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ABSTRAK 

 

PENGARUH FAKTOR PRIBADI, PRODUK DAN SITUASI TERHADAP 

KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN  MOBIL  

HONDA MOBILIO DI BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

      Rika Marinta Putri 

 

 

 
Proses pemilihan produk konsumen mengalami keterlibatan sebelum memutuskan pembelian 

atas suatu produk, atau dengan kata lain seseorang merasa terlibat dengan produk merupakan 

dampak dari penting atau tidaknya terhadap produk. Keterlibatan juga terjadi pada proses 

keputusan pembelian barang mewah seperti mobil. Proses pengambilan keputusan pembelian 

oleh konsumen tidak terlepas dari keterlibatan. Karena keterlibatan merupakan titik awal bagi 

konsumen dalam pencarian informasi tentang produk yang akan dibeli.  

Permasalahan pada tulisan ini adalah apakah faktor pribadi, produk, dan situasi berpengaruh 

terhadap keterlibatan konsumen dalam keputusan pembelian Mobil Honda Mobilio di Bandar 

Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pribadi, produk, dan situasi 

berpengaruh terhadap keterlibatan konsumen dalam keputusan pembelian Mobil Honda 

Mobilio di Bandar Lampung.  

 



 

 

 

Hipotesis yang dirumuskan adalah : faktor pribadi, faktor produk, dan faktor situasi 

berpengaruh pada keputusan pembelian mobil Honda Mobilio di Bandar Lampung.  

Penelitian ini dilakukan dengan responden yang merupakan pembeli dan atau pengguna mobil 

Honda Mobilio sebanyak 100 orang. Hasil analisis deskriptif, terlihat bahwa faktor minat beli 

konsumen merupakan pengaruh dominan dari faktor pribadi yang mempengaruhi keterlibatan 

konsumen dalam pembelian mobil Honda Mobilio di Bandar Lampung. 

 

Hasil regresi linear berganda membuktikan faktor pribadi (X1), faktor produk (X2) dan faktor 

situasi (X3) berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap keputusan pembelian. Pengaruh 

faktor-faktor tersebut sebesar 73,60% terhadap keputusan konsumen dalam membeli mobil 

Honda Mobilio di Bandar Lampung, dan sisanya 26,20% diberikan oleh variabel lain yang 

tidak diidentifikasi dalam penelitian. 

Perusahaan disarankan dapat meningkatkan kegiatan  promosi, seperti brosur, pameran, media 

periklanan, dan lain-lain, tujuannya tentu saja untuk memberikan informasi yang jelas 

mengenai produk mobil yang akan ditawarkan kepada konsumen. Perusahaan harus 

menyediakan informasi yang lebih lengkap yang dibutuhkan oleh konsumen, agar konsumen 

tidak mengalami kesulitan dalam pencarian informasi. 
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I. PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Keterlibatan konsumen penting untuk pemilihan produk. Tingkat 

keterlibatan konsumen dalam keberadaannya dipengaruhi kepentingan 

masing-masing yang timbul dari kekuatan rangsangan. Dalam proses 

pemilihan produk konsumen mengalami keterlibatan sebelum memutuskan 

pembelian atas suatu produk, atau dengan kata lain seseorang merasa 

terlibat dengan produk merupakan dampak dari penting atau tidaknya 

terhadap produk. Satu fakta yang terungkap, ternyata kepentingan konsumen 

terhadap produk dapat disentuh dan dibangkitkan oleh rangsangan dari luar. 

Setiap akan melakukan pengambilan keputusan atau pembelian, konsumen 

terlebih dahulu mempertimbangkannya. 

 

Keterlibatan juga terjadi pada proses keputusan pembelian barang mewah 

seperti mobil. Konsumen mengalami keterlibatan untuk memutuskan 

membeli sebuah mobil. Pada kondisi persaingan yang dilakukan oleh para 

produsen mobil, jelas cukup membingungkan para konsumen untuk 

memutuskan secara pribadi produk mana yang akhirnya akan di pilih. 

