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ABSTRACT 

FACTORS THAT SHAPE THE DECISION OF CONSUMER TO WATCH 

MOVIES IN THEATERS 

(Studies on Teens in Bandar Lampung City) 

 

By 

ARISA SAMARA 

 

The purpose of this study was to determine the factors that make a decision decided 

by teens to watch movies. Inferential statiscal analysis of this study using factor 

analysis test. The results of this study are six factors that formed after doing the 

rotation . The first factor is the factor which the status of the respondents have an 

average employment status as a student or students prioritize their lifestyle . Personal 

factors have an enormous influence in the formation of the decision . Environmental 

factors and those closest to the consumer who has a closeness with my brother and 

sister will get to watch a great influence on cinema . Reference factor , active 

teenagers organized will undoubtedly greatly affect the formation of the decision to 

the movies . Factors attitude , the attitude is determined from the customer's 

perspective to the cinema . Factors of learning , curiosity and experience that makes 

consumers compelled consumers to watch at the cinema . 
 

Keyword: Cultural Factors, Social Class Factors, Social Factors, Personal 

Influence Factor, Psychological Factors, Situasion Factor, Family Factors. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRAK 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBENTUK KEPUTUSAN KONSUMEN 

UNTUK MENONTON FILM DI BIOSKOP 

(Studi pada Remaja di Kota Bandar Lampung) 

 

Oleh 

ARISA SAMARA 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang membentuk 

keputusan remaja untuk menonton di bioskop. Analisis statistik inferensial penelitian 

ini menggunakan uji analisis faktor. Hasil dari penelitian ini adalah adanya enam 

faktor yang terbentuk setelah dilakukannya rotasi. Faktor pertama adalah faktor status 

dimana responden yang rata-rata memiliki status pekerjaan sebagai mahasiswa atau 

pelajar mengedepankan gaya hidup yang mereka miliki. Faktor pribadi memiliki 

pengaruh yang sangat besar dalam pembentukkan keputusan. Faktor lingkungan dan 

orang terdekat bagi konsumen yang mempunyai kedekatan dengan kakak dan adik 

akan mendapatkan pengaruh yang besar untuk menonton di bioskop.  Faktor 

referensi, remaja yang aktif diorganisasi pasti akan sangat mempengaruhi 

pembentukkan keputusan menonton di bioskop. Faktor sikap, sikap sangat ditentukan 

dari pandangan konsumen terhadap bioskop. Faktor pembelajaran, rasa ingin tahu dan 

pengalaman yang dimiliki konsumen membuat konsumen terdorong untuk menonton 

di bioskop.  

Kata kunci: Faktor Budaya, Faktor Kelas Sosial, Faktor-faktor Sosial, Faktor 

Pengaruh Pribadi, Faktor Psikologis, Faktor Situasi, Faktor Keluarga. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap individu memerlukan hiburan setelah seharian menjalakan kegiatan rutin 

sehari-hari. Misalnya anak-anak dan remaja setiap harinya mereka bersekolah. 

Senin-sabtu waktu mereka habiskan waktunya di sekolah, setelah pulang sekolah 

juga ada anak-anak atau remaja yang langsung melakukan bimbingan belajar 

eksternal. Jadi waktu mereka dari pagi hingga menjelang malam mereka gunakan 

untuk belajar. Orang dewasa juga menghabiskan waktu dengan bekerja seharian. 

Dimulai dari pukul 08.00 WIB pagi sampai dengan pukul 17.00 WIB sore. 

Kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari menuntut mereka untuk mencari 

hiburan yang bisa menyegarkan kembali pikiran mereka untuk beraktifitas seperti 

sediakala. 

Banyak jenis hiburan, misalnya saja rekreasi ke kebun binatang, berenang, taman 

bermain, mall, petualangan, menonton tv dan sebagainya. Semua jenis hiburan 

bisa dinikmati bersama teman ataupun keluarga. Untuk masyarakat yang berada di 

kota hiburan yang menjadi favorit mereka antara lain, jalan-jalan ke mall, makan 

di restoran, karaoke, menonton film di rumah, menonton film di bioskop atau 

bermain di taman. Pada zaman sekarang khususnya masyarakat yang tinggal di 

kota mereka lebih memilih untuk mencari hiburan di mall. Mall tidak hanya 
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menjadi pusat perbelanjaan tetapi juga banyak hiburan yang disediakan oleh pihak 

mall. Ada restoran, tempat bermain anak-anak, cafe, bioskop , dan lain-lain. 

Untuk kalangan remaja mencari hiburan ke mall adalah cara yang paling tepat, 

karena menambah wawasan mereka dan menyegarkan pikiran mereka. 

Masyarakat yang tinggal di Kota Bandar Lampung lebih condong untuk memilih 

mencari hiburan ke mall. Hal ini dibuktikan dari keramaian di mall yang terjadi di 

setiap akhir pekan. Banyak hal yang mereka lakukan di mall. Selain untuk 

mencuci mata ada juga dari mereka yang pergi ke mall untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Seperti berbelanja keperluan sehari-hari, peralatan rumah 

tangga, alat-alat sekolah dan lain sebagainya. Selain itu ada juga orang yang pergi 

ke mall untuk bersenang-senang. Misalnya saja bermain di area permainan, 

membaca buku di toko buku yang ada, meenonton film, dan masih banyak lagi. 

Menonton film merupakan salah satu pilihan yang ada di mall. Menonton di 

bioskop juga menjadi salah satu pilihan untuk orang yang pergi ke mall. Jika kita 

berpikir ulang kita bisa saja menonton film di rumah dengan menggunakan dvd 

tetapi mereka lebih memilih untuk menonton di bioskop. Banyak media yang bisa 

kita gunakan untuk menonton film selain di bioskop. Adanya VCD, DVD, film di 

website mempermudah kita untuk mengakses film yang ingin kita tonton. 

Mudahnya mengakses film yang kita inginkan tidak menyurutkan penggemar film 

untuk tetap menonton di bioskop. Menonton di bioskop bukan fenomena yang 

baru terjadi tetapi kita tidak mngetahui apa alasan para konsumen lebih memilih 

untuk menonton di bioskop dibandingkan dengan mengakses sendiri film tersebut. 

Untuk mengetahui hal tersebut peneliti melalukan observasi untuk mengetahui 
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data konsumen yang menonton di bioskop. Dilakukan observasi selama dua hari 

di bioskop yang berada di Kota Bandar Lampung dimulai dari tanggal 3-4 

Oktober 2015 pukul 12.00-21.30 WIB. 

Tabel 1.1 Data Penonton Bioskop di Kota Bandar Lampung 

 

Tang 

gal  

 

Th

ea

ter 

Waktu Tayang  

Re 

ma 

ja 

 

Non 

Re 

maja 

12.15 14.15 16.15 18.45 21.00 

JK OY

M 

JK OY

M 

JK OY

M 

JK OY

M 

JK OY

M 

3 

Okto 

ber 

2015 

1 170 19 170 56 170 61 170 78 170 23 116 121 

2 170 11 170 22 170 26 170 35 170 12 60 46 

3 170 18 170 40 170 39 170 42 170 20 43 116 

4 170 4 170 7 170 10 170 17 170 6 4 40 

4 

Okto 

ber 

2015 

1 170 91 170 107 170 132 170 160 170 52 102 440 

2 170 87 170 115 170 122 170 153 170 48 88 437 

3 170 54 170 62 170 82 170 98 170 44 34 306 

4 170 49 170 77 170 90 170 113 170 34 43 320 

Sumber : data primer observasi di bioskop di Kota Bandar Lampung tanggal 3-4 

Oktober 2015 

Dimana:  

JK: Jumlah Kursi 

OYM: Orang yang Menonton 

 

Dari data diatas bisa dilihat bahwa minat konsumen untuk menonton bioskop 

sangat tinggi. Jika dilihat dari data tersebut pada hari pertama dilakukannya 

observasi yaitu pada hari sabtu tanggal 3 oktober 2015 konsumen remaja lebih 

dominan dibandingkan dengan non remaja. Pada jam pertama pemutaran film 

hampir seluruh penonton bioskop dipenuhi oleh kalangan remaja. Mereka 

berbondong-bondong untuk menyaksikan film di bioskop. Banyaknya penonton 

juga bisa dilihat dari jenis film yang ditayangkan. Misalnya saja film dengan jenis 

komedi banyak digemari oleh kalangan remaja. Film dengan jenis komedi sangat 

disukai oleh para remaja karena setelah kurang lebih 1 minggu melakukan 

kegiatan rutin untuk menyegarkan kembali pikiran mereka dengan menonton film 

di bioskop. Dilihat dari waktu penayangan kedua juga masih dipenuhi oleh 
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remaja. Tidak hanya ada remaja tetapi ada juga kalangan dewasa. Pada hari 

pertama dilakukannya observasi kalangan dewasa tidak begitu dominan pada 

waktu siang hari. Kalangan dewasa mulai berangsur datang pada sore hari. 

Kalangan dewasa yang masih berpakaian dinas juga banyak yang datang ke 

bioskop untuk menonton. Pada jam 18.00 WIB film yang di putar semakin ramai 

oleh para konsumen. Dimulai dari kalangan remaja yang tidak mendominan hanya 

segelintir saja. Kemudian didominan oleh kalangan dewasa sekitar umur 22 tahun 

ke atas. Puncak dari keramaian yang menonton di bioskop ada pada jam 16.00 

sampai jam 18.00. Pada jam penanyangan terakhir penonton makin sedikit dan 

hanya ada orang dewasa. 

Observasi dilanjutkan di hari kedua di jam yang sama dan tempat yang berbeda. 

Pada observasi kali ini pengambilan data dilakukan di bioskop yang berada di 

daerah Kedaton. Hari kedua observasi mendapatkan data yang terkumpul lebih 

banyak dari hari pertama dilakukannya observasi. Observasi dilakukan pada hari 

minggu, 4 oktober 2015 pukul 12.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB.  Data yang 

didapat pada hari kedua sangat berbeda dengan hari pertama. Di hari pertama 

penonton yang datang hanya sekitar 70 orang. Dihari kedua penonton lebih ramai 

dibandingkan hari pertama. Pada hari kedua penonton lebih dominan oleh 

keluarga. Banyak anak-anak beserta orang tua nya yang datang ke bioskop untuk 

menonton film. Selain itu juga bioskop di dominan oleh kalangan dewasa.  

Pada hari kedua penonton sangat ramai memenuhi bioskop. Banyak orang tua 

yang mengajak anaknya untuk menonton di bioskop. Film animasi menjadi favorit 

keluarga. Tidak hanya film animasi saja yang menjadi favorit. Menonton di 
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bioskop menjadi hiburan tersendiri  untuk para konsumen yang membutuhkan 

hiburan di akhir pekan. Tidak sama dengan observasi hari pertama yang di 

dominan oleh para remaja. Di hari kedua pada jam tayang film yang pertama 

diramaikan oleh para oang tua yang membawa anak-anaknya untuk mencari 

hiburan sejenak dari kegiatan rutin yang biasa mereka lakukan. Pada jam tayang 

film yang kedua sekitar jam 14.00 WIB masih juga di dominan oleh para orang 

tua yang membawa anak-anaknya. Hari yang semakin malam makin menambah 

jumlah pengunjung bioskop. Kalangan dewasa yang datang untuk menghabiskan 

akhir pekan dengan menonton bioskop. Di jam terakhir penayangan ada beberapa 

orang tua yang mengajak anaknya untuk menonton film tetapi film yang berjenis 

animasi. Kecenderungan konsumen untuk menonton ditentukan oleh jam 

penayangan. Keramaian terjadi di pukul 14.00- 18.00 WIB. Dalam kurun waktu 5 

jam penonton membludak untuk menonton film favorit mereka. Dipukul 12.00 

orang yang ingin menonton di bioskop masih sepi di lihat dari data observasi yang 

di dapat. Sama halnya dengan pukul 21.00 penonton juga berangsur sepi. Orang-

orang dewasa yang rata-rata memenuhi bioskop pada jam tersebut. 

Film bukan hal yang baru bagi kita. Karena sudah ada sejak tahun 1927. Sejarah 

perfilman mengalami pasang surut tergantung pada minat penonton. Menonton 

film juga bisa menjadi hiburan di saat merasakan kepenatan dalam menjalankan 

kegiatan rutin. Menonton film juga bisa di jadikan rutinitas untuk mengisi waktu 

yang luang. Menurut LaRose perkembangan film memiliki perjalanan cukup 

panjang hingga pada akhirnya menjadi seperti film di masa kini yang kaya dengan 

efek, dan sangat mudah didapatkan sebagai media hiburan. Perkembangan film 

dimulai ketika digunakannya alat kinetoskop temuan Thomas Alfa Edison yang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Film
https://id.wikipedia.org/wiki/Kinetoskop
https://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alfa_Edison
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pada masa itu digunakan oleh penonton individual. Film awal masih bisu dan 

tidak berwarna. Pemutaran film di bioskop untuk pertama kalinya dilakukan pada 

awal abad 20, hingga industri film Hollywood yang pertama kali, bahkan hingga 

saat ini menjadi industri perfilman populer secara global. Pada tahun 

1927 teknologi sudah cukup mampu untuk memproduksi film bicara yang 

dialognya dapat di dengar secara langsung, namun masih hitam-putih. Hingga 

pada 1937 teknologi film sudah mampu memproduksi film berwarna yang lebih 

menarik dan diikuti dengan alur cerita yang mulai populer. Pada tahun1970-an, 

film sudah bisa direkam dalam jumlah massal dengan 

menggunakan videotape yang kemudian dijual. Tahun 1980-an ditemukan 

teknologi laser disc, lalu VCD dan kemudian menyusul teknologi DVD. Hingga 

saat ini digital movie yang lebih praktis banyak digemari sehingga semakin 

menjadikan popularitas film meningkat dan film menjadi semakin dekat dengan 

keseharian masyarakat modern ( https://id.wikipedia.org diakses pada tanggal 06 

Oktober 2015 pukul 08.02 WIB).  

Tabel 1.2 Data Harga Tiket Masuk 

Hari Harga 

Senin s/d Kamis Rp 30.000,- & Rp 40.000,- 

Jum’at Rp 40.000,- & Rp 50.000,- 

Sabtu/minggu/libur Rp 50.000,- & Rp 60.000,- 

Sumber : www.jadwal21.com diakses pada tanggal 07 oktober 2015 pukul 08.07 

WIB 

 

Menurut Kotler, (1996:212) Model tahap-tahap ittu paling serasi dengan 

pembuatan keputusan yang kompleks, yakni membeli sesuatu yang mahal, produk 

yang memerlukan keterlibatan lebih mendalam. Kita akan menggunakan model 

https://id.wikipedia.org/wiki/Film_bisu
https://id.wikipedia.org/wiki/Bioskop
https://id.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Industri_perfilman&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Film_bicara
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Videotape&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laser_disc&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/VCD
https://id.wikipedia.org/wiki/DVD
https://id.wikipedia.org/
http://www.jadwal21.com/
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yang menunjukkan proses lima tahap yang dilalui konsumen: pengenalan 

masalah, mencari informasi, beberapa penilaian alternatif, dan membuat 

keputusan membeli. Model ini menekankan bahwa proses membeli dimulai jauh 

sebelum tindakan membeli itu dan mempunyai konsekuensi yang panjang setelah 

membeli. Hal itu mendorong para pemasar untuk memusatkan perhatiannya pada 

proses membeli dari pada keputusan membeli. 

