, terdiri dari 

76 member di facebook, dan di dalam BBM (Blackberry Messenger Group) 

terdapat 44 orang member. Anggota termuda berusia 15 tahun, anggota paling 

senior berusia di atas 40 tahun. 

 Komunitas MBC mempunyai anggota dari latar belakang yang sangat 

beranekaragam, ada ibu rumah tangga, pengacara, dokter, mahasiswa, pegawai 

kantoran, pengusaha, pramugari, dan lain-lain. Di forum MBC semua berbagi 

cerita, pengalaman, cara menggunakan fitur-fitur Blackberry, berbagi informasi 

baru mengenai Blackberry. Apapun yang diperlukan anggotanya, informasinya 

bisa didapatkan di mailing list MBC. 

 Menjadi anggota di komunitas ini pastinya memiliki beberapa keuntungan-

keuntungan tersendiri, antara lain, jaringan yang semakin luas, rasa kekeluargaan 

yang tinggi antaranggota, informasi-informasi seputar BlackBerry lebih uptodate, 

hingga mendapatkan tips dan trik penggunaan BlackBerry. Pembahasan seputar 

masalah teknis BlackBerry, troubleshooting BlackBerry, mengoptimalkan 

BlackBerry, tips dan trik, gangguan jaringan operator, hingga isu-isu seputar 

BlackBerry tak luput dibahas oleh komunitas ini melalui milis komunitasnya. 
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4.1.3. Visi-Misi Malang Blackberry Community (MBC) 

• Sebagai wadah untuk mengikat tali persaudaraan antar pemilik, 

penggemar dan pecinta smartphone blackberry. 

• Sebagai sarana bertukar informasi yang berkaitan dengan blackberry 

maupun informasi global. 

• Menampung setiap ide atau gagasan dari anggota demi kemajuan 

komunitas. 

• Mempererat hubungan masyarakat Malang yang tersebar di seluruh 

Indonesia. 

• Memanfaatkan blackberry untuk mempercepat dan mempererat hubungan 

komunikasi antar anggota. 

4.1.4. Kepengurusan MBC  

 Susunan Pengurus MBC periode 2009-2010 

 Pendiri sekaligus pelindung : Hendro Gunawan 

 Ketua    : Haryanto Iskandar 

 Wakil ketua   : Azhar Jihadi 

 Sekretaris   : Reredeny 

 Bendahara   : Dendi Irawan 

 Humas    : Aditya Wahyu 

 Author    : Firmansyah 
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4.1.5. Job Description 

• Pelindung : Mampu memberikan nuansa sejuk dan memberikan 

dorongan moral sebagai filter personal. Memberikan pandangan dan 

antisipasi serta solusi bila dimintai petunjuk oleh lembaga namun 

diberikan secara prosedural kepada Ketua atau kepada yang lainnya ketika 

ada persetujuan Ketua. 

• Ketua  : Bertugas memberikan wewenang tentang persetujuan 

maupun penolakan kegiatan yang akan diadakan oleh anggota komunitas. 

• Wakil ketua : Jika ketua umum berhalangan hadir karena suatu hal yang 

penting maka wakil berhak menggantikan tugas dari ketua. 

• Sekretaris : Bertugas memberikan laporan tentang seluruh kegiatan 

yang dilakukan oleh anggota komunitas. 

• Bendahara : Menyiapkan laporan keuangan tentang pengeluaran yang 

diperlukan untuk anggota komunitas dan bertugas menyimpan uang kas 

komunitas tersebut. 

• Humas  : Bertugas sebagai pemberi informasi kepada seluruh 

anggotanya mengenai tempat dan waktu akan diadakannya suatu 

perkumpulan maupun kegiatan lainnya. 

• Author  : Bertugas sebagai admin atau yang mengoperasikan web, 

blog, facebook, dan grup milis komunitas. 

4.2. Gambaran Umum Responden 

 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa reponden dari penelitian 

ini adalah anggota komunitas MBC. Penyebaran kuisioner dilakukan pada tanggal 
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09 Desember 2010 bertempat di The Ego Caffe. Dari hasil penelitian tersebut 

diperoleh gambaran umum mengenai identitas responden berdasarkan jenis 

kelamin dan umur. 

4.2.1. Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi % 

Laki-laki 
Perempuan 
Total 

39 
26 
65 

60 
40 
100 

     Sumber : Data diolah, 2010. 

 Jenis kelamin merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam 

penelitian ini, hal ini disebabkan karena setiap individu dengan jenis 

kelamin berbeda akan memiliki karakteristik yang berbeda pula pada 

ekspektasi mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi dan kondisi 

sekarang serta di masa yang akan datang. Jenis kelamin responden juga 

dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil suatu keputusan. 

Dari tabel 4.1. diketahui bahwa responden berjenis kelamin laki-laki 

memiliki jumlah lebih banyak daripada responden perempuan, yaitu 39 

responden laki-laki (60%), dan 26 orang responden perempuan (40%). Hal 

ini menjelaskan bahwa pengguna smartphone blackberry tidak hanya 

disukai oleh kalangan perempuan, tetapi laki-laki pun senang menggunakan 

blackberry sebagai media komunikasi.  
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4.2.2. Usia 

 Kebutuhan dan minat terhadap produk bervariasi sesuai dengan usia 

konsumen. Keberagaman usia dapat membedakan perilaku konsumen dalam 

pengambilan keputusan pembelian. Tingkat usia seseorang memiliki pengaruh 

terhadap tindakan dan cara berpikirnya sehingga ada kecenderungan semakin 

tinggi usia, semakin tinggi kemampuan dan tanggungjawabnya dalam memahami 

dan menerima nilai-nilai. 