Sebagian besar konsumen tidak memutuskan sendiri produk mana yang 

akan di pilih untuk di beli. Konsumen cenderung melibatkan orang lain 
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untuk membantunya mengambil keputusan untuk membeli produk yang 

tepat dari beberapa pilihan yang ditawarkan oleh para produsen. 

 

Keinginan konsumen akan alat transportasi saat ini dibaca oleh para 

produsen mobil sebagai kebutuhan konsumen. Hal ini mendorong terjadinya 

persaingan pada usaha otomotif. Para produsen mobil saling bersaing untuk 

memposisikan pada tingkatan teratas, bersaing untuk unggul sehingga 

menjadi pemimpin pasar di industri otomotif. Mobil termasuk jenis 

kendaraan bermotor yang saat ini semakin banyak digunakan oleh sebagian 

masyarakat. Mobil merupakan jenis kendaraan yang dipilih konsumen untuk 

menunjang aktivitas kehidupannya sehari- hari. Menyadari bahwa terjadi 

peningkatan penjualan mobil yang merupakan dampak dari kebutuhan 

konsumen, maka para produsen mobil bersaing untuk meningkatkan 

penjualannya. Produsen- produsen mobil seperti Toyota, Daihatsu, Nissan, 

Mitsubishi, Honda, dan Suzuki melakukan berbagai macam upaya 

pemasaran untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen, membujuk 

konsumen untuk membeli sehingga konsumen menjadi pemakai, dan 

mengingatkan konsumen kembali. 

 

Mobil termasuk dalam kategori barang mewah, sehingga untuk membeli 

dan memilikinya bukanlah hal yang mudah. Konsumen yang dalam hal ini 

sebagai calon pembeli tentunya harus melakukan pertimbangan dengan 

mencari informasi sebanyak- banyaknya sebelum membeli. Pencarian 

informasi terlebih dahulu atas barang yang akan dibeli selain bertujuan  

untuk mengetahui keunggulan dan keuntungan yang akan diperoleh  juga 
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untuk mengurangi resiko pemakaian. Konsumen pada saat ini lebih cermat 

dalam menyikapi keseluruhan produk baru yang ditawarkan produsen dalam 

bentuk yang beragam pada waktu bersamaaan. Faktanya sebelum 

melakukan keputusan membeli konsumen akan melakukan proses 

pertimbangan untuk pengambilan keputusan membeli atau tidak membeli. 

Terkadang konsumen berpikir cepat atau lebih lama hanya untuk 

memutuskan baik-buruknya, keuntungan atau manfaat yang dapat diperoleh 

sebelum mereka mengambil keputusan untuk membelinya. Hal ini dalam 

dunia pemasaran disebut dengan keterlibatan konsumen. Pengertian 

keterlibatan adalah status motivasi yang menggerakkan serta mengarahkan 

proses kognitif dan perilaku konsumen pada saat konsumen membuat 

keputusan (Setiadi, Nugroho J:2008:116) 

 

Pengertian di atas menunjukkan keterlibatan terjadi pada saat konsumen 

membuat suatu keputusan. Keterlibatan sendiri memiliki 3 faktor yang 

mempengaruhinya yaitu pribadi, produk, dan situasi (Setiadi, Nugroho J: 

2008:121).  

 

Faktor pribadi lebih menekankan kepada kebutuhan, ketertarikan, 

kepentingan dan nilai. Kebutuhan adalah suatu pernyataan dari perasaan 

kekurangan. Ketertarikan atau minat ialah rasa yang timbul dari dalam diri 

yang merupakan hasil dari respon . Sedangkan kepentingan dapat timbul 

karena pada saat tertentu konsumen membutuhkan barang tersebut. Nilai 

dapat diartikan sebagai citra diri yang dirasakan oleh konsumen atas 

penggunaan. Jadi faktor pribadi ini menunjukan bahwa seseorang akan 
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memiliki rasa terlibat pada barang atau jasa apabila konsumen merasa 

memiliki kebutuhan kemudian timbul rasa tertarik untuk memiliki atau 

mengkonsumsinya, dan pemakaian atas barang atau jasa tersebut dapat 

membentuk citra diri yang diharapkan konsumen sebagai nilainya, selain itu 

pada saat itu  konsumen menganggap bahwa produk tersebut memang 

diperlukan pada saat itu. 