Jika diihat dari pendapat Kotler diatas bahwa untuk membeli sesuatu yang mahal 

merupakan hal yang kompleks dan harus dilalui beberapa tahap sampai nantinya 

melakukan pembelian. Bagi sebagian remaja harga tiket bisokop yang mulai dari 

Rp 30.000,- sampai dengan Rp 60.000,-/tiket cukup mahal. Tapi ada juga 

sebagian remaja yang merasa itu tidak terlalu mahal. Sebelum melakukan 

pembelian tiket bioskop mereka melalui tahap-tahap keputusan membeli. Dimulai 

dengan pengenalan masalah, dilanjutkan dengan pencarian informasi, penilaian 

alternatif sampai akhirnya semua tahap telah terlewati mereka melakukan 

keputusan membeli. Banyak alternatif yang bisa diambil oleh para remaja untuk 

tidak menonton film di bioskop, tetapi mereka tetap melakukan keputusan 

membeli. Keputusan membeli mereka banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor baik 

dari lingkungan internal maupun eksternal. 

Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap 

remaja yang suka menonton film di bioskop, dengan judul: “Faktor-Faktor yang 

Membentuk Keputusan Konsumen Untuk Menonton Film di Bioskop (Studi 

pada Remaja di Kota Bandar Lampung)”. 
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1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena yang ada di masyarakat rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keputusan remaja untuk 

menonton bioskop di Kota Bandar Lampug. 

1.2 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah terdapat faktor-faktor yang membentuk keputusan untuk 

menonton bioskop di Kota Bandar Lampung. 

1.3 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau masukan 

untuk perkembangan ilmu administrasi bisnis, khususnya yang terkait 

keputusan pembelian. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau masukan 

untuk pihak bioskop dalam menyajikan film. 



 
 

 

BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Keputusan Pembelian 

2.1.1 Pengertian Keputusan Pembelian 

Setiadi (2003) yang dikutip oleh Sangadji & Sopiah, (2013:120) mendefinisikan 

bahwa inti dari pengambilan keputusan konsumen adalah proses pengintegrasian 

yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku alternatif 

atau lebih, dan memilih salah satu diantaranya. Hasil dari proses pengintegrasian 

ini adalah suatu pilihan yang disajikan secara kognitif sebagai keinginan 

berperilaku. 

2.1.2 Proses Keputusan Membeli 

Para pemasar telah jauh mendalami berbagai hal yang mempengaruhi pembeli dan 

mengembangkan suatu pengertian tentang bagaimana konsumen dalam 

kenyataannya membuat keputusan mereka pada waktu membeli sesuatu. Para 

pemasar harus mengenal siapakah yang membuat keputusan itu, bagaimana tipe 

keputusan pembeli yang tercakup di dalamnya dan bagaimana langkah-langkah 

dalam proses membeli itu. 
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2.1.2.1 Peranan Membeli 

Bagi beberapa produk, pembeli itu agak mudah diidentifkasi. Prianya biasanya 

memilih tembakau kesukaannya, dan wanita memilih kaos kaki ketat mereka. Di 

lain pihak, produk lain mencakup sebuah unit pengambilan keputusan yang 

melibatkan satu orang atau lebih. Menurut Kotler, (1996:205) membedakan 

beberapa peranan yang mungkin dimainkan orang dalam sebuah keputusan 

membeli: 

1. Pengambilan inisiatif (inisiator). Pengambil inisiatif adalah orang yang 

pertama-tama menyarankan atau memikirkan gagasan membeli produk atau 

jasa tertentu. 

2. Orang yang mempengaruhi (influences). Seseorang yang memberikan 

pengaruh adalah orang yang pandangan atau nasehatnya diperhitungkan 

dalam membuat keputusan akhir. 

3. Pembuat keputusan (decides). Pembuat keputusan adalah seseorang yang ada 

pada akhirnya menentukan sebagian besar atau keseluruhan keputusan 

membeli: apakah jadi membeli, apa yang dibeli, bagaimana membeli, atau di 

mana membeli. 

4. Pembeli (buyer). Pembeli adalah seseorang yang akan melakukan pembelian 

yang sebenarnya. 

5. Pemakai (user). Pemakai adalah seseorang atau beberapa orang yang 

menikmati atau memakai produk atau jasa. 
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2.1.2.2 Tahap-Tahap dalam Proses Keputusan Membeli 

 

 

 

Sumber : Kotler, (1996:212) 

Gambar 2.1 

Model Empat Tahap Proses Membeli 

 

Bedasarkan pengkajian terhadap laporan banyak konsumen tentang proses 

membeli “model tahap-tahap” dari proses membeli telah dikonseptualisasi oleh 

para peneliti perilaku konsumen. Model tahap-tahap itu paling serasi dengan 

pembuatan keputusan yang kompleks, yakni membeli sesuatu yang mahal, produk 

yang memerlukan keterlibatan lebih mendalam. Kita akan mempergunakan model 

itu seperti dikemukakan dalam gambar 2.1 yang menunjukkan proses lima tahap 

yang dilalui konsumen: pengenalan masalah, mencari informasi, beberapa 

penilaian alternatif, dan membuat keputusan membeli. Model ini menekankan 

bahwa proses membeli dimulai jauh sebelum tindakan membeli itu dan 

mempunyai konsekuensi yang panjang setelah membeli. Hal itu mendorong para 

pemasar untuk memusatkan perhatiannya pada proses membeli daripada 

keputusan membeli. 

Model ini mempunyai implikasi bahwa para konsumen melalui lima tahap dalam 

membeli sesuatu. Hal ini tidak selalu terjadi, khususnya dalam pembelian yang 

kurang memerlukan keterlibatan pembeli. Para konsumen bisa melompati 

beberapa tahap atau urutannya tidak sesuai. Karena itu, seorang wanita yang 

Pengenalan 

masalah 

Pencarian 

infomasi 

Penilaian 

alternatif 

Keputusan 

membeli 
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berniat membeli merek pasta gigi yang sudah terbiasa dipergunakannya, akan 

melalui tahap langsung dari mulai munculnya kebutuhan untuk membeli hingga 

keputusan membeli pasta gigi, dan tahap pencarian informasi dan evaluasi 

dilompati saja. Menurut Kotler, (1996:213) kita akan mempergunakan model 

seperti gambar 2.1, karena model ini menunjukkan proses pertimbangan 

selengkapnya muncul pada seorang konsumen menghadapi pembelian produk 

yang baru memerlukan keterlibatan yang lebih mendalam. 

1. Pengenalan masalah (program recognition). Proses pembeli dimulai dengan 

pengenalan masalah atau kebutuhan. Pembeli menyadari suatu perbedaan 

antara keadaan sebenarnya dan keadaan yang dinginkannya. Kebutuhan itu 

dapat digerakkan oleh rangsangan dari dalam diri pembeli atau dari luar. Para 

pemasar perlu mengenal berbagai hal yang dapat menggerakkan kebutuhan 

atau minat tertentu dalam konsumen. Para pemasar perlu meneliti konsumen 

untuk memperolah jawaban, apakah kebutuhan yang dirasakan atau masalah 

yang timbul, apa yang menyebabkan semua itu muncul, dan bagaimana 

kebutuhan atau masalah itu menyebabkan seseorang mencari produk tertentu 

itu. 

2. Pencarian informasi. Seorang konsumen yang mulai tergugah minatnya 

mungkin akan atau mungkin tidak mencari informasi yang lebih banyak lagi. 

Jika dorongan konsumen adalah kuat, dan obyek yang dapat memuaskan 

kebutuhan itu tersedia, konsumen akan membeli obyek itu. Jika tidak, 

kebutuhan konsumen itu tinggal mengendap dalam ingatannya. Konsumen 

mungkin tidak berusaha untuk memperoleh informasi lebih lanjut atau sangat 

aktif mencari informasi sehubungan dengan kebutuhan itu. 
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Andaikata konsumen berusaha untuk menghimpun informasi lebih banyak, 

kita dapat membedakan dua tingkat yaitu: konsumen yang mencari informasi 

dalam ukuran sedang-sedang saja dan keadaan demikian disebut perhatian 

yang meningkat. Sebarapa giat dia mencari informasi itu tergantung pada 

kuat-lemahnya dorongan kebutuhannya, banyaknya informasi yang telah 

dimilikinya, kemudahan memperopleh informasi tambahan, penilaiannya 

terhadap informasi tambahan, dan kepuasan yang diperolehnya dari kegiatan 

mencari informasi itu. Biasanya jumlah kegiatan mencari informasi 

meningkat tatkala konsumen mulai bergerak dari keputusan situasi 

pemecehan masalah yang terbatas ke pemecahan masalah yang lebih luas. 

Menurut Kotler, (1996:214) yang menjadi pusat perhatian para pemasar 

adalah sumber-sumber informasi pokok yang akan diperhatikan konsumen 

dan pengaruh relatif dari setiap informasi itu terhadap rangkaian keputusan 

membeli. Sumber-sumber informasi konsumen terbagi menjadi empat 

kelompok: 

1. Sumber pribadi (keluarga, teman, tetangga, kenalan). 

2. Sumber niaga (periklanan, petugas penjualan, penjual, bungkus dan 

pameran). 

3. Sumber umum (media massa, organisasi konsumen). 

4. Sumber pengalaman (pernah menangani, menguji, mempergunakan 

produk). 

Sumber-sumber informasi ini memberikan pengaruh yang relatif berbeda-

beda sesuai dengan jenis produk dan cirri-ciri pembeli. Pada umumnya 

dikatakan bahwa konsumen menerima sebagian besar informasi tentang 
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sebuah produk dari sumber-sumber yang bersifat niaga, yakni sumber-sumber 

yang dikuasai oleh para pemasar. Namun sebaliknya penerimaan informasi 

yang paling efektif cenderung datang dari sumber-sumber pribadi. Setiap 

macam sumber bisa melaksanakan fungsi yang berbeda dalam mempengaruhi 

keputusan membeli. Informasi yang bersifat niaga biasanya berfungsi 

pemberitahuan dan sumber pribadi berfungsi pengukuhan dan/atau penilaian.  

Mengenai sumber informasi yang dipergunakan oleh konsumen, pemasar 

perlu mengidentifikasi sumber-sumber itu dengan cermat dan menilai 

pentingnya masing-masing sumber informasi itu. Konsumen perlu diminta 

keterangannya tentang bagaimana mereka pertama kali mendengar mereka 

dan apakah informasi yang masuk secara selanjutnya, dan pentingnya 

beberapa sumber informasi yang berbeda secara relatif. Pemasar akan 

memperoleh kesimpulan bahwa informasi ini penting dan mempunyai 

pengaruh yang kritis dalam mempersiapkan komunikasi yang efektif terhadap 

pasa sasaran. 

3. Penilaian alternatif. Kita telah membahas bagaimana konsumen 

mempergunakan informasi setelah sampai pada tahap seperangkat merek 

yang memerlukan pilihan terakhir. Pertanyaannya adalah, bagaimana 

konsumen memilih di antara beberap alternatef merek yang tersedia? Pemasar 

perlu mengetahui bagaimana proses informasi konsumen tiba pada tahap 

pemilihan merek. Hanya sayangnya tidak ada satu proses penilaian yang 

sederhana dan tunggal yang dipergunakan oleh semua konsumen atau bahkan 

oleh konsumen dalam semua situasi membeli. Terdapat beberapa proses 

evaluasi keputusan. Model yang palin baru tentang proses evaluasi konsumen 
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adalah orientasi kognitif, yakni memandang konsumen sebagai pembuat 

pertimbangan mengenai produk terutama berlandaskan pada pertimbangan 

yang standard an rasional. 

4. Keputusan  membeli. Tahap penilaian keputusan menyebabkan konsumen 

membentuk pilihan mereka di antara beberapa merek yang tergabung dalam 

perangkat pilihan. Konsumen, mungkin juga membentuk suatu maksud 

membeli dan cenderung membeli merek yang disukainya. Namun demikian, 

dua faktor lainnya dapat mencampuri maksud membeli itu dengan keputusan 

membeli. Faktor pertama adalah sikap orang lain. Maksud pembelian juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional yang tak terduga. Konsumen 

membentuk suatu maksud membeli bedasarkan faktor-faktor seperti 

pendapatan keluarga, harga dan keuntungan yang diharapkan dari produk itu. 

Bila konsumen hampir tiba pada keputusan untuk membeli, maka faktor-

faktor situasi yang tak terduga itu mungkin muncul untuk mengubah maksud 

pembelian. 

Keputusan seorang konsumen untuk mengubah, menangguhkan, atau 

membatalkan keputusan-membeli, banyak dipengaruhi oleh pandangan resiko 

seseorang. Banyak pembelian yang melibatkan resiko yang akan 

ditanggungnya. Para konsumen sama sekali tidak memperoleh kepastian 

akibat dari pembelian yang dilakukannya. Hal ini menyebabkan tingkat 

kecemasan tertentu pada pembeli. Besar kecilnya resiko yang di tanggapi 

seseorang adalah berbeda-beda sesuai dengan besar uang yang dibelanjakan, 

banyak ciri yang tidak pasti, dan tingkat kepercayaan diri konsumen. Seorang 

konsumen mengembangkan kebiasaan tertentu untuk mengurangi resiko, 
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seperti membatalkan keputusan, menghimpun informasi dari teman-teman, 

dan memilih sebuah merek nasional dan ada jaminan. Pemasar harus 

memahami faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya perasaan yang negatif 

dalam diri konsumen dan menyediakan informasi dan pendukung lainnya 

yang akan mengurangi perasaan ini. 

Seorang konsumen yang memutuskan untuk melaksanakan maksudnya untuk 

membeli sesuatu akan membuat lima sub keputusan membeli. Keputusan-

keputusan itu tidak selalu dilakukan menurut urutan tersebut. Sangat berbeda 

halnya dengan pembelian produk keperluan sehari-hari, yang hanya 

melibatkan sebagian kecil daripada keputusan-keputusan tersebut, dan bahkan 

tidak begitu memerlukan perencanaan dan pertimbangan si pembeli. Kita 

membuat perencanaan dan pertimbangan yang mendalam dalam memilih 

sesuatu produk yang melibatkan pemecahan masalah kompleks, yang dalam 

contoh ini adalah computer pribadi, untuk memberi gambaran secara utuh 

tingkah laku yang mungkin muncul pada waktu membeli sesuatu. 

2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

2.2.1 Faktor Budaya 

Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan 

perilaku seseorang. Bila makhluk-makhluk lainnya bertindak bedasarkan naluri, 

maka perilaku manusia umumnya dipelajari. Seorang anak yang sedang tumbuh 

mendapatkan seperangkat nilai, presepsi, preferensi dan perilaku melalui suatu 

proses sosialisasi yang melibatkan keluarga dan lembaga-lembaga sosial penting 

lainnya (Setiadi, 2008:11). Budaya diartikan sebagai komplek yang menyeluruh 
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yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, hukum, moral, kebiasaaan dan 

kapabilitas lainnya serta kebiasaan-kebiasaan yang dikuasai oleh individu sebagai 

anggota masyarakat (Hawkins, et.al 2007:43 yang dikutip oleh Suryani, 

2008:285). Setiap kebudayaan terdiri dari subbudaya-subbudaya yang lebih kecil 

memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk para 

anggotanya. Subbudaya dapat dibedakan menjadi empat jenis: kelompok 

nasionalisme, kelompok keagamaan, kelompok ras, area geografis (Setiadi, 

2008:11). 

2.2.1.1 Komponen-Komponen Budaya 

Komponen-komponen budaya mencakup: 

1. Nilai-nilai dan norma 

Menurut Mowen dan Minor, (2002) yang dikutip oleh Suryani, (2008:288) 

terdapat dua jenis norma yang umum, yaitu: norma yang dijalankan dan 

norma kresive. Norma yang dijalankan (enacted norm) biasanya dinyatakan 

dalam bentuk undang-undang, atau bentuk peraturan lainnya. Sedangkan 

norma kresive (cresive norm) meskipun tidak tertulis secara formal namun 

sangat kuat tertanam pada anggota masyarakat karena norma ini tertanam 

secara budaya dan hanya dipelajari melalui interaksi yang luas dengan 

anggota masyarakat yang menganut kebudayaan tersebut. Menurut Suryani, 

(2008:288) terdapat tiga jenis norma kresive, yaitu: 

a. Kebiasaan  

Kebiasaan terkait dengan apa yang dilakukan oleh anggota masyarakat 

yang dilakukan secara terus-menerus dan disepakati bersama. Kebiasaan 
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yang dilakukan menjelang pernikahan dan upacara pernikahan, kebiasaan 

dalam menyambut kelahiran dan lain-lain. 

b. Adat istiadat 

Adat istiadat merupakan kebiasaan yang lebih menekankan pada aspek 

moral perilaku. Biasanya terkait dengan kebiasaan yang boleh dan tidak 

boleh yang berlaku di masyarakt.  

c. Konvensi 

Konvensi menekankan pada bagaimana bertindak dalam kehidupan sehari-

hari yang dilakukan oleh konsumen sebagai anggota masyrakat. 