Tabel 4.2 Distribusi Usia Responden 

Usia Frekuensi % 

            < 20 
> 20 – 30 
> 30 – 40 
> 40 

10 
25 
22 
8 
 

15% 
39% 
34% 
12% 

Total 65 100% 

   Sumber : Data diolah, 2010 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berusia 

di bawah 40 tahun. Range frekuensi terbesar adalah antara usia 20 – 30 tahun 

yaitu sebesar 39% (25 orang), artinya bahwa sebagian besar anggota komunitas 

adalah orang yang relatif masih muda, yaitu pada range usia 20 – 30 tahun. Dapat 

disimpulkan bahwa pada usia tersebut orang cenderung lebih suka berinteraksi 

dengan orang lain dan memiliki ketertarikan terhadap satu hal yang sama. Jiwa 

sosial dan kebutuhan untuk saling berbagi informasi serta berbagi pengalaman di 

usia 20-30 tersebut sangat tinggi, sehingga bergabung dengan komunitas. 
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4.2.3. Pekerjaan 

Pekerjaan seseorang akan mempengaruhi status sosial ekonominya. 

Tabel 4.3 Distribusi Pekerjaan Responden 

Pekerjaan Frekuensi % 

Pelajar/Mahasiswa 
Pegawai Swasta 

PNS 
Wiraswasta 

Ibu Rumah Tangga 

10 
13 
14 
22 
6 

15% 
20% 
22% 
34% 
9% 

Total 65 100% 

Sumber : Data diolah, 2010 

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 

adalah wiraswasta dengan jumlah sebanyak 34% atau 22 orang. Ini artinya 

bahwa wiraswasta paling banyak memiliki waktu luang untuk berkumpul 

bersama anggota komunitasnya, karena pekerjaan mereka lebih santai dan 

tidak terpaku oleh waktu seperti pekerjaan responden yang lain. Sedangkan 

terkecil adalah ibu rumah tangga dengan jumlah presentase sebesar 9%, 

biasanya ibu rumah tangga sibuk mengurusi keluarganya, sehingga waktu 

untuk berkumpul dengan anggota komunitas yang lain sangat susah karena 

keluarga lebih penting bagi mereka. 
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4.3. Deskripsi Jawaban Responden 

 Kriteria penentuan kecenderungan jawaban responden ditentukan 

berdasarkan rata-rata nilai jawaban dan digambarkan sebagai berikut: 

� Variabel Pengaruh Normatif (��) 

Tabel 4.4 

Distribusi Jawaban Responden untuk Pengaruh Normatif ���� 

Item 

Skor Jawaban Responden 
Rata-rata 

Jumlah Skor 
STS TS N S SS 

F F% F F% F F% F F% F F% 

�1.1 0 0 6 9,2 18 27,7 38 58,5 3 4,6 3,584 

�1.2 2 3,1 4 6,2 13 20,0 30 46,2 16 24,6 3,830 

�1.3 0 0 7 10,8 13 20,0 31 47,7 14 21,5 3,800 

�1.4 0 0 12 18,5 7 10,8 27 41.5 19 29,2 3,815 

�1.5 0 0 4 6,2 11 16,9 39 60,0 11 16,9 3,876 

�1.6 0 0 10 15,4 24 36,9 22 33,8 9 13,8 3,461 

�1.7 3 4,6 11 16,9 24 36,9 17 26,2 10 15,4 3,307 

�1.8 2 3,1 9 13,8 21 32,3 32 49,2 1 1,5 3,323 

            Sumber: Data yang diolah, 2010. 

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, berikut ini adalah penjelasan dari item-

item indikator variabel pengaruh normatif: 

 Dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah skor tertinggi adalah 

pernyataan kelima ���.�� yakni “saya suka untuk mengetahui 

merek dan produk yang bisa menimbulkan kesan baik bagi 

orang lain”. Dari jawaban responden tersebut di dapat rata-

rata jumlah skor untuk item ��.� sebesar 3,876. Hal ini berarti 

rata-rata jawaban dari responden mengarah pada pernyataan 

netral sampai ke sangat setuju bahwa anggota komunitas 

melakukan pembelian dengan dasar pertimbangan bahwa 
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produk yang mereka beli dapat menimbulkan kesan baik dan 

secara tersirat akan meningkatkan citra diri. 

 Untuk item pernyataan ��.� “ saya jarang membeli produk 

dengan model atau gaya terbaru sebelum saya yakin bahwa 

teman-teman dalam kelompok saya menyetujuinya” di dapat 

jawaban responden dengan nilai rata-rata skor 3,584, ini 

menunjukkan rata-rata responden cenderung menjawab netral 

sampai ke sangat setuju. Jadi anggota kelompok memiliki 

kecenderungan untuk membeli suatu produk tertentu setelah 

anggota kelompok yakin bahwa teman dalam kelompok 

menyetujuinya. 

 Untuk item pernyataan ��.� “ sangatlah penting bahwa orang 

lain menyukai produk dan merek yang saya beli” di dapat 

jawaban responden dengan nilai rata-rata skor 3,830, ini 

menunjukkan rata-rata responden cenderung menjawab netral 

sampai ke sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa penting 

bagi anggota komunitas sebelum melakukan keputusan 

pembelian mengetahui apakah orang lain menyukai produk 

dan merek yang akan anggota komunitas beli. 

 Untuk item pernyataan ��.� “ dalam membeli produk, saya 

biasanya membeli merek-merek yang saya pikir akan disukai 

orang lain” di dapat jawaban responden dengan nilai rata-rata 

skor 3,800, ini menunjukkan rata-rata responden cenderung 

menjawab netral sampai ke sangat setuju. Hal ini menunjukkan 
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bahwa dalam mengambil keputusan pembelian, anggota 

komunitas kebanyakan akan membeli produk dengan merek 

yang juga disukai oleh orang lain. 