 

Faktor produk, pada dasarnya faktor ini tidak menimbulkan keterlibatan 

dalam dan dari diri sendiri. Cara konsumen meresponlah yang 

mempengaruhi keterlibatan konsumen. Hal- hal dari faktor produk yang 

dapat mempengaruhi keterlibatan konsumen di antaranya meliputi : harga, 

desain, media komunikasi, kualitas, dan  manfaat. Keterlibatan konsumen 

terhadap produk sangat sering dipengaruhi oleh harga. Harga merupakan 

faktor utama yang mempengaruhi keterlibatan konsumen. Konsumen akan 

terlibat dengan terlebih dahulu melihat harga yang ditawarkan terjangkau 

atau tidaknya dengan kondisi ekonomi konsumen, apabila konsumen telah  

merasa bahwa harga yang ditawarkan  mampu dicukupi olehnya maka 

konsumen akan terlibat lebih dalam lagi dengan mencari informasi 

mengenai kualitas dan manfaat yang akan diperoleh. Desain atau tampilan  

juga dapat mempengaruhi keterlibatan konsumen. Selain itu,  media 

komunikasi berperan mempromosikan barang atau jasa kepada konsumen.  

 

Faktor situasi terdiri atas situasi pembelian dan situasi penggunaan. Situasi 

pembelian ialah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsumen pada 

saat konsumen melakukan pembelian. Sedangkan situasi penggunaan adalah 
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hal yang dirasakan oleh konsumen pada saat dan setelah konsumen 

melakukan penggunaan produk tersebut. Meskipun keterlibatan yang 

langgeng dapat dipertimbangkan sebagai ciri yang stabil, keterlibatan situasi 

akan berubah sepanjang waktu. Keterlibatan situasi bersifat operasional atas 

dasar temporer dan akan memudar segera setelah hasil pembelian 

terpecahkan. Konsep keterlibatan sangat berarti untuk mengerti dan 

menjelaskan perilaku konsumen. Keterlibatan paling baik dipahami sebagai 

fungsi dari orang, objek dan situasi. Titik awalnya selalu dengan orang, 

motivasi yang mendasari dalam bentuk kebutuhan dan nilai, yang pada 

gilirannya merupakan refleksi dari konsep diri. Keterlibatan diaktifkan 

ketika objek (produk, jasa, atau pesan promosi) dirasakan membantu dalam 

memenuhi kebutuhan, tujuan dan nilai yang penting. Pemenuhan kebutuhan 

yang dirasakan dari objek akan bervariasi dari satu situasi ke situasi 

berikutnya. Oleh karena itu, ketiga faktor yang mencakup orang, objek dan 

situasi harus diperhitungkan. 

 

Salah satu perusahaan yang menyadari arti pentingnya konsumen bagi 

perusahaan  yaitu mobil Honda di Indonesia dengan nama ialah PT Honda 

Prospect Motor sedangkan di Bandar Lampung nama perusahaan penyalur 

mobil Honda adalah PT Istana Lampung Raya di Jln. Radin Inten Kota 

Bandar Lampung. PT Istana Lampung Raya di Bandar Lampung 

menyediakan salah satu produk yaitu Honda Mobilio untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen akan kendaraan pribadi.  
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Tabel 1.  Pangsa Pasar Honda dan Produk Pesaing di Indonesia  

    periode Jan-Feb 2015 

 