2. Mitos  

Mitos merupakan kisah yang mengungkapkan nilai-nilai utama dan cita-cita 

suatu masyarakat. 

3. Simbol 

Warna dalam konteks pemasaran sering digunakan sebagai simbol yang 

menyiratkan makna tertentu menurut budaya tertentu. 

4. Bahasa  

Bahasa merupakan alat komunikasi antar manusia. Dalam interaksi sosial 

bahasa memainkan peran penting karena melalui bahasa inilah komunikasi 

dapat terjadi. Anggota masyarakat dapat memahami apa yang diinginkan dan 

diharapakan melalui bahasa yang disampaikan. Segala hal yang terkait 

dengan kompenen kebudayaan sangat mungkin berubah dari waktu ke waktu. 

Perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan ekternal seperti perubahan 

lingkungan sosial, teknologi, alam dan lain- lain akan sangat mungkin 

berpengaruh terhadap budaya. Perubahan teknologi yang menggeser 
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kehidupan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industry telah 

mengubah nilai-nilai, kebiasaan yang ada di masyarakat. Perkembangan 

globalisasi akibat perkembangan teknologi informasi terbukti telah mengubah 

beberapa kebiasaan yang adadi masyarakat. Perubahan-perubahan ini akan 

mempengaruhi perilaku masyarakat, termasuk perilaku pembelian. 

5. Pengaruh etnis pada perilaku konsumen 

Norma dan nilai kelompok-kelompok spesifik di dalam masyarakat yang 

lebih luas disebut pola etnis. Konsumen individual mungkin dipengaruhi 

sedikit atau secara luas oleh kelompok etnis. Kelompok etnis mungkin 

terbentuk di sekitar kebangsaan, agama, sifat fisik, lokasi geografis, atau 

faktor-faktor lain. Etnisitas adalah proses identifikasi kelompok di mana 

orang menggunakan label etnis untuk mendefinisikan diri mereka sendiri dan 

orang lain. Perspektif subjektifitas mencerminkan hubungan yang orang buat 

mengenai diri mereka sendiri. Definisi objektivis berasal dri kategori sosio 

budaya. Di dalam penelitian konsumen, etnisitas paling baik didefinisikan 

sebagai semacam kombinasi dari keduanya, termasuk kekuatan atau 

kelemahan afiliasi yang orang punyai dengan kelompok etnis. Hingga tingkat 

di mana orang dalam kelompok etnis yang lain atau masyarakat yang lebih 

besar, mereka merupakan kelompok etnis dan pangsa pasar yang berbeda 

(Engel, Blackwell & Miniard, 1995 yang dikutip oleh Sunyoto, 2013:19). 

2.2.2 Faktor Kelas Sosial 

Kelas-kelas sosial adalah kelompok-kelompok yang relatif homogen dan bertahan 

lama dalam suatu masyarakat, yang tersusun secara hierarki dan keanggotannya 
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mempunyai nilai, minat dan perilaku yang serupa (Setiadi, 2008:12). Kelas sosial 

didefinisikan sebagai pembagian anggota-anggota masyarakat ke dalam suatu 

hirarki kelas-kelas status yang berbeda, sehingga anggota dari setiap kelas yang 

relatif sama mempunyai kesamaan. Dengan demikian terdapat penjejangan dalam 

kelas sosial, mulai dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. 

Banyaknya jenjang (kelas sosial) di masyarakat ini relatif berbeda tergantung dari 

kondisi ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat tersebut dan kepentingan yang 

melatarbelakangi (Suryani, 2013:198). 

2.2.2.1 Variabel Kelas Sosial 

Stratifikasi terjadi untuk mengembangkan dan melestariskan identitas sosial 

kolektif di dalam dunia yang dicirkan oleh ketidaksamaan ekonomi yang mudah 

menyebar. Identitas sosial dicapai dengan menetapkan batas-batas pada interaksi 

di antara manusia dari status yang tidak sama. Sebuah penelitian yang berkenaaan 

dengan pengukuran kelas di kota-kota besar dan secara nasional, gerakan di antara 

kelas-kelas sosial, interaksi kelas sosial dengan variabel lain seperti jenis kelamin, 

ras, etnisitas, dan pendidikan, serta efek kelas sosial pada kemiskinan dan 

kebijakan ekonomi. 

Berikut ini beberapa variabel kelas sosial (Engel, Blackwell & Miniard, 1995 

yang dikutip oleh Sunyoto, 2013:22): 

1. Variabel ekonomi 

Pekerjaan, pendapatan, dan kekayaan mempunyai kepentingana kritis karena 

apa yang orang kerjakan untuk nafkah tidak hanya menentukkan berapa 
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banyak yang harus dibelanjakan oleh keluarga, tetapi juga sangat penting 

dalam menentukan kehormatan yang diberikan kepada anggota keluarga. 

Kekayaan biasanya adalah hasil dari akumulasi pendapatan masa lalu. Dalam 

bentuk tertentu seperti pemilikan perusahaan atau saham dan obligasi, 

kekayaan adalah sumber pendapatan masa datang yang memungkinkan 

keluarga mempertahankan kelas sosialnya (yang tinggi) generasi ke generasi. 

2. Variabel interaksi 

Prestise pribadi, asosiasi, dan sosialisasi adalah inti dari kelas sosial. Orang 

mempunyai prestise tinggi jika orang lain mempunyai sikap respek atau 

menghormati mereka. Prestise adalah sentimen di dalam pikiran orang yang 

mungkin tidak selalu mengetahui bahwa hal itu ada di sana. Untuk analis 

konsumen, prestise dipelajari dengan dua cara, yaitu dengan menanyakan 

orang mengenai sikap respek mereka terhadap orang lain dan dengan 

memerhatikan perilaku mereka dalam hal-hal seperti peniruan gaya hidup dan 

pemakaian produk. 

3. Asosiasi 

Asosiasi adalah variabel yang berkenaan dengan hubungan sehari-hari. Orang 

yang mempunyai hubungan sosial yang erat dengan orang yang suka 

mengerjakan hal-hal yang sama seperti yang mereka kerjakan, dengan cara 

yang sama, dan dengan siapa mereka merasa senang. 

4. Sosialisasi 

Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar keterampilan, sikap dan 

kebiasaan untuk berpartisipasi di dalam kehidupan komunitas bersangkutan. 

Banyak penelitian sosiologis menyimpulkan bahwa perilaku dan nilai-nilai 
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kelas sosial dipelajari secara dini di dalam siklus kehidupan. Posisi kelas 

orang tua jelas dibedakan pada anak-anak pada waktu mereka mencapai masa 

remaja, bukan hanya untuk pola perilaku dasar, tetapi variabel kepribadian 

yang bervariasi menurut kelas sosial seperti harga diri (self esteem). 

5. Variabel politik 

Kekuasaan, kesadaran kelas, dan mobilitas adalah penting untuk mengerti 

aspek politik dari sistem stratifikasi. Kekuasaan adalah potensi individu atau 

kelompok untuk menjalankan kehendak mereka atas orang lain. Walaupun 

merupakan pokok dalam analisis banyak teoretikus kelas sosial, variabel ini 

kurang menarik minat langsung pemasar. 

6. Kesadaran kelas 

Kesadaran kelas mengacu pada tingkat di mana orang di dalam suatu kelas 

sosial sadar diri mereka sebagai kelompok tersendiri dengan kepentingan 

politik dan ekonomi bersama. Sementara orang menjadi semakin sadar 

kelompok, mereka mungkin mengorganisasi partai politik, serikat pekerja, 

dan asosiasi lain untuk memajukan kepentingan kelompok mereka. 

7. Mobilitas dan suksesi 

Mobilitas dan suksesi adalah konsep kembar yang berhubungan dengan 

stabilitas atau instabilitas system stratifikasi. Susksesi mengacu kepada proses 

anak-anak yang mewarisi posisi kelas orang tua mereka. Mobilitas mengacu 

pada proses pergerakan naik atau turun yang berhubungan dengan orang tua 

mereka. Jika mobilitas terjadi di dalam arah naik, kemungkinan ada 

konsumen akan perlu belajar seperangkat perilaku konsumen yang baru 

(produk dan mereka yang konsisten dengan situasi baru mereka). 
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2.2.2.2 Sifat Kelas Sosial 

Sifat kelas sosial berdampak pada dinamika yang terjadi di masyarakat. Terdapat 

dua sifat kelas sosial, yakni: 

1. Hirarkis 

Hirarkis artinya bahwa kelas sosial itu bersifat berjenjang, dari yang paling 

rendah, menengah, dan tinggi. Meskipun sift hirarkis ini terjadi pada semua 

masyarakat, namun banyaknya jenjang bervariasi antara masyarakat yang satu 

dengan yang lain. 

2. Dinamis 

Kelas sosial bersifat dinamis, artinya bahwa kelas sosial seorang konsumen 

dapat berubah menjadi lebih tinggi (naik), atau sebaliknya dapat mengalami 

penurunan. Mobilitas kelas sosial di masyarakat sangat mungkin terjadi.  

Perubahan kelas sosial ini akan diikuti dengan penyesuaian pola konsumsi 

dan gaya hidup. Konsumen dari kelas sosial bawah yang karena kemampuan 

dan ketekunannya meraih suskses, mendapatkan status sosial yang tinggi dan 

didukung oleh kondisi ekonomi yang baik, akan menyesuaikan pola konsumsi 

dan gaya hidupnya. Ketika konsumen berada di kelas sosial bawah, makan di 

pinggir jalan sudah merasa nyaman, baju tanpa merek tidak menjadi masalah, 

kini setelah kehidupannya membaik, dan kelas sosialnya meningkat, maka 

tidak mau lagi makan di pinggir jalan, tetapi selalu mencari restoran yang 

terkenal, berbelanja baju di butik, dan lain-lain. 

 

 



24 
 

2.2.2.3 Penentu Kelas Sosial 

Penentu kelas sosial menurut sosiolog Joseph Kahl dalam buku Consumer 

Behavior oleh Engel, Blackwell & Miniard (1995) yang dikutip oleh Sunyoto, 

(2013:24) meliputi pekerjaan, prestasi pribadi, interaksi, pemilikan, orientasi nilai, 

dan kesadaran kelas. 

1. Pekerjaan 

Analisis konsumen mempertimbangkan pekerjaan sebagai indikator tunggal 

terbaik mengenai kelas sosial. Pekerjaan yang dilakukan oleh konsumen 

sangat memengaruhi gaya hidup mereka dan merupakan satu-satunya basis 

terpenting untuk menyampaikan prestise, kehormatan, dan respek. Kapilitas 

atau wirausaha adalah salah satu dari pekerjaan dengan efek yang lebih 

langgeng atau kelas sosial keluarga karena kemungkinan pengembangan 

simpanan modal yang akan meneruskan pendapatan untuk generasi masa 

datang. 

2. Prestasi pribadi 

Status seseorang dapat pula dipengaruhi oleh keberhasilannya yang 

berhubungan dengan status orang lain di dalam pekerjaan yang sama. 

Walaupun pendapatan bukanlah indicator yang biak untuk keseluruhan kelas 

sosial pendapatan dapat berfungsi sebagai ukuran prestasi pribadi di dalam 

surat pekerjaan. Duapuluh lima persen penghasil pendapatan puncak di dalam 

pekerjaan apa pun mungkin juga merupakan yang paling dihormati sebagai 

orang yang kompeten secara pribadi di dalam bidang mereka. 
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3. Interaksi  

Orang merasa paling senang jika mereka bersama orang dengan nilai dan 

perilaku yang sama. Sosiolog yang menekankan analisis interaksi sosial 

kadang disebut kelompok siapa-mengundang-siapa-untuk-makan malam. Di 

dalam rancangan seperti ini keanggotaan kelompok dan interaksi dianggap 

sebagai determinan utama dari kelas sosial seseorang. Walaupun mungkin 

merupakan pengecekan keabsahan yang terbaik dalam penelitian kelas sosial, 

interaksi bukan merupakan variabel yang sama bermanfaatnya, dalam 

penelitian konsumen, dengan pekerjaan karena kesulitan dalam mengukur 

interaksi sosial. Keintiman sosial adalah ekspresi kesamaan sosial walaupun 

interaksi bersangkutan mungkin sulit diukur. Interaksi sosial biasanya terbatas 

pada kelas sosial langsung seseorang, walaupun peluang ada untuk kontak 

yang lebih luas. 

4. Pemilikan 

Pemilikan adalah simbol keanggotaan kelas, tidak hanya pemilikan, tetapi 

sifat pilihan yang dibuat. Keputusan kepemilikan terpenting yang 

mencerminkan kelas sosial suatu keluarga adalah pilihan di mana untuk 

tinggal. Ini mencakupi baik jenis rumah dan lingkungan tetangga. Satu lagi 

kepemilikan yang sangat penting adalah universitas tempat orang menuntut 

ilmu. Individu kelas atas memilih seolah terbaik, yang pada gilirannya 

mengukuhkan kesadaran dan kohesi kelas. Pemilikan lain yang berfungsi 

sebagai indikator status sosial mencakupi keanggotaan dan klub, gaya perabot 

yang disukai, busana, peralatan, dan jenis hiburan yang dipilih. Orang yang 

tidak mempunyai pemilikan atau pengetahuan mengenai pemilikan tetapi 
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yang mencita-citakan kelas sosial yang lebih tinggi dapat belajar dengan rajin 

guna mengetahui lebih banyak tentang kepemilikan dari kelas ini. 

Produk dan merek sering berusaha agar ditempatkan sebagai simbol status 

sebagai produk yang digunakan oleh kelas menengah atas atau kelas atas. 

Untuk orang yang berusaha agar dihubungkan dengan kelas-kelas itu, 

pembelian mereka seperti ini mungkin sebagian didasarkan kepada hasrat 

akan afialiasi atau identifikasi seperti ini. 

5. Orientasi nilai 

Nilai menunjukkan kelas sosial di mana seseorang termasuk di dalamnya. 

Ketika sekelompok orang berbagai seperangkat keyakinan bersama yang 

abstrak yang mengorganisiasi dan menghubungkan banyak sifat spesifik 

adalah mungkin untuk menggolongkan individu di dalam kelompok dengan 

tingkat di mana ia memiliki nilai ini. Kepercayaan ini mungkin mengacu 

kepada nilai-nilai umum mengenai cita-cita politik, praktik keagamaan, 

motivasi kerja, system ekonomi kapitalistis dan seterusnya. 

6. Kesadaran kelas 

Kelas sosial seseorang ditunjukkan hingga jangkauan tertentu dengan berapa 

sadar orang bersangkutan akan kelas sosial di dalam suatu masyarakat. 

Individu yang relatif sadar akan perbedaan kelas lebih mungkin berasal dari 

kelas sosial yang lebih rendah mungkin lebih sadar akan realitas kelas sosial 

secara keseluruhan. Ini mengesankan bahwa organisasi pemasaran dengan 

target pasar di dalam kelas atas perlu lebih banyak mempelajari kelas sosial 

dan mengembangkan strategi pemasaran bedasarkan perbedaan kelas sosial 
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yang lebih halus daripada perusahaan yang mengimbau kelas sosial yang 

lebih rendah. 