 Untuk item pernyataan ��.� “ jika orang lain bisa melihat saya 

menggunakan suatu produk, saya kerap membeli merek yang 

mereka harapkan saya beli” di dapat jawaban responden 

dengan nilai rata-rata skor 3,815, ini menunjukkan rata-rata 

responden cenderung menjawab netral sampai ke sangat 

setuju. 

 Untuk item pernyataan ��.� “ saya ikut merasa memiliki (sense 

of belonging) dengan membeli produk dan merek yang sama 

dengan yang dibeli anggota kelompok” di dapat jawaban 

responden dengan nilai rata-rata skor 3,461, ini menunjukkan 

rata-rata responden cenderung menjawab netral sampai ke 

sangat setuju. Contohnya adalah dalam melakukan pembelian 

jaket atau kaos komunitas, maka anggota komunitas akan 

merasa memiliki komunitas dan menjadi bagian dari 

komunitas tersebut. 

 Untuk item pernyataan ��.� “ jika saya ingin sama seperti 

anggota kelompok, saya sering berusaha membeli merek-

merek yang sama dengan yang mereka beli” di dapat jawaban 

responden dengan nilai rata-rata skor 3,307, ini menunjukkan 

rata-rata responden cenderung menjawab netral sampai ke 

sangat setuju. Menurut salah satu anggotanya, di komunitas 
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MBC tidak ada peraturan yang mengikat yang mengharuskan 

anggota komunitas untuk membeli merek yang sama dengan 

anggota komunitas yang lain, tetapi dari keinginan dan 

kesadaran pribadi masing-masing anggota komunitas merasa 

sama dengan anggota lain setelah membeli merek yang juga 

dibeli anggota lain. 

 Untuk item pernyataan ��.� “ saya kerap mengidentifikasikan 

diri dengan kelompok dengan cara membeli produk dan jasa 

yang mereka beli” di dapat jawaban responden dengan nilai 

rata-rata skor 3,323, ini menunjukkan rata-rata responden 

cenderung menjawab netral sampai ke sangat setuju. Jadi 

anggota kelompok memiliki kecenderungan untuk membeli 

suatu produk dan jasa yang juga dibeli anggota lain untuk 

mengidentifikasikan diri anggota komunitas. Hal ini 

menunjukkan bahwa kecenderungan responden setuju bahwa 

dengan membeli produk dan jasa yang dibeli anggota 

kelompok maka responden telah mengidentifikasikan diri 

dengan kelompok tersebut. 

 Dari hasil penelitian tersebut, kecenderungan responden menyatakan 

setuju dengan pernyataan-pernyataan yang diajukan dan  dapat diketahui bahwa 

dari variabel pengaruh normatif ���� dipertimbangkan terhadap pengambilan 

keputusan pembelian oleh anggota komunitas. Namun sejauh mana tingkat 

signifikasi pengaruh dari variabel tersebut tentunya masih membutuhkan 

pengujian lebih lanjut. 
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� Variabel Pengaruh Informasional ���� 
Tabel 4.5 

Distribusi Jawaban Responden untuk Pengaruh Informasional ���� 

Item 

Skor Jawaban Responden 
Rata-rata 

Jumlah Skor 
STS TS N S SS 

F F% F F% F F% F F% F F% 

�2.1 0 0 1 1,5 10 15,4 48 73,8 6 9,2 3,907 

�2.2 0 0 0 0 4 6,2 30 46,2 31 47,7 4.415 

�2.3 0 0 0 0 11 16,9 34 52,3 20 30,8 4,138 

�2.4 0 0 0 0 3 4,6 46 70,8 16 24,6 4,200 

Sumber: Data yang diolah, 2010. 

Berikut penjelasan untuk item indikator variabel pengaruh informasional: 

 Untuk item pernyataan ��.� “ guna memastikan bahwa saya 

membeli produk atau merek yang tepat, saya sering mengamati 

apa yang dibeli dan dipakai anggota kelompok” di dapat jawaban 

responden dengan nilai rata-rata skor 3,907, ini menunjukkan rata-

rata responden cenderung menjawab netral sampai ke sangat 

setuju. Hal ini dapat dijelaskan bahwa sebelum melakukan 

keputusan pembelian anggota komunitas sering mengamati apa 

yang dibeli dan dipakai anggota komunitasnya agar tidak 

melakukan kesalahan dalam pembelian. 

 Untuk item pernyataan ��.� “apabila saya kurang berpengalaman 

dengan suatu produk, saya kerap bertanya pada anggota kelompok 

tentang produk tersebut” di dapat jawaban responden dengan nilai 

rata-rata skor 4,415, ini menunjukkan rata-rata responden 

cenderung menjawab setuju sampai ke sangat setuju. Anggota 
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komunitas akan bertanya kepada anggota lain jika merasa kurang 

berpengalaman dengan suatu produk. 

 Untuk item pernyataan ��.� “ saya kerap meminta bantuan 

anggota kelompok dalam memilih alternatif terbaik yang tersedia 

pada kelas produk tertentu” di dapat jawaban responden dengan 

nilai rata-rata skor 4,138, ini menunjukkan rata-rata responden 

cenderung menjawab setuju sampai ke sangat setuju. Hal ini dapat 

dijelaskan bahwa sebelum melakukan keputusan pembelian dalam 

memilih alternatif produk anggota komunitas sering meminta 

bantuan anggota lain. 

 Untuk item pernyataan ��.� “ saya sering mengumpulkan informasi 

dari anggota kelompok atau keluarga mengenai suatu produk 

sebelum saya membelinya” di dapat jawaban responden dengan 

nilai rata-rata skor 4,200, ini menunjukkan rata-rata responden 

cenderung menjawab setuju sampai ke sangat setuju. Hal ini dapat 

dijelaskan bahwa sebelum melakukan keputusan pembelian 

anggota komunitas sering mengumpulkan informasi dari anggota 

kelompok lain. 