No Nama Mobil Pangsa Pasar ( % ) 

1 Toyota 39,0 

2 Daihatsu 16,7 

3 Mitsubishi 13,1 

4 Suzuki 11,2 

5 Honda 6,4 

6 Nissan 6,3 

7 Lain – Lain 7,3 

Jumlah  100 % 

Sumber : Gaikindo, 2015 

 

 

 

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa pada periode Januari - Februari 2015 

Toyota  menguasai pangsa pasar  sebesar 39% diikuti oleh Daihatsu sebagai 

pesaingnya diurutan kedua dengan persentase sebesar 16,7%. Mitsubishi di 

urutan ketiga dengan persentase sebesar 13,1% , Suzuki dengan persentase 

11,2% , kemudian Honda dengan persentase 6,4% dan Nissan hadir dengan 

persentase 6,3%. 
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Tabel 2.    Mobil Terlaris Kuartal - I  Tahun 2015 di Indonesia 

 

No. Merek/Model Januari Februari Maret Total (Unit) 

1. 

Daihatsu 

Xenia 14.495 13.999 17.734 46.228  

2. 

Nissan 

Grand 

Livina 5.881 5.447 6.016 17.344 

3. 

Daihatsu 

Xenia 5.747 5.394 5.956 17.097 

4. 

Kijang 

Innova 4.898 4.205 5.596 14.699 

5. 

Toyota 

Rush 1.732 1.520 2.071 5.323 

6. 

Daihatsu 

Terios 1.808 1.479 1.641 4.928 

7. 

Honda 

Mobilio 1.713 1.719 1.434 4.866 

8. 

Toyota 

Yaris 1.377 1.371 1.634 4.382 

9. 

Suzuki 

APV 1.386 1.176 1.550 4.112 

10. 

Nissan 

March 1.581 1.271 1.048 3.900 

Sumber : Gaikindo,Jakarta, 2015  

 

Dari Tabel 2 sebelumnya menunjukkan bahwa Mobil Honda  menempati 

posisi ketujuh setelah mobil Daihatsu Terios diposisi keenam. Berdasarkan 

kedua tabel di atas terlihat bahwa terjadi persaingan antara Daihatsu Xenia 



8 

 

dan Nissan Grand Livina. Mobil Honda sebagai pengikut pasar harus terus 

meningkatkan penjualan jika tidak ingin tergeser oleh Nissan March, Suzuki 

APV. Persaingan yang terjadi menyebabkan dilakukannya berbagai upaya 

melalui pemasaran guna meningkatkan mutu produknya yang bertujuan 

untuk meningkatkan penjualan yang pada akhirnya akan mencapai tujuan 

laba perusahaan. 

 

PT Honda Prospect Motor sangat memahami bahwa konsumen adalah 

faktor penentu atas perusahaannya. Perusahaan menyadari bahwa konsumen 

merupakan asset bagi perusahaannya mencapai tujuan perusahaan. 

Sedangkan di sisi konsumen tentunya akan ada faktor- faktor yang 

mempengaruhi keterlibatan konsumen.Keterlibatan konsumen pada 

umumnya dipengaruhi oleh dua sumber, yaitu : 

1. Relevansi-pribadi instrinsik, yang mengacu pada pengetahuan konsumen yang 

disimpan dalam ingatan misalkan pengalaman konsumen akan suatu produk 

tertentu, atau yang lebih utama adalah yang bersumber dari nilai dan tujuan 

hidup masyarakat. 

2. Relevansi Pribadi situasional, lebih ditentukan oleh lingkungan fisik dan 

lingkungan sosial yang ada disekitar konsumen. 