2.2.2.4 Pendapatan atau Kelas Sosial 

Menurut Sunyoto, (2013:29) prosedur untuk pemangsaan pasar (proses 

mendefinisikan kelompok pelanggan yang homogen dan membuat tawaran yang 

kuat secara khusus untuk mereka) mencakup langkah sebagai berikut: 

1. Identifikasi pemakaian kelas sosial dan produk 

2. Perbandingan variabel kelas sosial untuk pemangsaan dengan variabel lain 

(pendapatan, siklus hidup)  

3. Deskripsi karakteristik kelas sosial yang diidentifikasi di dalam target pasar. 

4. Perkembangan program pemasaran untuk memaksimumkan keefektifan 

bauran pemasaran yang didasarkan pada konsistensi dengan sifat kelas sosial. 

 

2.2.3 Faktor-Faktor Sosial 

Menurut Kotler, (1996:181) faktor-faktor sosial yang berpengaruh terhadap 

perilaku konsumen diantaranya: kelompok acuan, keluarga, peran dan status 

dalam masyarakat. 

2.2.3.1 Kelompok Referensi 

Kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai 

pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku 

seseorang. Beberapa diantaranya adalah kelompok-kelompok primer, yang dengan 

adanya interaksi yang cukup berkesinambungan, seperti keluarga, teman, tetangga 

dan teman sejawat. Kelompok-kelompok sekunder, yang cenderung lebih resmi 
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dan yang mana interaksi yang terjadi kurang berkesinambungan. Kelompok yang 

seseorang ingin menjadi anggotanya disebut kelompok aspirasi. Sebuah kelompok 

diasosiatif (memisahkan diri) adalah sebuah kelompok yang nilai atau perilakunya 

tidak disukai oleh individu. 

Menurut Assel yang dikutip oleh Sutisna, (2002 :176) kelompok rujukan atau 

kelompok referensi adalah kelompok yang berfungsi sebagai poin rujukan bagi 

individu dalam membentuk kepercayaan, sikap dan perilakunya. Adapun jenis – 

jenis kelompok referensi menurut Engel, et al (1994) yang dikutip Sutisna, 

(2002:176) oleh:  

1. Kelompok Primer dan Kelompok Sekunder Kelompok primer merupakan 

kelompok dengan interaksi yang tidak terbatas, sesama anggotanya sudah 

saling mengenal dan memperlihatkan kesamaan yang mencolok dalam 

kepercayaan dan perilaku. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok 

yang interaksinya bersifat lebih sporadis, kurang komperhensif, dan kurang 

berpengaruh dalam membentuk gagasan dan perilaku.  

2. Kelompok Aspirasi dan Kelompok Disosiatif Kelompok aspirasi merupakan 

kelompok yang didalamnya terdapat keinginan untuk mempergunakan norma, 

nilai serta perilaku orang lain. Sedangkan kelompok disosiatif adalah 

kelompok yang nilai – nilainya atau normanya berusaha dihindari oleh orang 

lain.  

3. Kelompok Formal dan Kelompok Informal Kelompok formal merupakan 

kelompok yang memiliki peraturan – peraturan yang tegas, organisasi dan 

strukturnya dimodifikasi secara tertulis dan hubungan antara anggotanya 

didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan kelompok informal 
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merupakan kelompok dengan lebih sedikit struktur dan mungkin didasarkan 

pada persahabatan atau persamaan – persamaan yang dimiliki anggotanya. 

Keluarga adalah kelompok yang terdiri dari dua atau lebih orang yang 

berhubungan darah, perkawinan atau adopsi dan tinggal bersama.  

4. Peran dan Status. Seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama 

hidupnya keluarga, klub, organisasi. Posisi seseorang dalam setiap kelompok 

dapat diidentifikasikan dalam peran dan status. Sebuah peranan terdiri dari 

aktifitas yang diperkirakan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan orang-

orang lain yang ada di sekelilingnya. Setiap peranan akan mempengaruhi 

perilaku membelinya. 

 

2.2.3.2 Faktor Yang Menentukkan Kekuatan Pengaruh Kelompok 

Menurut Suryani, (2008:226) kelompok punya pengaruh kuat jika mampu: 

1. Menginformasikan atau membuat individu lebih menyadari mengenai produk 

atau merk tertentu. Suatu kelompok pembelanja mempunyai pengaruh yang 

kuat dalam hal pemilihan merk kepada anggota yang tergabung dalam 

kelompoknya, jika kelompok tersebut mempunyai informasi yang banyak dan 

lengkap tentang berbagai merk dan dalam interaksi komunikasi tentang 

pentingnya memilih merk dan informasi berbagai merk dan kinerjanya sering 

terjadi anggota kelompok. 

2. Memberikan kesempatan untuk membandingkan 

Dalam interaksi, anggota kelompok akan saling berbagi pengalaman, 

menyampaikan ide, dan bertanya kepada yang lainnya. Pengaruh kelompok 

akan kuat jika dalam kelompok tersebut terdapat suasana untuk saling berbagi 
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pengalaman dan diskusi untuk membandingkan berbagai pilihan dan perilaku 

belanja dan perilaku konsumsi. 

3. Mempengaruhi individu untuk mengadopsi sikap 

Kelompok yang mempunyai pengaruh kuat pada anggotanya untuk 

menyesuaikan sikap dengan sikap yang dikembangkan oleh kelompok, akan 

lebih berpengaruh dibandingkan kelompok yang lemah dalam mempengaruhi 

perilaku anggotanya. 

4. Melegitimasi keputusan individu untuk menggunakan produk yang sama 

dengan yang digunakan kelompok. 

Kelompok yang mempunyai kekuatan dalam memberikan rekomendasi dan 

bahkan mengharuskan anggotanya untuk menggunakan suatu produk tertentu 

akan mempunyai pengaruh kuat terhadap perilaku konsumsi dan perilaku 

belanja anggotanya, ssehingga secara langsung berpengaruh terhadap perilaku 

konsumen. 

2.2.4 Faktor Pengaruh Pribadi 

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur dan 

tahapan daur hidup, pekerjaan dan situasi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian 

dan konsep diri pembeli. Konsumsi seorang juga dibentuk oleh tahapan siklus 

hidup keluarga. Beberapa penelitian terakhir telah mengidentifikasi tahapan-

tahapan dalam siklus hidup psikologis. Orang-orang dewasa biasanya mengalami 

penambahan atau transformasi tertentu pada saat mereka menjalani hidupnya. 

Pekerjaan mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Para pemasar berusaha 

mengidentifikasi kelompok-kelompok pekerja yang memiliki minat di atas rata-

rata terhadap produk dan jasa tertentu. Situasi ekonomi seorang akan 
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mempengaruhi pemilihan produk. Situasi ekonomi seseorang terdiri dari 

pendapatan yang dapat dibelanjakan (tingkatnya, stabilitasnya, dan polanya), 

tabungan dan hartanya (termasuk presentase yang mudah dijadikan uang) (Setiadi, 

2008:13). 

Gaya hidup seseorang adalah pola hidup di dunia yang diekspresikan oleh 

kegiatan, minat dan pendapat seseorang. Gaya hidup menggambarkan “seseorang 

secara keseluruhan” yang berinteraksi dengan lingkungan. Gaya hidup juga 

mencerminkan sesuatu di balik kelas sosial seseorang. Kepribadian adalah 

karakteristik psikologis yang berada dari setiap orang yang memandang responnya 

terhadap lingkungan yang relatif konsisten. Kepribadian dapat merupakan suatu 

variabel yang sangat berguna dalam menganalisis perilaku konsumen. Bila jenis-

jenis kepribadian dapat diklasifikasikan dan memiliki korelasi yang kuat antara 

jenis-jenis kepribadian tersebut dengan berbagai pilihan produk atau merek.   

a. Umur dan Tahapan Dalam Siklus Hidup 

Konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. 

Beberapa penelitian terakhir telah mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam 

siklus hidup psikologis. Orang-orang dewasa biasanya mengalami perubahan 

atau transformasi tertentu pada saat mereka menjalani hidupnya. 

b. Pekerjaan 

Pola konsumsi seseorang juga dipengaruhi oleh pekerjaannya. Seorang 

pekerja keras akan membeli pakaian kerja, sepatu kerja, kotak makanan, dan 

rekreasi permainan bowling. Para pemasar berusaha mengidentifikasi 

kelompok-kelompok pekerja yang memiliki minat di atas rata-rata terhadap 

produk dan jasa tertentu. 



32 
 

c. Keadaan Ekonomi 

Keadaan ekonomi seseorang akan besar pengaruhnya terhadap pilihan 

produk. Yang dimaksud dengan keadaan ekonomi seseorang adalah terdiri 

dari pendapatan yang dapat dibelanjakan (tingkatnya, stabilitasnya, dan 

polanya), tabungan dan hartanya (termasuk presentase yang mudah dijadikan 

uang), kemampuan untuk meminjam dan sikap terhadap mengeluarkan lawan 

menabung. 

d. Gaya Hidup 

Gaya Hidup seseorang adalah pola hidup di dunia yang diekspresikan oleh 

kegiatan, minat dan pendapat seseorang. Gaya hidup menggambarkan 

“seseorang secara keseluruhan” yang berinteraksi dengan lingkungan. Gaya 

hidup juga mencerminkan sesuatu dibalik kelas sosial seseorang (Setiadi, 

2008:13). Konsep gaya hidup dan kepriadian sering kali disamakan, padahal 

sebenarnya keduanya berbeda. Gaya hidup lebih menunjukkan pada 

bagaimana individu menjalankan kehidupannya. Gaya hidup merupakan pola 

konsumsi yang mereflesikan pilihan individu dalam hal bagaimana mereka 

menghabiskan uang dan waktunya (Solomon, 2011 yang dikutip oleh 

Suryani, 2013:57). 

e. Kepribadian dan Konsep Diri  

Yang dimaksud dengan kepribadian adalah karakteristik psikologis yang 

berbeda dari setiap orang yang memandang responnya terhadap lingkungan 

yang relatif konsisten. Kepribadian dapat merupakan suatu variabel yang 

sangat berguna dalam menganalisa perilaku konsumen. Bila jenis-jenis 

kepribadian dapat diklasfikasikan dan memiliki korelasi yang kuat antara 
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jenis-jenis kepribadian tersebut dengan berbagai pilihan produk atau merek 

(Sunyoto, 2013:31). 

2.2.4.1 Teori-teori Kepribadian 

Menurut Sunyoto, (2013:31-34) ada beberapa teori yang mengemukakan tentang 

kepribadian seseorang, yaitu: 

1) Teori psikoanalistis 

Teori ini dikemukakan oleh Sigmund Freud, yang menekankan pada sifat-

sifat kepribadian yang tidak disadari sebagai hasil dari konflik masa kanak-

kanak. Konflik itu diturunkan menjadi tiga komponen kepribadian yang 

meliputi id, ego dan super ego. Id atau libido mengendalikan kebutuhan dan 

kepentingan individu yang paling dasar seperti rasa lapar, haus, dan 

pertahanan diri. Id adalah seluruh sumber kekuatan yang dibawa sejak lahir 

yang mengendalikan perilaku. Sumber kekuatan itu bekerja hanya denga satu 

prinsip, yaitu mengarahkan perilaku untuk mencapai kesenangan. Ego adalah 

konsep diri individu dan manifetasi realitas tujuan, dan hal itu dikembangkan 

dalam interaksi dengan dunia luar.  Ego mengendalikan id untuk mencapai 

tujuan yang secara sosial bisa diterima. Super ego tidak mengatur id tetapi 

super ego sebagai pengendali dengan memberikan hukuman pada perilaku 

yang tidak dapat diterima dengan menciptakan perasaan bersalah. 

2) Teori sosial 

Dari perspektif teori sosial, kepribadian dijelaskan dengan pola perilaku yang 

konsisten yang memperlihatkan hubungan orang-orang dengan situasi sosial. 

Dalam pandangan teori sosial, setiap orang berperilaku sesuai dengan 
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tuntutan sosial. Ketika dalam suatu masyarakat terdapat dogma-dogma yang 

kuat sehingga mengungkung anggota masyarakatnya, maka tindakan perilaku 

seseorang akan diarahkan oleh dogma-dogma itu. Penelitian teori sosial yang 

berhubungan dengan pemasaran telah menggunakan skala “attention to social 

comparison information (ATSCI)”. Skala tersebut menilai kecenderungan 

konsumen untuk menyesuaiakan pada tekanan mempunyai skor yang tinggi 

pada ATSCI menyatakan suatu kesadaran bagaimana orang lain bereaksi pada 

perilaku mereka, dan akan cenderung untuk mengubah sikap mereka, 

sehingga konsisten dengan norma-norma kelompok. 

3) Teori konsep diri 

Dalam pandangan teori konsep diri, manusia mempunyai pandangan dan 

presepsi atas dirinya sendiri. Dengan demikian setiap individu berfungsi 

sebagai subjek dan objek presepsi. Konsep diri yang dimiliki oleh seorang 

individu adalah berupa penilaian-penilaian terhadap diri sendiri. Secara 

umum konsep diri diatur oleh dua prinsip, yaitu keinginan untuk mencapai 

konsistensi dan keinginan untuk meningkatkan harga diri (self esteem). 

Pencapaian konsistensi berarti konsumen akan bertindak menurut konsep diri 

yang sebenarnya. Perilaku pembelian konsumen diarahkan untuk pencapaian 

konsep diri, itulah yang disebut sebagai keinginan untuk konsisten antara 

konsep diri dan perilakunya. Konsep diri yang sebenarnya (actual self) dapat 

diterapkan untuk pemasaran. Konsep actual self menyatakan bahwa 

pembelian yang dilakukan oleh konsumen dipengaruhi oleh konsep yang 

dimiliki oleh mereka sendiri. Konsistensi diri dicapai dengan membeli produk 

yang dirasakan oleh konsumen antara citra mereka dan citra diri. 
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Komponen lain dari konsep diri, yaitu in deal self yang berhubungan self 

esteem. Self esteem seseorang merupakan suatu sikap positif terhadap diri 

sendiri. Orang dengan harga diri yang rendah tidak mempunyai harapan 

bahwa mereka akan berusaha menghindari keadaan yang bisa memalukan, 

kegagalan atau penolakan. Sebaliknya orang dengan harga diri tinggi 

mengharapkan akan menjadi sukses, akan berani mengambil resiko dan 

bersedia menjadi pusat perhatian. 

4) Teori sifat pendekatan teori sifat (trait theory) 

Kepribadian berusaha mengkalsifikasikan manusia menurut karakteristik atau 

ciri-ciri dominan. Trait adalah setiap karakteristik yang berbeda dari satu 

dengan yang lainnya, dan cirri atau sifat itu permanen dan konsisten. Teori 

trait ini berusaha menjelaskan serangkaian kecenderungan sifat-sifat manusia. 

Pendekatan kepribadian dengan teori sifat ini berusaha mengkuantitatifkan 

karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh seseorang. Di samping itu 

pendekatan ini bedasarkan diri-kepribadian dan penggunaannya untuk 

pemasaran sering mengalami kesulitan untuk memprediksi perilaku 

konsumen secara permanen.  