 Hasil penghitungan jawaban responden penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa komunitas adalah sumber informasi bagi anggotanya, karena dalam proses 

pengambilan keputusan pembelian kebanyakan anggota komunitas akan mencari 

informasi tentang produk yang akan dibeli. Terlebih jika anggota komunitas tidak 

berpengalaman dalam menggunakan produk tersebut. 
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� Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

Tabel 4.6 

Distribusi Jawaban Responden untuk Keputusan Pembelian ��� 

Item 

Skor Jawaban Responden 
Rata-rata 

Jumlah Skor 
STS TS N S SS 

F F% F F% F F% F F% F F% 

�1.1 0 0 1 1,5 13 20,0 36 55,4 15 23,1 4,000 

�1.2 0 0 0 0 20 30,8 31 47,7 14 21,5 3,097 

Sumber: Data yang Diolah, 2010. 

  Untuk item pernyataan  ��.� “ saya telah membeli dan 

menggunakan produk yang direkomendasikan anggota 

kelompok” di dapat jawaban responden dengan nilai rata-

rata skor 4,000, ini menunjukkan rata-rata responden 

cenderung menjawab setuju. Anggota komunitas telah 

membeli dan menggunakan produk yang direkomendasikan 

anggota kelompok. 

 Untuk item pernyataan  ��.� “ saya telah membeli dan 

menggunakan produk yang direkomendasikan anggota 

kelompok” di dapat jawaban responden dengan nilai rata-

rata skor 3,097, ini menunjukkan rata-rata responden 

cenderung menjawab netral sampai dengan sangat setuju. 

Anggota komunitas akan membeli dan menggunakan 

produk yang direkomendasikan anggota kelompok. 

 Hasil penghitungan frekuensi jawaban responden untuk variabel 

keputusan pembelian menunjukkan bahwa sebagian besar anggota 

komunias mendapatkan rekomendasi dari anggota lain untuk membeli 
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suatu produk dan kebanyakan dari rekomendasi tersebut telah diwujudkan 

dalam bentuk pembelian produk. Selain itu anggota komunitas juga akan 

melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi dari anggota lain. 

4.4. Hasil Pengujian Instrumen 

4.4.1 Uji Validitas 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2002:140). Validitas data 

penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrumen 

pengukur dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Dengan perkataan lain instrumen tersebut dapat mengukur sesuai dengan 

yang diharapkan oleh peneliti. 

 Valid atau tidaknya suatu instrumen dapat diketahui dengan 

membandingkan hasil Product Moment Pearson dengan tingkat signifikansi 5%. 

Jika hasil korelasi lebih besar dari 0,05 maka instrumen dinyatakan tidak valid. 

Sebaliknya, jika hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 maka instrumen dinyatakan 

valid. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  
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Tabel 4.7. Hasil Uji Validitas 

Variabel r hitung Sig. Keterangan  

X1.1 0,630 0,000 VALID  

X1.2 0,538 0,000 VALID  

X1.3 0,648 0,000 VALID  

X1.4 0,704 0,000 VALID 

X1.5 0,557 0,000 VALID 

X1.6 0,556 0,000 VALID 

X1.7 0,641 0,000 VALID 

X1.8 0,790 0,000 VALID 

X2.1 0,532 0,000 VALID  

X2.2 0,716 0,000 VALID  

X2.3 0,792 0,000 VALID  

X2.4 0,755 0,000 VALID 

Y1.1 0,904 0,000 VALID 

Y1.2 0,908 0,000 VALID 

 Sumber : Data yang diolah, 2010. 

 Berdasarkan tabel uji validitas di atas dapat dijelaskan bahwa semua item 

pernyataan untuk variabel pengaruh normatif (X�), variabel pengaruh 

informasional �X��, dan variabel bebas keputusan pembelian (Y) mempunyai 

tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 maka item pernyataan untuk 

variabel-variabel tersebut valid untuk pengujian selanjutnya. 

4.4.2. Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Sugiyono, 2005:264). 

Reliabilitas dilakukan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data. Uji 

reliabilitas dilakukan dengan menggunakan alpha cronbach, dengan rumus 

sebagai berikut : 
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�  � �
�  1! "1  ∑ $%²

$'²
( 

Keterangan : 

�    = reliabilitas instrumen 

K  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

$%²  = jumlah varian butir 

$'²  = varian total 

 Instrumen dapat dikatakan andal (reliabel) bila memiliki koefisien 

keandalan reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih (Suharsimi Arikunto, 2002:172). 

Hasil pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.8. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Alpha Cronbach Keterangan 

X1 0,787 RELIABEL 

X2 0,652 RELIABEL 

Y 0,782 RELIABEL 

Sumber : Data yang diolah, 2010. 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa item pernyataan yang terdiri dari 

variabel pengaruh normatif, pengaruh informasional dan keputusan pembelian 

mempunyai nilai koefisien alpha cronbach lebih dari 0,6. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa instrumen dalam penelitian ini reliabel untuk pengujian selanjutnya. 
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4.5. Uji Asumsi Klasik 

4.5.1. Hasil Uji Asumsi Normalitas 

 Uji asumsi normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah residual 

yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Menurut Santoso (2002:214) metode 

yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan melihat penyebaran data 

(titik) pada sumbu diagonal dari grafik normalitas. Jika data menyebar di sekitar 

garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Namun jika 

data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Gambar 4.1. Grafik Uji Asumsi Normalitas (Histogram)

 

 Sumber : Data yang diolah, 2010. 
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Gambar 4.2. Grafik Uji Asumsi Normalitas (Scatterplot)

 

  Sumber : Data yang diolah, 2010. 

 Dari histogram di atas dapat dilihat bahwa model berdistribusi normal 

karena kurva membentuk lonceng (bell-shaped curve). Serta pada diagram normal 

P-P plot regression standardized yang menggambarkan titik-titik di sekitar garis 

diagonal menunjukkan model berdistribusi normal. 

4.5.2. Hasil Uji Non-Multikolinearitas 

 Multikolinearitas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti 

diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari regresi. Tujuannya 

untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem 

multikolonieritas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas, dalam penelitian ini dengan menggunakan tolerance and 
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variance inflation factor (VIF) (Singgih Santoso,2001:206). Bila nilai VIF lebih 

kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas dan begitu juga sebaliknya 

apabila VIF lebih besar dari 10 maka akan terjadi multikolineritas. 

Tabel 4.9. Uji Asumsi Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Pengaruh Normatif 0,997 1,003 Non-Multikolinearitas 

Pengaruh Informasional 0,997 1,003 Non-Multikolinearitas 

Sumber : Data yang diolah, 2010. 

 Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas seperti yang tercantum pada 

tabel di atas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel bebas mempunyai 

nilai VIF < 10 sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi yang digunakan 

bebas multikolinieritas. 

4.5.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 Heterokodastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank 

Spearman yaitu mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan 

semua variabel bebas. Bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) 

maka persamaan regresi tersebut mengandung heterokodastisitas dan sebaliknya 

berarti non heterokodastisitas atau homokodastisitas. 
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Gambar 4.3. Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber : Data yang diolah, 2010. 

 Dari grafik scatterplot tersebut dapat disimpulkan tidak terjadi 

heterokedastisitas, karena titik-titik dalam grafik menyebar dan tidak membentuk 

pola tertentu, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi keputusan 

pembelian anggota komunitas (Y) berdasarkan masukan variabel independen 

pengaruh normatif (X1) dan pengaruh informasional (X2). 
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4.6. Hasil Analisis Data 

4.6.1. Uji Regresi Berganda 

 Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi linear, dilakukan 

beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen., melalui hubungan variabel pengaruh  normatif (X1) dan 

variabel pengaruh informasional (X2) terhadap variabel keputusan pembelian (Y). 

Hasil regresi dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.10. Uji Regresi Linear Berganda 

Variabel 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig Keterangan 

B Β 

Konstanta 

Pengaruh Normatif 

Pengaruh 

Informasional 

2,136 

0,150 

0,085 

 

0,535 

0,108 

1,337 

5,047 

1,016 

0,186 

0,000 

0,314 

 

Signifikan 

Tidak 

Signifikan 

R                     : 0,552 
R²                    : 0,305 
Adjusted R²    : 0,282 
Fhitung                         : 13,592 
Sig.F               : 0,000 
Ftabel                            : 3,145 
ttabel                              : 1,998 

Sumber : Data yang diolah, 2010. 

 Dari hasil analisis regresi berganda pada tabel di atas, diperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut: 

Y = b1X1 + b2X2 + e 

Y = 0,535X1 + 0,108X2 + e 
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Persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

� Y : variabel terikat yang nilainya akan diprediksi oleh variabel bebas. Pada 

penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah keputusan pembelian, 

yang nilainya diprediksi oleh variabel pengaruh normatif (X1) dan variabel 

pengaruh informasional (X2). 

• Koefisien regresi 0,535 memiliki tanda yang positif menunjukkan bahwa 

variabel ini berpengaruh terhadap keputusan pembelian anggota komunitas 

dan memiliki hubungan yang searah. Artinya bahwa semakin baik norma-

norma yang diterapkan pada komunitas, maka semakin besar pula 

keputusan pembelian anggota komunitas berdasarkan pengaruh normatif 

tersebut. Pada variabel pengaruh normatif sig t < α (0,000 < 0,05)  hasil ini 

menunjukkan bahwa variabel pengaruh normatif berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan pembelian anggota komunitas. 

• Koefisien regresi 0,108 memiliki tanda yang positif menunjukkan bahwa 

variabel ini berpengaruh terhadap keputusan pembelian anggota komunitas 

dan memiliki hubungan yang searah. Dapat diketahui juga bahwa nilai 

Sig.>5% menandakan bahwa variabel pengaruh informasional tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian anggota komunitas. 

Karena anggota komunitas tidak mendapatkan informasi hanya dari 

komunitas dan anggotanya yang lain, tetapi juga mendapatkan informasi 

dari luar komunitas. Didukung dengan semakin berkembangnya media 

informasi, sehingga untuk mendapatkan informasi, anggota komunitas tidak 

perlu menunggu diadakannya pertemuan rutin komunitas. 
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4.6.2. Koefisien Determinasi (R²) 

 Koefisien determinasi (R ²) dapat digunakan untuk mengetahui besarnya 

konstribusi dari keseluruhan variabel independen yang berpengaruh terhadap 

variabel dependen (Y), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam model regresi. Menurut Ghozali (2005:83), kelemahan 

mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel 

independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap penambahan satu variabel 

independen, maka R ² pasti meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut 

berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel independen. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini menggunakan nilai Adjusted R Square untuk 

mengevaluasi model regresi yang terbaik. 

 Dari tabel 4.10. dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 

0,282 atau 28,2%. Artinya variabel Y dipengaruhi sebesar  28,2% oleh variabel 

X1 dan X2, sedangkan sisanya yaitu sebesar  71,8% dijelaskan oleh variabel lain 

atau variabel independen lain yang ada diluar persamaan regresi tersebut. 