Tabel 2.1 Ciri-ciri Kepribadian Seseorang 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Pendiam versus ramah 

Bodoh versus cerdas 

Tidak stabil versus stabil 

Patuh versus agresif 

Serius versus bersenang-senang 

Bijaksana versus hati-hati 

Pemalu versus tidak pemalu 

Keras hati versus lembut 

Penuh kepercayaan versus curiga 

10 

11 

12 

 

13 

14 

15 

16 

Praktis versus imajinatif 

Rendah hati versus pulasan 

Percaya pada diri sendiri versus menyalahkan diri 

sendiri 

Konservatif versus coba-coba 

Bergantung pada kelompok versus mandiri 

Tidak disiplin versus terkendali 

Santai versus tertekan 

Sumber: Sutisna, 2002 yang dikutip oleh Sunyoto, 2013:35 
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2.2.4.2 Nilai dan Gaya Hidup 

Pengertian nilai dan gaya hidup adalah sebagai cara hidup yang diidentifikasikan 

oleh bagaimana seseorang menghabiskan waktu mereka, apa yang mereka anggap 

penting dalam lingkungannya, dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka 

sendiri dan juga dunia sekitarnya (Sutisna, 2002 yang dikutip oleh Sunyoto, 

2013:35). Henry Assael (1992) dalam bukunya Consumer Behavior and 

Marketing Action dikutip oleh Sutisna (2002) yang dikutip oleh Sunyoto, 

(2013:35) menyebutkan bahwa gaya hidup akan berkembang pada masing-masing 

dimensi yaitu aktivitas, interest, dan opini tampak sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Inventory Gaya Hidup 
Aktivitas Interest Opini 

Bekerja 

Hobi  

Peristiwa sosial 

Liburan 

Hiburan 

Anggota klub 

Komunitas 

Belanja 

Olahraga  

Keluarga 

Rumah 

Pekerjaan 

Komunitas 

Rekreasi 

Pakaian 

Makanan 

Media 

Prestasi  

Diri mereka sendiri 

Masalah-masalah sosial 

Politik  

Bisnis 

Ekonomi 

Pendidikan produk 

Masa depan 

Budaya 

 

Sumber: Sutisna, 2002 yang dikutip oleh Sunyoto, 2013:36 

SRI Internasional telah mengembangkan program untuk mengukur gaya hidup 

ditinjau dari aspek nilai kultural, yaitu outer directed, inner directed, need driven. 

Barikut ini table yang menunjukkan karakteristik konsumen dari ketiga aspek nilai 

cultural di atas: 

Tabel 2.3 Karakteristik Konsumen Bedasarkan Aspek Outer Directed, Inner 

Directed, dan Need Driven 
Outer Directed Inner Directed Need Driven 

Belongers:  

Kelas menengah, mengahargai 

rasa aman, stabil, identitas, 

dan solidaritas kelompok, 

tidak ambil resiko,  ingin hura-

hura. 

I-Am-Me: 

Muda, idealis, menekankan 

ekspresi diri, music keras, 

busana mencolok, melawan 

keompok outer directed. 

Survivor: 

(Orang yang bertahan hidup). 

Wanita tua, pendidikan rendah 

dan tidak sehat, atau keluarga 

tidak mampu. 

Emulators: Experiential: Sustainer: 
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Belanja terus, punya hutang, 

frustasi dalam ambisinya. 

Mengahargai pendidikan, 

lingkungan dan pengalaman-

pengalaman. 

Muda, berjuang mencari 

tempat dalam masyarakat. 

Achievers: 

Lebih tua, matang, mampu, 

berkeluarga yang memiliki 

rumah. Emulator ingin masuk 

kelompok ini. 

Socially Conscious: 

Paling tinggi pendidikan, 

dewasa, gerakan flower power 

sampai dengan politik, punya 

jabatan berpengaruh tapi 

sering protes dalam isu sosial 

politik 

 

Sumber: Sutisna, 2002 yang dikutip oleh Sunyoto, 2013:37 

 

2.2.5 Faktor Psikologis 

Menurut Kotler, (1996:196) faktor psikologis mencakup presepsi, motivasi, 

pembelajaran, sikap, dan kepribadian. Sikap dan kepercayaan merupakan faktor 

psikolgis mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

1. Motivasi 

Menurut Suryani, (2008:27) motivasi berasal dari bahasa latin movere yang 

artinya menggerakkan. Seorang konsumen tergerak untuk membeli sesuatu 

produk karena ada sesuatu yang menggerakkan. Proses timbulnya dorongan 

sehingga konsumen tergerak untuk membeli suatu produk itulah yang disebut 

motivasi. Sedangkan yang memotivasi untuk membeli namanya motif.  

2. Presepsi 

Presepsi didefinisikan sebagai proses dimana seseorang memilih, 

mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi untuk menciptakan 

suatu gambaran yang berarti di dunia ini. Orang dapat memiliki presepsi yang 

berbeda dari objek yang sama karena adanya tiga proses presepsi: 

a. Perhatian yang selektif.  

b. Gangguan yang selektif. 

c. Mengingat kembali yang selektif. 
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3.    Proses Belajar 

Proses belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul 

dari pengalaman. 

4.    Kepercayaan dan Sikap 

Kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang dimiliki seseorang 

terhadap sesuatu (Setiadi, 2008:15). Sikap adalah suatu kecenderungan yang 

dipelajari untuk  beraksi terhadap penawaran produk dalam situasi dan 

kondisi tertentu secara konsisten. Sikap mempengaruhi kepercayaan, dan 

kepercayaan mempengaruhi sikap (Sangadji & Sopiah, 2013:24). 

2.2.5.1 Kepribadian 

Kepribadian sering diartikan sebagai karakteristik individual yang merupakan 

perpaduan dari sifat, tempramen, kemampuan umum dan bakat yang dalam 

perkembangannya dipengaruhi oleh interaksi individu dengan lingkungannya. 

Kepribadian juga dipandang sebagai karakteristik yang ada dalam diri individu 

yang melibatkan berbagai proses psikologis yang akan menentukan 

kecenderungan dan respon seseorang terhadap lingkungan (Suryani, 2013:47). 

Kepribadian merupakan faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku 

konsumen. Kepribadian adalah pola individu untuk merespons stimulus yang 

muncul dari lingkungannya. Termasuk di dalam kepribadian adalah opini, minat, 

dan prakarsa. Pembelajaran berdampak pada adanya perubahan. Seorang 

individu/konsumen dikatakan belajar jika ada perubahan ke arah yang lebih baik 

dalam tiga aspek (kognitif, afektif, dan psikomotor) yang bersifat relatif permanen 

(Sangadji & Sopiah, 2013:24-25).  
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Terdapat beberapa karakteristik penting berkaitan dengan definisi kepribadian, 

antara lain: 

1. Kepribadian antar individu berbeda 

Tidak ada dua individu yang memiliki kepribadian yang sama, oleh karena itu 

dinyatakan bahwa kepribadian adalah unik, artinya khas pada individu 

tertentu. Kekhasan ini terutama dalam hal karakteristik yang khususnya 

membedakan dengan yang lain yang sifatnya relatif menonjol. Memang 

sangat memungkinkan ditemukannya kemiripan antar individu, tetapi bila 

ditelusur lebih lanjut pasti akan dijumpai adanya perbedaan tertentu apakah 

dalam hal karakter, emosi ataupun kecenderungan-keenderungan untuk 

melakukan perilaku tertentu. 

2. Kepribadian terbentuk karena interaksi dengan lingkungan 

Perkembangan individu mulai dari dalam kandungan, bayi, kanak-kanak, 

remaja dewasa tidak pernah terlepas dari lingkungan dimana individu 

melakukan interaksi. Oleh karena itu bagaimanapun juga lingkungan 

memiliki peran yang cukup besar dalam membentuk kepribadian konsumen. 

Lingkungan keluarga sebagai lingkungan primer, lingkungan sekolah, 

lingkungan pergaulan dan lingkungan masyarakat luas berpengaruh terhadap 

kepribadian konsumen. 

3. Kepribadian bersifat relatif permanen 

Diyakini oleh para pakar psikologi bahwa kepribadian individu bersifat relatif 

permanen, oleh karena itu relatif sangat sulit untuk mengubah kepribadian, 

jika kepribadian itu telah terbentuk pada diri individu. Suatu hal yang kurang 

tepat apabila pemasar berusaha mengubah kepribadian konsumen. Yang dapat 
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dilakukan pemasar adalah bagaimana menciptakan produk atau jasa yang 

sesuai dengan kenginan kelompok-kelompok konsumen yang memiliki 

kepribadian yang relatif mirip tersebut. 

4. Kepribadian dapat berubah 

Meskipun kepribadian bersifat relatif permanen, tetapi dalam kondisi tertentu 

kepribadian dapat berubah. Sebagai contoh adanya perubaha yang sangat 

drastis dalam kehidupan seperti perpisahan, perubahan lingkungan yang 

sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya, perceraian dan lain-lain dapat 

mengubah kepribadian seseorang. 

2.2.6 Faktor Situasi 

2.2.6.1 Pengertian Pengaruh Situasi 

Menurut Russell W.Belk (1974) yang di kutip Engel, Blackwell & Miniard (1995) 

yang dikutip oleh Sunyoto, (2013:39) pengertian pengaruh situasi adalah sebagai 

pengaruh yang timbul dari faktor yang khusus untuk waktu dan tempat yang 

spesifik yang lepas dari karakteristik konsumen dan karakteristik objek. 

Russell W.Belk (1974) yang dikutip oleh Sunyoto, (2013:39) mengusulkan bahwa 

situasi konsumen dapat didefinisikan sepanjang garis lima karakteristik umum, 

yaitu: 

1. Lingkungan fisik 

Adalah sifat nyata yang merupakan situasi konsumen. Ciri ini mencakup 

lokasi geografis, dekor, suara, aroma, penyinaran, cuaca dan konfigurasi yang 

terlihat dari barang dagangan atau bahan lain yang mengelilingi objek 

stimulus. 
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2. Lingkungan sosial 

Adalah ada atau tidak adanya orang lain di dalam situasi bersangkutan. 

3. Waktu  

Adalah sifat sementara dari situasi seperti momen tertentu ketika perilaku 

terjadi, misalnya jam, hari, bulan, tahun, musim. Waktu mungkin pula diukur 

sehubungan dengan semacam kejadian masa lalu atau masa datang untuk 

peserta situasi, misalnya waktu sejak pembelian terakhir, waktu hingga hari 

pembayaran. 

4. Tugas  

Adalah tujuan atau sasaran tertentu yang dimiliki konsumen di dalam suatu 

situasi. Sebagai contoh orang yang berbelanja hadiah perkawinan untuk 

seorang teman berada di dalam situasi acuh tak acuh dibandingkan ia 

berbelanja untuk pemakaian pribadinya sendiri. 

5. Keadaan anteseden  

Adalah suasana hati sementara, misalnya kecemasan, kesenangan, 

kegairahan, atau kondisi sementara, misalnya uang kontan yang tersedia, 

keletihan, yang dibawa oleh konsumen ke dalam situasi tersebut. Keadaan 

anteseden berbeda dengan keadaan singkat yang terjadi sebagai respons 

terhadap suatu situasi dan juga dari ciri individu yang kekal, misalnya 

kepribadian. 

2.2.6.2 Macam-macam Situasi Konsumen 

Menurut Flemming Hansen (1972) yang dikutip oleh Engel, Blackwell & Miniard 

(1995) yang dikutip oleh Sunyoto, (2013:41) ada tiga macam situasi konsumen, 

yaitu: 
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1) Situasi Komunikasi 

Pengertian dari situasi komunikasi adalah sebagai latar di mana konsumen 

dihadapkan kepada komunikasi pribadi atau non pribadi. Komunikasi pribadi 

mencakup percakapan yang mungkin diadakan oleh konsumen dengan orang 

lain seperti wiraniaga atau sesama konsumen. Komunikasi non pribadi akan 

melibatkan spektrum luas stimulus seperti iklan dan program serta publikasi 

yang berorientasi konsumen. 

2) Situasi pembelian 

Situasi ini mengacu pada latar di mana konsumen memperoleh produk dan 

jasa. Pengaruh situasi sangat lazim selama pembelian. Situasi pembelian ini 

meliputi lingkungan informas, dan lingkungan ritail. 

a. Lingkungan informasi 

Menurut James R. Bettman (1975) yang dikutip oleh Sunyoto, (2013:42), 

lingkungan informasi ini mengacu pada keseluruhan jajaran data yang 

berkaitan dengan produk yang tersedia bagi konsumen. Sifat lingkungan 

informasi akan menjadi determinan penting dari perilaku pasar ketika 

konsumen terlibat dalam bentuk pengambilan keputusan non kebiasaan. 

Sebagian dari karakteristik lingkungan yang utama mencakup 

ketersediaan informasi, jumlah beban informasi, dan cara di mana 

informasi disajikan dan diorganisasikan. 

b. Lingkungan ritail 

Sifat dari lingkungan ritail atau lingkungan eceran sering kali di acu 

sebagai store atmospherics, sangat menarik bagi para pemasar karena 

dua alasan mendasar. Pertama, berbeda dengan banyak pengaruh situasi 
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yang berada di luar kendali pemasar, mereka mempunyai kemampuan 

untuk menciptakan lingkungan eceran. Kedua, pengaruh ini dibidikkan 

kepada konsumen tepay di tempat yang benar. Lingkungan eceran ini 

meliputi bermacam elemen, termasuk tata ruang toko, ruang lorong, 

penempatan dan bentuk peraga, warna, penyinaran, kehadiran dan 

volume music di dalam toko, aroma dan temperatur. Walaupun banyak 

dari penelitian yang mendokumentasikan pengaruh faktor ini bersifat 

pribadi, studi yang diterbitkan secara terhadap berakumulasi di dalam 

bidang ini. 

3) Situasi pemakaian 

Situasi pemakaian (usage situasion) mengacu pada latar di mana konsumsi 

terjadi. Tetapi konsumsi produk sering terjadi di latar yang sangat jauh baik 

secara fisik maupun temporal, dari latar di mana produk diperoleh. Bahkan 

jika situasi pembelian dan situasi pemakaian berbeda, yang belakangan masih 

dapat memiliki pengaruh yang kuat karena konsumen memperhitungkan 

situasi pemakaian yang dimaksudkan selama pengambilan keputusan (John 

L.Stanton dan P.Greg Boner, 1980 yang dikutip oleh Sunyoto, 2013:43). 

2.2.7 Faktor Keluarga 

2.2.7.1 Pengertian Keluarga 

Keluarga dapat didefinisikan sebagai suatu unit masyarakat yang terkecil yang 

perilakunya sangat memengaruhi dan menentukan dalam pengambilan keputusan 

membeli (Anwar P.M., 1998 yang dikutip oleh Sunyoto, 2013:37). Keluarga 

sering dibedakan dengan rumah tangga. Rumah tangga umumnya digunakan 
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untuk istilah yang lebih luas. Rumah tangga terdiri dari siapa saja yang tinggal 

bersama dalam satu rumah (tempat tinggal). Dari aspek formalitas atau legalitas 

keluarga dipandang sebagai berkumpulnya dua orang atau lebih dan saling 

berinteraksi yang ada suatu ikatan perkawinan ataupun adopsi (Suryani, 

2013:179). 

Menurut Burgess dkk yang dikutip oleh Suryani, (2008:237) mendefinisikan 

keluarga bedasarkan pada orientasi terhadap tradisi, yakni: 

1. Keluarga terdiri dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan 

perkawinan, darah dan ikatan adopsi. 

2. Para anggota sebuah keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam satu 

rumah tangga atau jika mereka hidup secara terpisah,mereka tetap men 

ganggap rumah tangga sebagai rumah mereka. 

3. Anggota keluarga berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dalam 

peran-peran sosial seperti suami-istri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan 

perempuan, saudara dan saudari. 

4. Keluarga sama-sama menggunakan kultur yang sama, yaitu kultur yang 

diambil dari masyarakat dengan beberapa cirri unik tersendiri (Friedman, 

1998 yang dikutip oleh Suryani, 2013:179). 

Konsep tentang keluarga di Indonesia lebih luas. Para pakar membagi istilah 

keluarga dalam dua kategori, yaitu : keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga 

inti digunakan untuk menggantikan terminology nuclear family, sedangkan 

keluarga besar digunakan untuk menggantikan istilah ex-tended family. Keluarga 

yang diperluas dalam beberapa kelompok masyarakat juga digunakan untuk 
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menunjuk pada individu-individu yang mempunyai kekerabatan kuat karena 

hubungan darah dan tinggal dalam satu kompleks tertentu atau terpisah. Guna 

memudahkan dalam kajian keluarga di dalam buku ini, yang dimaksud dengan 

keluarga adalah suami-istri, anak-anak dan pembantu/orang tua yang tinggal 

dalam satu rumah (tempat tinggal). 