4.7. Hasil Pengujian Hipotesis 

 Tujuan pengujian hipotesis ini adalah mengetahui apakah variabel 

pengaruh normatif dan variabel pengaruh informasional mempunyai pengaruh 

yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dan parsial terhadap keputusan 

pembelian. Serta untuk mengetahui variabel independen mana yang memiliki 

pengaruh dominan terhadap keputusan pembelian. 
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4.7.1. Uji Hipotesis Pertama (Uji F) 

Untuk mengetahui nyata atau tidaknya (tingkat signifikasi) pengaruh 

variabel pengaruh normatif dan pengaruh informasional secara bersama-

sama (simultan) terhadap variabel keputusan pembelian digunakan uji F 

dimana formula yang digunakan : 

F = 

)²
*��    +²�/�-   .   ��  

Keterangan : 

R = nilai rata-rata pengamatan 

n = jumlah pengamatan atau sampel 

k = jumlah variabel independen 

 Jika F hitung / F tabel maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel bebas berupa pengaruh 

normatif dan informasional, secara bersama-sama terhadap variabel terikat 

yaitu variabel keputusan pembelian. Hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Diduga variabel pengaruh normatif dan informasional dalam 

kelompok acuan, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian anggota komunitas. 

 Dari tabel 4.10 uji regresi di atas dapat diketahui bahwa nilai Fhitung 

menunjukkan nilai sebesar 13,592. Sedangkan nilai Ftabel dengan n=65, k=2 

dan 0= 5%, adalah 3,145. Jadi Fhitung > Ftabel (13,592 > 3,145) atau Sig. F < 5%. 

Artinya bahwa variabel pengaruh normatif dan variabel pengaruh informasional 
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berpengaruh signifikan secara simultan terhadap keputusan pembelian anggota 

komunitas, atau dengan kata lain, model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi pengambilan keputusan pembelian. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis pertama dari penelitian (H1) terbukti. 

4.7.2. Uji Hipotesis Kedua (Uji t) 

 Uji t dimaksudkan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan 

keputusan dapat dilakukan dengan 2 cara: 

� Membandingkan nilai thitung dengan ttabel 

� Membandingkan nilai probabilitas (sig.) dengan besarnya nilai 0 

Apabila thitung lebih besar dari ttabel, maka variabel independen yang diuji secara 

signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) dan sebaliknya. Dalam 

penelitian ini, nilai 0 yang digunakan adalah sebesar 5%. Jika nilai probabilitas 

lebih kecil dari nilai 0, maka variabel independen yang diuji secara nyata 

berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Hipotesis pengujian secara parsial 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H2 : Diduga variabel pengaruh normatif dan informasional dalam kelompok 

acuan, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

anggota komunitas. 

 Dari tabel 4.10 uji regresi diatas, variabel pengaruh normatif memiliki 

nilai thitung sebesar 5,047 dengan probabilitas (sig.) sebesar 0,000. Karena thitung > 

ttabel dan (sig.) < 0 (0,05), maka variabel pengaruh normatif secara parsial 
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berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pembelian, atau dapat 

dikatakan bahwa komunitas memberikan pengaruh normatif yang signifikan 

positif terhadap pengambilan keputusan pembelian oleh anggota komunitas. 

 Variabel pengaruh informasional memiliki nilai thitung sebesar 1,016 

dengan probabilitas (sig.) sebesar 0,314. Karena thitung > ttabel dan (sig.) < 0 (0,05), 

maka variabel pengaruh informasional secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel keputusan pembelian, atau dengan kata lain bahwa komunitas 

tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam hal pengaruh informasi kepada 

anggotanya sebagai pertimbangan pengambilan keputusan pembelian. Hal ini 

dapat terjadi karena informasi tidak hanya di dapatkan dari komunitas, anggota 

komunitas dapat memperoleh informasi dari luar komunitas, didukung juga 

dengan semakin berkembangnya media informasi. Sehingga untuk mendapatkan 

informasi terbaru anggota komunitas tidak perlu untuk menunggu pertemuan rutin 

yang diadakan sebulan 2 kali. 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis diatas adalah H2 ditolak, 

karena terbukti tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengambilan 

keputusan pembelian anggota komunitas. 

4.8. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa komunitas sebagai 

kelompok acuan berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan 

pembelian. Hal tersebut digambarkan oleh variabel independen yang 

terdiri dari variabel pengaruh normatif dan variabel pengaruh 
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informasional secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian anggota komunitas. 

2. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara parsial, pengaruh 

normatif secara signifikan mempengaruhi keputusan pembelian anggota 

komunitas, sedangkan pengaruh informasional tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian anggota komunitas. Hal ini 

disebabkan karena anggota komunitas cenderung lebih suka untuk mencari 

informasi sebuah produk dengan melakukan survei langsung daripada 

bertanya kepada sesama anggota komunitas ataupun pada keluarga dan 

teman dekat, sehingga informasi yang didapat oleh anggota komunitas 

sebagian besar bukan berasal dari kelompok acuan (komunitas). 

3. Sebagai kelompok acuan, komunitas berfungsi dalam membentuk nilai 

dalam diri anggota komunitas. Nilai dan norma yang ada dalam suatu 

komunitas akan mempengaruhi anggotanya dalam proses pengambilan 

keputusan pembelian. 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel untuk 

mengetahui pengambilan keputusan pembelian anggota komunitas MBC. Dua 

variabel tersebut adalah pengaruh normatif dan pengaruh informasional Setelah 

mengadakan penelitian di lapangan dan melakukan analisis, maka dapat diketahui 

bahwa kedua variabel mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap proses 

pengambilan keputusan pembelian anggota komunitas. 

 Dari nilai koefisien determinasi yang diperoleh variabel keputusan 

pembelian hanya dipengaruhi  sebesar 28,2 % oleh variabel pengaruh normatif 

dan variabel pengaruh informasional. Selain kedua variabel tersebut terdapat 
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variabel lain yang tidak diteliti dan memungkinkan ikut berpengaruh sebesar 

71,8% terhadap keputusan pembelian anggota komunitas, seperti contohnya pada 

peran word of mouth (Schiffman dan Kanuk)  dalam komunitas dan peran 

experienced marketing (Mowen dan Minor) dalam meningkatkan pengetahuan 

konsumen terhadap produk 

 Perusahaan dapat mengetahui pengaruh komunitas terhadap keputusan 

pembelian yang cukup kuat. Karena di era pemasaran seperti ini, orientasi 

pemasaran berbasiskan komunitas konsumen yang saling kenal bukan lagi segmen 

konsumen yang tidak kenal satu sama lain. Hal yang terpenting yang harus 

dilakukan oleh pemasar dalam hal ini adalah mencari relevansi antara komunitas 

dan perusahaan. Komunitas dapat menjadi alat pemasaran yang efektif untuk 

memasarkan suatu produk, selain itu pemasaran melalui komunitas jauh lebih 

efektif dari iklan gaya apapun (Kartajaya, 2010:110). 

 Untuk perusahaan-perusahaan yang ingin membidik komunitas sebagai 

pasar sasarannya, dapat menggunakan metode WOM atau Word of Mouth. WOM 

mengacu pada pertukaran komentar, pemikiran atau ide-ide diantara dua 

konsumen atau lebih. Metode ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap 

perilaku konsumen (Mowen dan Minor, 2002:180). Menurut Schiffman dan 

Kanuk (2007:464), “WOM adalah proses dimana seseorang mempengaruhi 

tindakan atau sikap orang lain yang merupakan pencari pendapat atau penerima 

pendapat dengan informasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan  uraian data dan analisis yang telah dijelaskan tentang 

“Pengaruh Komunitas Sebagai Kelompok Acuan Terhadap Keputusan 

Pembelian Anggota Komunitas ‘Malang Blackberry Community’ (MBC)” , 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Dua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel 

pengaruh normatif dan variabel pengaruh informasional secara simultan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian anggota 

komunitas. 

2. Untuk pengujian secara parsial, variabel pengaruh informasional secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan 

pembelian, atau dengan kata lain bahwa komunitas tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan dalam hal pengaruh informasi kepada 

anggotanya sebagai pertimbangan pengambilan keputusan pembelian. 

Sedangkan variabel pengaruh normatif secara parsial berpengaruh 

signifikan positif terhadap keputusan pembelian, atau dapat dikatakan 

bahwa komunitas memberikan pengaruh normatif yang signifikan positif 

terhadap pengambilan keputusan pembelian oleh anggota komunitas. 

3. Dari nilai koefisien determinasi yang diperoleh variabel keputusan 

pembelian hanya dipengaruhi  sebesar 28,2 % oleh variabel pengaruh 

normatif dan variabel pengaruh informasional. Selain kedua variabel 
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tersebut terdapat variabel lain yang tidak diteliti dan memungkinkan ikut 

berpengaruh sebesar 71,8% terhadap keputusan pembelian anggota 

komunitas, seperti contohnya pada peran word of mouth (Schiffman dan 

Kanuk)  dalam komunitas dan peran experienced marketing (Mowen dan 

Minor) dalam meningkatkan pengetahuan konsumen terhadap produk 

perusahaan.  

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Penelitian ini fokus pada variabel-variabel pengaruh normatif dan 

informasional pada komunitas yang mempengaruhi keputusan pembelian 

anggota komunitas. Selain kedua variabel tersebut terdapat variabel lain 

yang tidak diteliti dan memungkinkan ikut berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian anggota komunitas, seperti contohnya pada peran 

word of mouth (Schiffman dan Kanuk)  dalam komunitas dan peran 

experienced marketing (Mowen dan Minor) dalam meningkatkan 

pengetahuan konsumen terhadap produk perusahaan. Oleh karena itu 

sebaiknya diperlukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan variabel-

variabel lain yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian anggota 

komunitas. 

2. Saran bagi pemasar sebaiknya membidik komunitas sebagai pangsa 

sasaran, karena berdasarkan hasil penelitian terdapat signifikansi pengaruh 

komunitas sebagai kelompok acuan melalui pengaruh normatif dan 

pengaruh informasional terhadap keputusan pembelian. Sehingga dalam 



80 

 

 

 

perumusan strategi pemasaran, pemasar dapat memanfaatkan komunitas 

sebagai media pemasaran, karena sebagian besar anggota komunitas  

memiliki ketertarikan akan suatu hal yang sama yang akan memudahkan 

pemasar untuk memasarkan sebuah produk barang dan jasa. 
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LAMPIRAN 

DISTRIBUSI FREKUENSI 

 

VARIABEL NORMATIF (X1) 

X1.1 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid TIDAK SETUJU 6 9.2 9.2 9.2 

NETRAL 18 27.7 27.7 36.9 

SETUJU 38 58.5 58.5 95.4 

SANGAT SETUJU 3 4.6 4.6 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

 
 

X1.2 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid SANGAT TIDAK SETUJU 2 3.1 3.1 3.1 

TIDAK SETUJU 4 6.2 6.2 9.2 

NETRAL 13 20.0 20.0 29.2 

SETUJU 30 46.2 46.2 75.4 

SANGAT  SETUJU 16 24.6 24.6 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



X1.3 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid TIDAK SETUJU 7 10.8 10.8 10.8 

NETRAL 13 20.0 20.0 30.8 

SETUJU 31 47.7 47.7 78.5 

SANGAT  SETUJU 14 21.5 21.5 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

 

X1.4 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid TIDAK SETUJU 12 18.5 18.5 18.5 

NETRAL 7 10.8 10.8 29.2 

SETUJU 27 41.5 41.5 70.8 

SANGAT  SETUJU 19 29.2 29.2 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

 

X1.5 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid TIDAK SETUJU 4 6.2 6.2 6.2 

NETRAL 11 16.9 16.9 23.1 

SETUJU 39 60.0 60.0 83.1 

SANGAT  SETUJU 11 16.9 16.9 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

 
 



X1.6 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid TIDAK SETUJU 10 15.4 15.4 15.4 

NETRAL 24 36.9 36.9 52.3 

SETUJU 22 33.8 33.8 86.2 

SANGAT SETUJU 9 13.8 13.8 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

 
 