2.2.7.2 Variabel-variabel yang Mempengaruhi Keluarga 

Variabel yang dimaksud memengaruhi keluarga di sini adalah variabel sosiologis, 

di mana keluarga dalam mengambil keputusan dapat dimengerti dengan baik 

dengan mempertimbangkan dimensi sosiologis seperti kohesi, adaptasi, dan 

komunikasi (Engel, Blackwell & Miniard, 1995 yang dikutip oleh Sunyoto, 

2013:38). 

1. Kohesi adalah pertalian emosi yag dimiliki para anggota keluarga satu sama 

lain. Di samping itu kohesi merupakan ukuran seberapa dekat yang dirasakan 

oleh para anggota keluarga terhadap satu sama lain pada tingkat emosi. 

Kohesi juga dapat merefleksikan perasaan keterkaitan dengan atau 

keterpisahan dari anggota lain dalam keluarga. 

2. Kemampuan beradaptasi adalah kemampuan sistem perkawinan atau keluarga 

untuk mengubah struktur kekuasaannya, hubungan peranan, dan kaidah 

hubungan sebagai respons terhadap  stress situasional dan perkembangan. 

Kemampuan keluarga dalam beradaptasi adalah ukuran seberapa baik 

keluarga dapat memenuhi tantangan yang disajikan oleh kebutuhan yang 

berubah. 

3. Komunikasi adalah dimensi yang memudahkan, yang kritis bagi gerakan pada 

dua dimensi yang lain. Keterampilan berkomunikasi yang positif, 
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memungkinkan keluarga untuk berbagi satu sama lain kebutuhan dan 

preferensi mereka yang berubah sebagaimana berhubungan dengan kohesi 

dan kemampuan beradaptasi. Keterampilan komunikasi yang negative, seperti 

pesan ganda, ikatan ganda, kritik, meminimumkan kemampuan keluarga 

untuk berbagai perasaan, sehingga membatasi gerakan pada dimensi kohesi 

dan kemampuan beradaptasi. 

 

2.2.7.3 Peranan Individu dalam Pembelian Keluarga 

Keputusan pembelian keluarga melibatkan setidaknya lima perana yang dapat 

didefinisikan. Peranan-peranan ini mungkin dipegang oleh suami, istri, anak atau 

anggota lain di dalam rumah tangga. Peranan ganda maupun actor ganda adalah 

normal. 

1. Penjaga pintu (gatekeeper) 

Perannya adalah mengatur dan mengendalikan informasi yang akan masuk ke 

keluarga. Yang berperan sebagai penjaga pintu ini berperan untuk menerima, 

meneruskan atau menolak/mengehentikan informasi yang akan disampaikan 

kepada anggota keluarga. 

2. Pemberi pengaruh (influencer) 

Perannya adalah member pengaruh kepada anggota keluarga yang lain, untuk 

mengambil keputusan. Individu yang opininya dicari sehubungan dengan 

kriteria yang harus digunakan oleh keluarga dalam pembelian dan produk 

atau merek mana yang paling mungkin cocok dengan kriteria evaluasi itu. 
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3. Pengambil keputusan (decider) 

Orang dengan wewenang dan atau kekuasaan keuangan untuk memilih 

bagaimana uang keluarga akan dibelanjakan dan produk atau merek mana 

yang akan dipilih. 

4. Pembeli (buyer) 

Orang yang bertindak sebagai agen pembelian yang mengunjungi toko, 

menghubungi penyuplai, menulis cek, membawa produk ke rumah dan 

seterusnya. 

5. Pemakai (user) 

Perannya memakai produk atau menggunakan produk/jasa yang dibeli. 

      

2.3 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahuu mengenai keputusan pembelian sudah pernah dilakukan oleh 

beberapa peneliti. Prisca Andini (2012) menunjukkan bahwa keputusan pembelian 

konsumen berpengaruh signifikan teradap kualitas produk, harga, promosi 

kesadaran merek, citra merek, kepribadian merek dan popularitas. Artinya, 

keputusan pembelian dipengaruhi oleh faktor yang timbul dari dalam benak 

konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus mengerti apa keinginan 

konsumen untuk suatu produk yang akan mereka konsumsi. 

Dwi Cahyono (2005) penelitian ini juga melakukan hal yang serupa, yaitu 

mengenai keputusan pembelian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode studi kasus dimana data diperoleh melalui penyebaran kuesioner pada 100 

responden. Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Sebelas 

Maret yang pernah membeli atau memakai Aqua. Sedangkan yang menjadi 
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sampelnya adalah sebagian Mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang pernah 

membeli atau memakai Aqua. Teknik dalam pengambilan sampel adalah non 

probability sampling dengan type convenience sampling. Metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara dan studi 

pustaka. Selanjutnya dari data yang diperoleh dilakukan uji validitas, uji 

reliabilitas, uji regresi linier berganda, uji F, uji t dan uji koefisien determinasi. 

Didin Kartikasari (2012)  Penelitian ini menggunakan explanatory research 

dengan latar belakang bahwa untuk mencapai tujuan penelitian yaitu untuk 

mengetahui dan menjelaskan pengaruh Perilaku Konsumen terhadap Keputusan 

Pembelian, dan pengujian hipotesis. Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : Variabel Independen yaitu budaya, sosial, pribadi dan psikologis, untuk 

variabel dependen yaitu Struktur Keputusan Pembelian. 

Nyoman Daisy Widyanti (2012) hasil dari penelitian ini bahwa terdapat tujuh 

faktor yang membentuk keputusan membeli produk blackberry pada mahasiswa 

universitas Surabaya, yaitu: (1) status simbol, (2) keluarga, (3) kelompok 

referensi, (4) desain, (5) keuntungan, (6) kemudahan, dan (7) keunikan. 

Tabel 2.4 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Variabel Hasil 

Prisca(2012) Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Keputusan Pembelian 

Mobil Hyundai i20 

(Studi Kasus pada 

Konsumen Mobil 

Hyundai i20 di 

Semarang) 

Keputusan 

pembelian 

konsumen, kualitas 

produk, harga, 

promosi kesadaran 

merek, citra merek, 

kepribadian merek, 

popularitas 

tujuh variabel independen 

kualitas produk, harga, 

promosi, kesadaran merek, 

citra merek, kepribadian 

merek, dan popularitas 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

konsumen 

Cahyono(2005) Analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

keputusan pembelian 

harga, kualitas, 

merek, promosi, 

distribusi dan 

Faktor harga, kualitas, 

merek, promosi dan 

distribusi secara bersama-
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minuman air mineral 

Aqua (Studi Kasus 

Mahasiswa 

Universitas Sebelas 

Maret Surakarta) 

keputusan 

pembelian 

sama maupun secara parsial 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

minuman air mineral 

Aqua.Harga merupakan 

faktor yang paling dominan 

mempengaruhi keputusan 

pembelian minuman air 

mineral Aqua. 

Widyanti(2012)  Faktor yang 

membentuk 

keputusan membeli 

pada produk 

blackberry pada 

mahasiswa 

universitas Surabaya 

Faktor keputusan 

membeli, produk 

blackberry, 

mahasiswa 

Terdapat tujuh faktor yang 

membentuk keputusan 

membeli produk blackberry 

pada mahasiswa universitas 

Surabaya, yaitu: (1) status 

simbol, (2) keluarga, (3) 

kelompok referensi, (4) 

desain, (5) keuntungan, (6) 

kemudahan, dan (7) 

keunikan 

Kartikasari(2012) Pengaruh perilaku 

konsumen terhadap 

keputusan pembelian 

(penelitian pada 

mahasiswa 

administrasi bisnis 

angakatan 2012/2013 

fakultas ilmu 

administrasi 

universitas brawijaya 

yang mengkonsumsi 

produk mie instan 

merek indomie 

Perilaku konsumen 

dan keputusan 

pembelian 

Perilaku Konsumen yang 

terdiri dari variabel budaya , 

sosial, pribadi dan psikologis  

secara bersama – sama 

memiliki pengaruh terhadap 

Keputusan Pembelian . 

Perilaku Konsumen yang 

terdiri dari variabel budaya 

dan pribadi secara parsial 

tidak mempengaruhi 

Keputusan Pembelian , 

sedangkan variabel sosial , 

psikologis  secara parsial 

mempengaruhi Keputusan 

Pembelian. 

Sumber: data sekunder yang diolah, 2015 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis 

pertautan antara variabel yang diteliti. Model perilaku konsumen memfokuskan 

pada faktor budaya, faktor kelas sosial, faktor-faktor sosial, faktor pengaruh 

pribadi, faktor psikologis, faktor situasi, dan faktor keluarga. Sebelum melakukan 
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keputusan pembelian untuk menonton film di bioskop para konsumen memulai 

dengan pengenalan masalah.  

Menurut Kotler, (1996:213)  Proses pembeli dimulai dengan pengenalan masalah 

atau kebutuhan. Pembeli menyadari suatu perbedaan antara keadaan sebenarnya 

dan keadaan yang dinginkannya. Kebutuhan itu dapat digerakkan oleh rangsangan 

dari dalam diri pembeli atau dari luar. Dalam kasus terdahulu, kebutuhhan 

seseorang yang normal adalah: lapar, haus, akan meningkat hingga mencapai satu 

ambang rangsang dan berubah menjadi satu dorongan. Bedasarkan 

pengalamannya yang sudah-sudah, seseorang telah belajar bagaimana mengatasi 

dorongan ini dan dia didorong kea rah satu jenis obyek yang dia ketahui akan 

memuaskan dorongan itu. 

Konsumen yang ingin menonton di bioskop setelah mencari pengenalan masalah 

dilanjutkan dengan pencarian informasi. Menurut Kotler, (1996:213) Seorang 

konsumen yang mulai tergugah minatnya mungkin akan atau mungkin tidak 

mencari informasi yang lebih banyak lagi. Jika dorongan konsumen adalah kuat, 

dan obyek yang dapat memuaskan kebutuhan itu tersedia, konsumen akan 

membeli obyek itu. Jika tidak, kebutuhan konsumen itu tinggal mengendap dalam 

ingatannya. Konsumen mungkin tidak berusaha untuk memperoleh informasi 

lebih lanjut atau sangat aktif mencari informasi sehubungan dengan kebutuhan itu. 

Kita telah membahas bagaimana konsumen mempergunakan informasi setelah 

sampai pada tahap seperangkat merek yang memerlukan pilihan terakhir. Pemasar 

perlu mengetahui bagaimana proses informasi konsumen tiba pada tahap 

pemilihan merek. Hanya sayangnya tidak ada satu proses penilaian yang 
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sederhana dan tunggal yang dipergunakan oleh semua pkonsumen atau bahkan 

oleh konsumen dalam semua situasi membeli. Terdapat beberapa proses evaluasi 

keputusan. Model yang palin baru tentang proses evaluasi konsumen adalah 

orientasi kognitif, yakni memandang konsumen sebagai pembuat pertimbangan 

mengenai produk terutama berlandaskan pada pertimbangan yang sadar dan 

rasional. 

Keputusan membeli. Tahap penilaian keputusan menyebabkan konsumen 

membentuk pilihan mereka di antara beberapa merek yang tergabung dalam 

perangkat pilihan. Konsumen, mungkin juga membentuk suatu maksud membeli 

dan cenderung membeli merek yang disukainya. Namun demikian, dua faktor 

lainnya dapat mencampuri maksud membeli itu dengan keputusan membeli.  

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Didin Kartikasari (2012)  Hasil dari 

penelitian menunjukan bahwa : Perilaku Konsumen (X) yang terdiri dari variabel 

budaya (X1), sosial (X2), pribadi (X3) dan psikologis (X4) secara bersama – sama 

memiliki pengaruh terhadap Keputusan Pembelian (Y). Perilaku Konsumen yang 

terdiri dari variabel budaya (X1) dan pribadi (X3) secara parsial tidak 

mempengaruhi Keputusan Pembelian (Y), sedangkan variabel sosial (X2), 

psikologis (X4) secara parsial mempengaruhi Keputusan Pembelian (Y). Dilihat 

dari hasil penelitian terdahulu bahwa sosial, psikologis mempengaruhi keputusan 

pembelian. Jadi bisa dikatakan bahwa memang benar keputusan pembelian 

dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.  

Berdasarkan pemaparan di atas model kerangka berpikir sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Keputusan pembelian 

a. Kebiasaan menonton (X1.1) 

b. Pengaruh lingkungan (X1.2) 

c. Tempat tinggal (X1.3) 

a. Kelas sosial menengah-atas 

(X2.1) 

b. Status pekerjaan (X2.2) 

c. Status pendapatan (X2.3) 

d. Status sosial (X2.4) 

 

a. Pengaruh keluarga (X3.1) 

b. Referensi sahabat karib (X3.2) 

c. Referensi tetangga (X3.3) 

d. Referensi kelompok agama 

(X3.4) 

e. Status dan peranan (X3.5) 

a. Pengaruh usia (X4.1) 

b. Keadaan ekonomi (X4.2) 

c. Kepribadian (X4.3) 

d. Konsep diri (X4.4) 

a. Motivasi (X5.1) 

b. Kepercayaan diri (X5.2) 

c. Sikap (X5.3) 

d. Proses belajar (X5.4) 

a. Lokasi geografis (X6.1) 

b. Referensi orang lain (X6.2) 

c. Waktu (X6.3) 

d. Suasana hati (X6.4) 

a. Pengaruh ayah (X7.1) 

b. Pengaruh ibu (X7.2) 

c. Pengaruh kakak dan adik 

(X7.3) 
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2.5 Hipotesis 

Menurut Mamang & Sopiah, (2013,298) hipotesis merupakan anggapan 

sementara tentang suatu fenomena tertantu yang akan diselidiki. Bedasarkan 

jenisnya hipotesis dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hipotes kerja atau 

hipotesis alternatif. Bedasarkan hal-hal yang telah diungkapkan di awal, maka 

hipotesis untuk penelitian ini, yaitu: 

Ha1 : Setidak-tidaknya terdapat satu faktor yang mempengaruhi keputusan 

remaja untuk menonton film di bioskop. 



 
 

 
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Menurut E.G. Carmines, dan R.A. Zeller (2006) yang dikutip oleh Sangadji & 

Sopiah (2010:26) penelitian ini jika ditinjau dari pengukuran dan analisis data 

penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

datanya dinyatakan dalam angka dan dianalisis dengan teknik statistik. Jika dilihat 

dari karakteristiknya penelitian ini menurut Cooper & Schindler dalam Jogiyanto, 

(2007:12)  penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian explanatory research. 

Explanatory Research adalah riset yang mencoba menjelaskan fenomena yang 

ada. Menurut Singarimbun dan Effendi, (2000:5) penelitian eksplanatori yaitu tipe 

penelitian yang menyoroti hubungan antar variabel penelitian dan menguji 

hipotesis yang sudah dirumuskan sebelumnya. 

3.2 Definisi Konseptual 

1. Faktor Budaya 

Budaya merupakan kumpulan nilai-nilai dasar, presepsi, keinginan dan 

perilaku yang dipelajari oleh seorang anggota masyarakat dari keluarga dan 

lembaga penting lainnya. 
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a. Kebiasaan menonton (X1.1) 

b. Pengaruh lingkungan (X1.2) 

c. Tempat tinggal (X1.3) 

2. Faktor Kelas Sosial 

Kelas-kelas sosial adalah kelompok-kelompok yang relative homogen dan 

bertahan lama dalam suatu masyarakat, yang tersusun secara hierarki dan 

keanggotannya mempunyai nilai, minat dan perilaku yang serupa. 

a. Kelas sosial menengah-atas (X2.1) 

b. Status pekerjaan (X2.2) 

c. Status pendapatan (X2.3) 

d. Status sosial (X2.4) 

3. Faktor-faktor Sosial  

Faktor-faktor sosial yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen 

diantaranya: kelompok acuan, keluarga, peran dan status dalam masyarakat. 

a. Pengaruh keluarga (X3.1) 

b. Referensi sahabat karib (X3.2) 

c. Referensi tetangga (X3.3) 

d. Referensi kelompok agama (X3.4) 

e. Status dan peranan (X3.5) 

4. Faktor Pengaruh Pribadi 

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur 

dan tahapan daur hidup, pekerjaan dan situasi ekonomi, gaya hidup, serta 

kepribadian dan konsep diri pembeli. 