X1.7 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid SANGAT TIDAK SETUJU 3 4.6 4.6 4.6 

TIDAK SETUJU 11 16.9 16.9 21.5 

NETRAL 24 36.9 36.9 58.5 

SETUJU 17 26.2 26.2 84.6 

SANGAT  SETUJU 10 15.4 15.4 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

 
 

X1.8 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid SANGAT TIDAK SETUJU 2 3.1 3.1 3.1 

TIDAK SETUJU 9 13.8 13.8 16.9 

NETRAL 21 32.3 32.3 49.2 

SETUJU 32 49.2 49.2 98.5 

SANGAT SETUJU 1 1.5 1.5 100.0 

Total 65 100.0 100.0  



 

 

VARIABEL INFORMASIONAL (X2) 

X2.1 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid TIDAK SETUJU 1 1.5 1.5 1.5 

NETRAL 10 15.4 15.4 16.9 

SETUJU 48 73.8 73.8 90.8 

SANGAT  SETUJU 6 9.2 9.2 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

 
 

X2.2 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NETRAL 4 6.2 6.2 6.2 

SETUJU 30 46.2 46.2 52.3 

SANGAT SETUJU 31 47.7 47.7 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

X2.3 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NETRAL 
11 16.9 16.9 16.9 

SETUJU 34 52.3 52.3 69.2 

SANGAT  SETUJU 20 30.8 30.8 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

 
 
 

X2.4 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid NETRAL 3 4.6 4.6 4.6 

SETUJU 46 70.8 70.8 75.4 

SANGAT  SETUJU 16 24.6 24.6 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



VARIABEL KEPUTUSAN PEMBELIAN  (Y) 

 

Y1.1 

  

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid TIDAK SETUJU 1 1.5 1.5 1.5 

NETRAL 13 20.0 20.0 21.5 

SETUJU 36 55.4 55.4 76.9 

SANGAT 
SETUJU 

15 23.1 23.1 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

 
 

Y1.2 

  

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid NETRAL 20 30.8 30.8 30.8 

SETUJU 31 47.7 47.7 78.5 

SANGAT 
SETUJU 

14 21.5 21.5 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



LAMPIRAN UJI VALIDITAS 

 

VARIABEL NORMATIF (X1) 

Correlations 

  X1 

X1.1 Pearson Correlation .630**  

Sig. (2-tailed) .000 

N 65 

X1.2 Pearson Correlation .538**  

Sig. (2-tailed) .000 

N 65 

X1.3 Pearson Correlation .648**  

Sig. (2-tailed) .000 

N 65 

X1.4 Pearson Correlation .704**  

Sig. (2-tailed) .000 

N 65 

X1.5 Pearson Correlation .557**  

Sig. (2-tailed) .000 

N 65 

X1.6 Pearson Correlation .556**  

Sig. (2-tailed) .000 

N 65 

X1.7 Pearson Correlation .641**  

Sig. (2-tailed) .000 

N 65 

X1.8 Pearson Correlation .790**  

Sig. (2-tailed) .000 

N 65 

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



Correlations 

  X1 

X1.1 Pearson Correlation .630**  

Sig. (2-tailed) .000 

N 65 

X1.2 Pearson Correlation .538**  

Sig. (2-tailed) .000 

N 65 

X1.3 Pearson Correlation .648**  

Sig. (2-tailed) .000 

N 65 

X1.4 Pearson Correlation .704**  

Sig. (2-tailed) .000 

N 65 

X1.5 Pearson Correlation .557**  

Sig. (2-tailed) .000 

N 65 

X1.6 Pearson Correlation .556**  

Sig. (2-tailed) .000 

N 65 

X1.7 Pearson Correlation .641**  

Sig. (2-tailed) .000 

N 65 

X1.8 Pearson Correlation .790**  

Sig. (2-tailed) .000 

N 65 

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

 



VARIABEL INFORMASIONAL (X2) 
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Correlations 

  X2 

X2.1 Pearson 
Correlation 

.532**  

Sig. (2-tailed) .000 

N 65 

X2.2 Pearson 
Correlation 

.716**  

Sig. (2-tailed) .000 

N 65 

X2.3 Pearson 
Correlation 

.792**  

Sig. (2-tailed) .000 

N 65 

X2.4 Pearson 
Correlation 

.755**  

Sig. (2-tailed) .000 

N 65 

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



VARIABEL KEPUTUSAN PEMBELIAN  (Y) 

Correlations 

  Y1.1 Y1.2 Y 

Y1.1 Pearson 
Correlation 

1 .642**  .904**  

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 65 65 65 

Y1.2 Pearson 
Correlation 

.642**  1 .908**  

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 65 65 65 

Y Pearson 
Correlation 

.904**  .908**  1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 65 65 65 

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

LAMPIRAN 

UJI RELIABILITAS 

 
 
 
VARIABEL NORMATIF (X1) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.781 .787 8 

 



 

 
VARIABEL INFORMASIONAL (X2) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.651 .652 4 

 

 

 
VARIABEL KEPUTUSAN PEMBELIAN  (Y) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.782 .782 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 

UJI NORMALITAS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 

UJI HETEROSKEDASTISITAS 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 

UJI REGRESI LINIER BERGANDA 

 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .552a .305 .282 1.09762 

a. Predictors: (Constant), X2, X1  

b. Dependent Variable: Y1  

 
 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 32.750 2 16.375 13.592 .000a 

Residual 74.696 62 1.205   

Total 107.446 64    

a. Predictors: (Constant), X2, X1     

b. Dependent Variable: Y1     

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.136 1.597  1.337 .186   

X1 .150 .030 .535 5.047 .000 .997 1.003 

X2 .085 .083 .108 1.016 .314 .997 1.003 

a. Dependent Variable: Y1       
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