 



56 
 

 
 

a. Pengaruh usia (X4.1) 

b. Keadaan ekonomi (X4.2) 

c. Kepribadian (X4.3) 

d. Konsep diri (X4.4) 

5. Faktor Psikologis 

Faktor psikologis mencakup presepsi, motivasi, pembelajaran, sikap, dan 

kepribadian. Sikap dan kepercayaan merupakan faktor psikolgis mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen. 

a. Motivasi (X5.1) 

b. Kepercayaan diri (X5.2) 

c. Sikap (X5.3) 

d. Proses belajar (X5.4) 

6. Faktor Situasi 

Pengaruh situasi adalah sebagai pengaruh yang timbul dari faktor yang khusus 

untuk waktu dan tempat yang spesifik yang lepas dari karakteristik konsumen 

dan karakteristik objek. 

a. Lokasi geografis(X6.1) 

b. Referensi orang lain (X6.2) 

c. Waktu (X6.3) 

d. Suasana hati (X6.4) 

7. Faktor Keluarga 

Keluarga dapat didefinisikan sebagai suatu unit masyarakat yang terkecil yang 

perilakunya sangat memengaruhi dan menentukan dalam pengambilan 

keputusan membeli. 
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a. Pengaruh ayah (X7.1) 

b. Pengaruh ibu (X7.2) 

c. Pengaruh kakak dan adik (X7.3) 

3.3 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel 

dan atau kontrak dengan cara memberikan arti atau melakukan spesifikasi 

kegiatan maupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur 

konstak atau variabel (Sangadji & Sopiah, 2010:134). Definisi operasional dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Variabel Indikator Skala 

Faktor Budaya 

(X1) 

kumpulan nilai-nilai dasar, 

presepsi, keinginan dan 

perilaku yang dipelajari oleh 

seorang anggota masyarakat 

dari keluarga dan lembaga 

penting lainnya. 

a. Kebiasaan menonton 

(X1.1) 

b. Pengaruh lingkungan 

(X1.2) 

c. Tempat tinggal (X1.3) 

Ordinal 

Faktor Kelas Sosial 

(X2) 

kelompok-kelompok yang 

relative homogen dan bertahan 

lama dalam suatu masyarakat, 

yang tersusun secara hierarki 

dan keanggotannya 

mempunyai nilai, minat dan 

perilaku yang serupa. 

a. Kelas sosial menengah-

atas (X2.1) 

b. Status pekerjaan (X2.2) 

c. Status pendapatan (X2.3) 

d. Status sosial (X2.4) 

 

Ordinal 

Faktor-faktor sosial 

(X3) 

berpengaruh terhadap perilaku 

konsumen diantaranya : 

kelompok acuan, keluarga, 

peran dan status dalam 

masyarakat. 

a. Pengaruh keluarga (X3.1) 

b. Referensi sahabat karib 

(X3.2) 

c. Referensi tetangga (X3.3) 

d. Referensi kelompok 

agama (X3.4) 

e. Status dan peranan (X3.5) 

Ordinal 

Faktor Pengaruh 

Pribadi (X4) 

Keputusan pembelian juga 

dipengaruhi oleh karakteristik 

pribadi seperti umur dan 

tahapan daur hidup, pekerjaan 

dan situasi ekonomi, gaya 

hidup, serta kepribadian dan 

konsep diri pembeli. 

a. Pengaruh usia (X4.1) 

b. Keadaan ekonomi (X4.2) 

c. Kepribadian (X4.3) 

d. Konsep diri (X4.4) 

Ordinal 

Faktor Psikologis 

(X5) 

Faktor psikologis mencakup 

presepsi, motivasi, 

pembelajaran, sikap, dan 

a. Motivasi (X5.1) 

b. Kepercayaan diri (X5.2) 

c. Sikap (X5.3) 

Ordinal 
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kepribadian. Sikap dan 

kepercayaan merupakan faktor 

psikolgis mempengaruhi 

keputusan pembelian 

konsumen. 

d. Proses belajar (X5.4) 

Faktor Situasi (X6) sebagai pengaruh yang timbul 

dari faktor yang khusus untuk 

waktu dan tempat yang 

spesifik yang lepas dari 

karakteristik konsumen dan 

karakteristik objek. 

a. Lokasi geografis(X6.1) 

b. Referensi orang lain 

(X6.2) 

c. Waktu (X6.3) 

d. Suasana hati (X6.4) 

Ordinal 

Faktor Keluarga 

(X7) 

suatu unit masyarakat yang 

terkecil yang perilakunya 

sangat memengaruhi dan 

menentukan dalam 

pengambilan keputusan 

membeli. 

a. Pengaruh ayah (X7.1) 

b. Pengaruh ibu (X7.2) 

c. Pengaruh kakak dan adik 

(X7.3) 

Ordinal 

Sumber: Data diolah. 2015 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1 Populasi 

Menurut Sangadji & Sopiah, (2010:185) Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah remaja yang menonton film pada hari sabtu 

dan minggu pada bulan Desember 2015 di bioskop 21 central plaza dan XXI 

Boemi Kedaton yang berada di Kota Bandar Lampung. 

3.4.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini mengambil  70 remaja dari usia 12-21 tahun. Menurut 

Sugiyono, (2012:130) bila dalam peneliatian akan melakukan analisis dengan 

korelasi, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang 

diteliti. Maka jumlah variabel yang akan diteliti ada 7 dikalikan dengan 10, jadi 
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sampel yang akan diambil adalah 70 responden. Sampel adalah sebagian dari 

populasi itu (Sugiyono, 2012:389). 

3.5 Teknik Pengambilan Sampel 

Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental 

sampling. Sampling accidental adalah teknik penentuan sampel bedasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau accidental bertemu dengan 

peneliti dan digunakan sebagai sampel, bila orang yang kebetulan ditemui cocok 

dengan sebagai sumber data (Sugiyono, 2012:122). 

3.6 Sumber Data 

Dintinjau dari sumbernya penelitian ini menggunakan sumber data primer. 

Menurut Sangadji & Sopiah, (2010:171) Data Primer merupakan sumber data 

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui 

perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan 

observasi, adapun pengertiannya di bawah ini: 

1. Menurut Sangadji & Sopiah, (2010:151) kuesioner adalah sejumlah pertanyaan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Jenis kuisioner yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tertutup. 



60 
 

 
 

2. Observasi menurut Indriantoro yang dikutip oleh Sangadji & Sopiah, 

(2010:152) adalah proses pencatatan pola prilaku subyek (orang), obyek 

(benda), atau kegiatan yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau 

komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Jadi, observasi dilakukan 

melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Jika 

ditinjau dari tekniknya observasi ini diambil dengan teknik observasi langsung. 

Menurut Sangadji & Sopiah, (2010:153) Penggunaan teknik observasi 

langsung memampukan peneliti untuk mengumpulkan data mengenai perilaku 

atau kejadian secara detail. Peneliti dalam observasi langsung tidak bisa 

memanilpulasi kejadian yang diamati. 

3.8 Skala Pengukuran 

Data yang di analisis dalam peneitian ini merupakan data primer, yaitu data yang 

diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuisioner. 

Instrumen penelitian dibangun dari variabel-variabel penelitian dan diadaptasi dan 

digunakan sebagai rujukan yang memberikan gambaran kondisi empiris. Skala 

pengukuran yang digunakan untuk mengukur instrumen penelitian adalah skala 

Likert 5 point, mulai dari interval 1-5 atau mulai dari sangat tidak setuju-sangat 

setuju (Sangadji & Sopiah, 2010:248).  

Menurut Jogiyanto, (2007:64-65) Skala adalah suatu alat mekanisme yang dapat 

digunakan untuk membedakan invidual-individual ke dalam variabel-variabel 

yang akan digunakan di dalam riset. Ditinjau dari tipenya, penelitian ini 

menggunakan tipe interval. Interval, yaitubernilai klasifikasi, order (ada 

urutannya), dan berjarak (perbedaan dua nilai berarti). Ditinjau dari metode 
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penskalaan digunakan skala rating (rating scale) dengan pendekatan skala likert 

(likert scale). Skala rating digunakan untuk memberikan nilai (rating) ke suatu 

variabel. Skala likert digunakan untuk mengukur respons subyek ke dalam 5 poin 

skala dengan interval yang sama. Dengan demikian tipe data yang digunakan 

adalah tipe interval. 

Tabel 3.2 Pemberian Bobot Nilai untuk Variabel Penelitian 

Jawaban Skor Penilaian 

- Sangat Setuju 5 

- Setuju 4 

- Cukup Setuju 3 

- Tidak Setuju 2 

- Sangat Tidak Setuju 1 

    Sumber : Sangadji & Sopiah, (2010:144). 

3.8.1 Cara Penghitungan MSI (Method of Successive Interval) 

Metode suksesif interval merupakan proses mengubah data ordinal menjadi data 

interval. Data ordinal sebenarnya adalah data kualitatif atau bukan angka 

sebenarnya. Data ordinal menggunakan angka sebagai simbol data kualitatif. 

Dalam contoh dibawah ini, misalnya:  

1. Angka 1 mewakili “sangat tidak setuju”  

2. Angka 2 mewakili “ tidak setuju”  

3. Angka 3 mewakili “netral”  

4. Angka 4 mewakili “setuju”  

5. Angka 5 mewakili “sangat setuju”  
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Dalam banyak prosedur statistik seperti Regresi, Korelasi Pearson, Uji t dan lain 

sebagainya mengharuskan data berskala interval. Oleh karena itu, jika kita hanya 

mempunyai data berskala ordinal; maka data tersebut harus diubah kedalam 

bentuk interval untuk memenuhi persyaratan prosedur-prosedur tersebut. Kecuali 

jika kita menggunakan prosedur, seperti Korelasi Spearman yang mengijinkan 

data berskala ordinal; maka kita tidak perlu mengubah data yang sudah ada 

tersebut. Bagaimana proses mengubah data berskala ordinal menjadi data berskala 

interval, menurut Al Rasyid, (1993:131) ada beberapa tahapan yang harus 

dilakukan, yaitu:  

1. Menghitung frekuensi  

2. Menghitung proporsi  

3. Menghitung proporsi kumulatif  

4. Menghitung nilai z  

5. Menghitung nilai densitas fungsi z  

6. Menghitung scale value  

7. Menghitung penskalaan  

3.9 Teknik Analisis Data 

3.9.1 Uji Validitas Kuesioner 

Menurut Ghozali, (2005:45) Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan 

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Menurut Rusli, (2014:203) Formula untuk menghitung 

koefisien korelasi yang dicari adalah menggunakan Product Moment Coefficient 
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dari Karl Pearson. Alasan penggunaan teknik koefisien korelasi dari Karl Pearson 

ini adalah karena variabel-variabel yang hendak dicari korelasinya memiliki skala 

pengukuran interval. Formulanya:  

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁.∑ 𝑋𝑌−(∑ 𝑋) (∑ 𝑌)

√[(𝑁.∑ 𝑋− (∑ 𝑋)].[(𝑁.∑ 𝑋
2

− (∑ 𝑌)2]……[(𝑁.∑ 𝑋
7

− (∑ 𝑌)7]    

              ..............(1) 

Di mana: 

rxy =  Koefisien Korelasi 

N = Jumlah Sampel 

X1 = Variabel Faktor Budaya, Faktor Kelas Sosial, Faktor-faktor Sosial, 

Faktor Pengaruh Pribadi, Faktor Psikologis, Faktor Situasi, Faktor Keluarga 

Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table 

untuk degree of freedom (df)= n-2. 

Tabel 3.3 Pre-Test 30 Responden Validitas 

Variabel ITEM PEARSON 

CORRELATION 

r tabel keterangan 

Faktor Kebudayaan 1 X1.1 0.685 0,1982 VALID 

Faktor Kebudayaan 2 X1.2 0.795 0,1982 VALID 

Faktor Kebudayaan 3 X1.3 0.685 0,1982 VALID 

Faktor Kelas Sosial 1 X2.1 0.437 0,1982 VALID 

Faktor Kelas Sosial 2 X2.2 0.787 0,1982 VALID 

Faktor Kelas Sosial 3 X2.3 0.838 0,1982 VALID 

Faktor Kelas Sosial 4 X2.4 0.773 0,1982 VALID 

Faktor sosial 1 X3.1 0.448 0,1982 VALID 

Faktor sosial 2 X3.2 0.527 0,1982 VALID 

Faktor sosial 3 X3.3 0.712 0,1982 VALID 

Faktor sosial 4 X3.4 0.283 0,1982 VALID 

Faktor sosial 5 X3.5 0.616 0,1982 VALID 

Faktor Pengaruh Pribadi  1 X4.1 0.706 0,1982 VALID 

Faktor Pengaruh Pribadi  2 X4.2 0.692 0,1982 VALID 

Faktor Pengaruh Pribadi  3 X4.3 0.638 0,1982 VALID 

Faktor Pengaruh Pribadi  4 X4.4 0.548 0,1982 VALID 

Faktor Psikologis 1 X5.1 0.840 0,1982 VALID 

Faktor Psikologis 2 X5.2 0.810 0,1982 VALID 

Faktor Psikologis 3 X5.3 0.628 0,1982 VALID 

Faktor Psikologis 4 X5.4 0.722 0,1982 VALID 

Faktor Situasi 1 X6.1 0.790 0,1982 VALID 

Faktor Situasi 2 X6.2 0.653 0,1982 VALID 
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Faktor Situasi 3 X6.3 0.620 0,1982 VALID 

Faktor Situasi 4 X6.4 0.601 0,1982 VALID 

Faktor Keluarga 1 X7.1 0.845 0,1982 VALID 

Faktor Keluarga 2 X7.2 0.893 0,1982 VALID 

Faktor Keluarga 3 X7.3 0.785 0,1982 VALID 

Sumber: kuesioner, data diolah 2016 

3.9.2 Uji Realibilitas 

Menurut Ghozali, (2005:41) Reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil. Pengukuran reabilitas dapat dilakukan dengan cara, yaitu: 

One Shot atau pengukuran sekali saja  

Disini ppengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan 

pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS 

memberikan fasilitas untuk mengukur realibilitas dengan uji statistic Cronbach 

Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan realibel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha > 0.06 (Nunnaly, 1967 yang dikutip oleh Ghozali, 2005:42). 

Tabel 3.4 Pre-Test 30 Responden Realibilitas 

Variabel ITEM Cronchbach 

alpha 

Rentang 

nilai 

Interpretasi 

reliabilitas 

Keterangan 

 

Faktor Kebudayaan  

 

X1.1 0.543 0,40-0,60 Sedang  Realibel  

X1.2 

X1.3 

 

Faktor Kelas Sosial 

 

X2.1  

0.670 

 

0,80-1,00 

 

Sangat 

tinggi 

 

Realibel  X2.2 

X2.3 

X2.4 

 

Faktor sosial 

 

 

 

X3.1  

0.360 

 

0,10-0,30 

 

 

 

Cukup 

 

Realibel 

 

  

 

X3.2 

X3.3 

X3.4 

X3.5 

 

Faktor Pengaruh Pribadi 

 

X4.1  

0.539 

 

0,40-0,60 

 

Tinggi  

 

Reliabel  X4.2 

X4.3 

X4.4 

 

Faktor Psikologis 

X5.1  

 

 

 

 

 

 

 X5.2 
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 X5.3 0.741 0,60-0,80 Tinggi  Reliabel  

X5.4 

 

Faktor Situasi 

 

X6.1  

0.583 

 

0,40-0,60 

 

Sedang 

 

Reliabel  X6.2 

X6.3 

X6.4 

 

Faktor Keluarga 

X7.1  

0.792 

 

0,80-1,00 

 

Sangat 

tinggi 

 

Reliabel  X7.2 

X7.3 

Sumber: kuesioner, data diolah 2016 

3.9.3 Analisis Faktor 

Menurut Suliyanto, (2005) yang dikutip oleh http://repository.usu.ac.id (diakses 

pada tanggal 21 Januari 2016 pukul 19.38 WIB) analisis faktor merupakan suatu 

teknik untuk menganalisis tentang saling ketergantungan dari beberapa variabel 

secara simultan dengan tujuan untuk menyederhanakan dari bentuk hubungan 

antara beberapa variabel yang diteliti menjadi sejumlah faktor yang lebih sedikit 

dari pada variabel yang diteliti. Hal ini berarti, analisis faktor dapat juga 

menggambarkan tentang struktur data dari suatu penelitian. 

Menurut Hair, (2010) yang dikutip oleh http://repository.usu.ac.id (diakses pada 

tanggal 21 Januari 2016 pukul 19.38 WIB) analisis faktor adalah suatu teknik 

interdependensi (interdependence technique), dimana tidak ada pembagian 

variabel menjadi variabel bebas dan variabel tergantung dengan tujuan utama 

yaitu mendefinisikan struktur yang terletak di antara varaibel-variabel dalam 

analisis. Analisis ini menyediakan alat-alat untuk menganalisis struktur dari 

hubungan interen atau korelasi di antara sejumlah besar variabel dengan 

menerangkan korelasi yang baik antara variabel, yang diasumsikan untuk 

merepresentasikan dimensi-dimensi dalam data. 

http://repository.usu.ac.id/
http://repository.usu.ac.id/
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Jadi analisis faktor ingin menemukan suatu cara meringkas (summarize) informasi 

yang ada dalam variabel asli (awal) menjadi satu set dimensi baru atau variate 

(factor). Hal ini dilakukan dengan cara menentukan struktur lewat data 

summarization atau lewat data reduction (pengurangan data). Analsis faktor 

mengidentifikasi struktur hubungan antar variabel atau responden dengan cara 

melihat korelasi antar variabel atau responden dengan cara melihat korelasi antar 

variabel atau korelasi antar responden. Sebagai contoh kita mempunyai data 100 

responden dengan 10 karakteristik. Jika tujuan kita adalah meringkas 

karakteristik, maka analisis faktor berupa matrik korelasi variabel. Ini merupakan 

bentuk dari analisis faktor yang disebut dengan R factor analysis (Ghozali, 

2005:253). 

 

3.9.3.1 Tujuan Analisis Faktor  

Menurut Hair, (2010) yang dikutip oleh http://repository.usu.ac.id (diakses pada 

tanggal 21 Januari 2016 pukul 19.38 WIB) pada dasarnya, tujuan analisis faktor 

adalah:  

1. Data Sumarization, yakni mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel 

dengan melakukan uji korelasi.  

2. Data Reduction, yakni setelah melakukan korelasi, maka dilanjutkan dengan 

proses membuat sebuah variabel set baru yang dinamakan faktor untuk 

menggantikan sejumlah variabel tertentu. 

Tujuan umum dari teknik analisis faktor adalah menemukan suatu cara untuk 

mereduksi informasi yang terkandung di dalam sejumlah variabel-variabel 

original ke dalam set variabel yang lebih kecil dari dimensi-dimensi gabungan dan 

http://repository.usu.ac.id/
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baru. Untuk menemukan tujuan tersebut, ada 4 hal yang mendukung yaitu 

mengkhususkan unit analisis, mencapai ringkasan data atau pengurangan data, 

pemilihan variabel, dan menggunakan hasil analisis faktor dengan teknik-teknik 

multivariat yang lain. 

3.9.3.2 Fungsi Analisis Faktor 

Menurut Suliyanto, (2005) yang dikutip oleh http://repository.usu.ac.id (diakses 

pada tanggal 21 Januari 2016 pukul 19.38 WIB) terdapat 3 fungsi analisis faktor, 

diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Mengidentifikasi dimensi-dimensi mendasar yang dapat menjelaskan korelasi 

dari serangkaian variabel.  

2. Mengidentifikasi variabel-variabel baru yang lebih kecil, untuk menggantikan 

variabel tidak berkorelasi dari serangkaian variabel asli yang berkorelasi.  

3. Mengidentifikasi beberapa variabel kecil dari sejumlah variabel yang banyak 

untuk dianalisis multivariat lainnya.  

3.9.3.3 Penentuan Jumlah Faktor  

Untuk menentukan banyaknya jumlah faktor yang terbentuk dalam analisis faktor 

dapat dilakukan beberapa pendekatan berikut:  

1. Penentuan berdasarkan Apriori.  

Dalam metode penentuan ini, jumlah faktor telah ditentukan sebelumnya oleh 

peneliti. 

2. Penentuan berdasarkan Eigenvalue  

Untuk menentukan jumlah faktor yang terbentuk dapat didasarkan pada 

eigenvalue. Jika suatu variabel memiliki eigenvalue > 1, dianggap sebagai 
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suatu faktor, sebaliknya jika suatu variabel hanya memiliki eigenvalue < 1, 

tidak dimasukkan dalam model.  

3. Penentuan berdasarkan Scree Plot 

Scree plot pada dasarnya merupakan grafik yang menggambarkan hubungan 

antara faktor dengan eigenvalue, pada sumbu Y menunjukkan eigenvalue, 

sedangkan pada sumbu X menunjukkan jumlah faktor. Untuk dapat 

menentukan berapa jumlah faktor yang diambil, ditandai dengan slope yang 

sangat tajam antara faktor yang satu dengan faktor berikutnya.  

4. Penentuan berdasarkan persentase varian (percentage of variance) 

Persentase varian menunjukkan jumlah variasi yang berhubungan pada suatu 

faktor yang dinyatakan dalam persentase. Untuk dapat menentukan berapa 

jumlah faktor yang diambil, harus memiliki nilai persentase varian > 0,5.  

Untuk mengetahui peranan masing-masing variabel dalam suatu faktor dapat 

ditentukan dari besarnya loading variabel yang bersangkutan. Loading dengan 

nilai terbesar berarti mempunyai peranan utama pada faktor tersebut. Variabel 

yang memiliki nilai loading < 0,5 dianggap tidak memiliki peranan yang berarti 

terhadap faktor yang terbentuk sehingga variabel tersebut dapat diabaikan dalam 

pembentukan faktor. 

3.9.3.4 Penamaan Faktor Yang Terbentuk  

Menurut repository.usu.ac.id(diakses pada tanggal 21 Januari 2016 pada pukul 

19.38 WIB) untuk menamai faktor yang telah dibentuk dalam analisis faktor, 

dapat dilakukan dengan cara berikut.  
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1. Memberikan nama faktor yang dapat mewakili nama-nama variabel yang 

membentuk faktor tersebut.  

2. Memberikan nama faktor berdasarkan variabel yang memiliki nilai factor 

loading tertinggi. Hal ini dilakukan apabila tidak dimungkinkan untuk 

memberikan nama faktor yang dapat mewakili semua variabel yang 

membentuk faktor tersebut. 

3.9.3.5 Asumsi Analisis Faktor  

Prinsip utama dalam analisis faktor adalah korelasi, artinya variabel yang 

memiliki korelasi erat akan membentuk suatu faktor, sedangkan variabel yang ada 

dalam suatu faktor akan memiliki korelasi yang lemah dengan variabel yang 

terdapat pada faktor yang lain. Karena prinsip utama analisis faktor adalah 

korelasi, maka asumsi dalam analiss faktor berkaitan erat dengan korelasi berikut: 

 

a. Indeks perbandingan jarak antara koefisien korelasi dengan koefisien korelasi 

parsialnya secara keseluruhan harus kecil.  

Hal ini dapat diidentifikasi dengan nilai Kiser Meyer Olkin measure of 

sampling adequency (KMO). KMO merupakan sebuah indeks perbandingan 

jarak antara koefisien korelasi dengan koefisien parsialnya secara 

keseluruhan. Jika jumlah kuadrat koefisien korelasi parsial di antara seluruh 

pasangan variable bernilai kecil dibandingkan dengan jumlah kuadrat 

koefisien korelasi, maka akan menghasilkan nilai KMO yang mendekati satu. 

Nilai KMO yang kecil menunjukkan bahwa analis faktor bukan merupakan 

pilihan yang tepat. Untuk dapat dilakukan analisis faktor, nilai KMO 

diangggap cukup apabila nilai KMO > 0,5.  



70 
 

 
 

b. Indeks perbandingan jarak antara koefisien korelasi dengan koefisien korelasi 

parsialnya secara keseluruhan harus kecil.  

Hal ini dapat diidentifikasi dengan nilai Measure of Sampling Adequency 

(MSA). MSA adalah sebuah indeks perbandingan jarak antara koefisien 

korelasi dengan koefisien korelasi parsialnya secara parsial setiap 

item/variabel. Untuk dapat dilakukan analisis faktor, nilai MSA dianggap 

cukup apabila nilai MSA > 0,5. Apabila ada item/variabel yang tidak 

memiliki nilai MSA > 0,5, variabel tersebut harus dikeluarkan dari analisis 

faktor secara bertahap satu persatu.  

3.9.3.6 Langkah-langkah Analisis Faktor  

Langkah-langkah dalam analisis faktor adalah sebagai berikut:  

a. Nilai Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) dan Ukuran Kecukupan Sampling 

Setelah data kuesioner diubah menjadi skala interval, uji pertama yang 

dilakukan adalah mencari nilai KMO dan MSA. Syarat yang diberikan nilai 

KMO dan MSA harus > 0,5. Jika nilai KMO dan MSA < 0,5 maka indikator 

yang tidak memenuhi syarat harus di reduksi dan dilakukan pengujian ulang  

sampai semua indikator memenuhi syarat dan bisa dilanjutkan ke tahap 

selanjutnya. 

b. Estraksi Faktor 

Penentuan jumlah faktor yang ditentukan untuk mewakili variabel-variabel 

yang akan dianalisis didasarkan pada besarnya eigenvalue serta persentase 

total variannya. Hanya faktor yang memiliki eigenvalue sama atau > 1 yang 

dipertahankan dalam model analisis faktor, sedangkan yang lainnya 
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dikeluarkan dari model. Presentase varian menunjukkan jumlah variasi yang 

berhubungan pada suatu faktor yang dinyatakan dalam presetase. Untuk dapat 

menentukkan berapa jumlah faktor yang diambil, harus memiliki nilai 

presentase varian > 5. Gunanya pengujian ini adalah untuk mengetahui 

berapa banyak faktor yang terbentuk dari indikator-indikator yang di uji. 

c. Rotasi faktor 

Hasil dari ekstraksi faktor dalam matriks faktor mengidentifikasikan 

hubungan antar faktor dan variabel individual, namun dalam faktor-faktor 

tersebut banyak variabel yang berkorelasi sehingga sulit diinterpretasikan. 

Melalui rotasi faktor matriks, faktor matriks ditransformasikan ke dalam 

matriks yang lebih sederhana sehingga mudah diinterpretasikan. Rotasi faktor 

menggunakan prosedur varimax. Nilai yang paling besar masuk ke dalam 

faktor-faktor yang terbentuk. 

d. Interpretasi faktor 

Setelah diperoleh sejumlah faktor yang valid, selanjutnya hal yang harus 

dilakukan adalah menginterpretasikan nama-nama faktor, mengingat faktor 

merupakan sebuah konstruk dan sebuah konstruk menjadi berarti jika dapat 

diartikan. Interpretasi faktor dapat dilakukan dengan mengetahui indikator-

indikator yang membentuknya, karena sifatnya subjektif, hasil bisa berbeda 

jika dilakukan orang lain. 



 
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelah penulis mengadakan pembahasan penelitian mengenai “Faktor-Faktor 

yang Membentuk Keputusan Remaja dalam Menonton di Bioskop (Studi pada 

Remaja di Kota Bandar Lampung). Maka penulis dalam bab ini akan menarik 

kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan atas uraian yang telah penulis 

kemukakan dalam bab selanjutnya. 

5.1 Kesimpulan 

Bedasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ada 6 faktor yang membentuk 

keputusan remaja untuk menonton di bioskop, yaitu: 

1. Faktor pertama diberi nama faktor status. Faktor status terdiri dari kebiasaan 

menonton, status pekerjaan, status dan peranan, usia, dimana responden yang 

rata-rata memiliki status pekerjaan sebagai mahasiswa/pelajar 

mengedepankan gaya hidup yang mereka miliki. Usia yang masih sangat 

muda juga mempengaruhi mereka, karena banyak manfaat positif yang akan 

didapat.  

2. Faktor kedua adalah faktor pribadi, faktor pribadi terdiri dari indikator 

motivasi, waktu dan suasana hati dan didominasi oleh indikator waktu. Hal 

ini yang berarti waktu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap 
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keputusan remaja untuk menonton di bioskop, karena waktu yang dimiliki 

oleh para remaja sangat terbatas mereka menghabiskan hari-harinya untuk 

bersekolah,  maka dapat disimpulkan mereka sangat setuju jika waktu 

merupakan indikator yang mempengaruhi pembentukkan keputusan remaja. 

3. Faktor ketiga diberi nama dengan faktor lingkungan dan orang terdekat. 

Faktor lingkungan dan orang terdekat diwakili oleh indikator pengaruh kakak 

dan adik. Kakak dan adik memiliki pengaruh yang cukup besar bagi remaja, 

karena jika teman-teman mereka tidak bisa diajak untuk menonton alternatif 

orang yang dapat diajak menonton adalah kakak dan adik. 

4. Faktor keempat adalah faktor referensi. Faktor referensi diwakili oleh 

indikator referensi kelompok keagamaan. Hal ini menandakan bahwa remaja 

yang sangat mudah menerima pengaruh yang datang dari lingkungan luar. 

Remaja yang aktif mengikuti organisasi eksternal pasti akan mendapatkan 

informasi baru dan referensi untuk menonton di bioskop. Maka dapat 

disimpulkan bahwa faktor referensi mempengaruhi pembentukkan keputusan 

remaja untuk menonton di bioskop. 

5. Faktor kelima diberi nama faktor sikap. Faktor sikap terdiri dari indikator 

status sosial, kepercayaan diri dan sikap. Sikap sangat ditentukkan dari 

pandangan konsumen terhadap bioskop. Sikap yang terbentuk membuat 

remaja mengambil keputusan untuk pergi menonton di bioskop, karena 

menurut remaja jika mereka menonton di bioskop dapat meningkatkan 

kepercayaan dirinya.  

6. Faktor keeam diberi nama faktor pembelajaran. Faktor ini hanya terdiri dari 

indikator proses belajar. Proses belajar tidak hanya didapat ketika kita 
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menonton saja, tetapi bisa juga didapat dalam proses ketika kita ingin 

menonton. Rasa ingin tahu dan pengalaman yang dimiliki oleh konsumen 

membuat mereka ingin tahu bagaimana rasanya menonton dan ketika mereka 

ingin menonton pengalaman yang membantu mereka untuk melakukan 

keputusan menonton di bioskop. 

5.2 Saran  

Beberapa saran yang di berikan dari hasil penelitian ini antara lain: 

1. Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai informasi bagi perusahaan 

yang menjalankan Bioskop untuk mampu mempertahankan faktor status, 

faktor pribadi, faktor lingkungan dan orang terdekat, faktor referensi, faktor 

sikap, dan faktor pembelajaran. 

2. Pihak perusahaan harus lebih memahami perilaku konsumen agar lebih 

meningkatkan niat konsumen untuk mengujungi boskop.. 

3. Untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian karena 

penelitian ini hanya ditinjau dari perspektif remaja yang berusia 12-21 tahun 

dan perlu ditambahkan lagi variabel-variabel lain diluar penelitian ini. 
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