 

Umumnya relevansi situasional selalu berkombinasi dengan relevansi 

instrinsik untuk menciptakan tingkat keterlibatan yang benar-benar dialami 

konsumen selama proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini perusahaan 

perlu mengetahui dan mengidentifikasi dengan jelas fokus dari keterlibatan 

konsumen. Sedangkan bagi pemasar perlu memahami dan mempelajari 
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keterlibatan konsumen terhadap suatu produk, untuk mengetahui pula 

seberapa besar tingkat keterlibatan konsumen akan suatu produk selama 

proses pengambilan keputusan tidak terus menerus mengalami perasaan 

terlibat, bahkan untuk produk mewah seperti mobil. Konsumen. Hal inilah 

yang mendasari peneliti menjadikan mobil sebagai objek penelitian untuk 

membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan 

konsumen. Berdasarkan uraian di atas peneliti  

mengangkat judul yaitu PENGARUH FAKTOR PRIBADI, PRODUK 

DAN SITUASI TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM 

PEMBELIAN MOBIL HONDA MOBILIO DI BANDAR LAMPUNG. 

 

1.2 Permasalahan 

Memperhatikan data yang tersaji pada Tabel 1 terlihat bahwa pangsa pasar 

Mobil Honda Mobilio berada pada urutan nomor lima setelah Mobil Suzuki 

dari tujuh merek mobil lain lebih yang beredar di Indonesia. Apabila di lihat 

dari penjualan selama kuartal I Tahun 2015 Mobil Honda Mobilio 

menempati urutan ketujuh dibanding dengan merek lain (Tabel 2). Kedua 

informasi ini mengindikasikan gejala bahwa Mobil Honda Mobilio 

termasuk mobil yang juga disukai oleh pembeli. Ini berarti  konsumen akan 

mempertimbang faktor pribadi, produk dan situasi untuk memutuskan 

pembelian. 
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Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka diajukan permasalahan 

sebagai berikut  pada tulisan ini adalah “Apakah faktor pribadi, produk, dan 

situasi berpengaruh terhadap keterlibatan konsumen dalam keputusan 

pembelian Mobil Honda Mobilio di Bandar Lampung”. 

 

1.3 Tujuan penulisan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui Apakah faktor pribadi, produk, dan situasi berpengaruh 

terhadap keterlibatan konsumen dalam keputusan pembelian Mobil Honda 

Mobilio Bandar Lampung. 

 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Memberikan gambaran dan Informasi yang berguna bagi manajemen 

perusahaan dalam menentukan kebijakan- kebijakan yang baik khususnya 

dalam manajemen pemasaran. 

 

1.4.2 Memberikan kesempatan yang berharga bagi penulis untuk menerapkan 

ilmu pengetahuan yang diperoleh dan dipelajari selama perkuliahan serta 

memberikan pengetahuan tambahan dalam aplikasi teori – teori pemasaran  

khususnya faktor – faktor yang mempengaruhi keterlibatan konsumen 

dalam pembelian mobil Mobil Honda Mobilio pada di Bandar Lampung. 

1.4.3 Memberikan sumbangan pengetahuan khususnya ilmu manajemen 

pemasaran bagi parapembaca dan/atau yang berminat untuk 

mengembangkan dan mengaplikasikannya. 



11 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Pemasaran merupakan suatu proses sosial yang menghubungkan antara 

produsen sebagai penghasil produk baik barang ataupun jasa dengan 

konsumen sebagai pemakai atas produk yang ditawarkan oleh produsen. 

Dalam hal ini terdapat pula hubungan timbal balik antara produsen dan 

konsumen. Produsen berharap produk yang ditawarkannya dibeli dan 

dikonsumsi oleh konsumen sehingga produsen dapat mencapai tujuan dari 

perusahaannya yaitu memperoleh laba dan memenangkan persaingan 

sekaligus meningkatkan pangsa pasar. Sedangkan bagi konsumen,  

mendapatkan kebutuhan dan keinginan terhadap barang dan jasa. Dalam 

medapatkan kebutuhan dan memperoleh keinginan, tentu konsumen akan 

mengalami keterlibatan konsumen. 

 

Pengambilan keputusan konsumen berbeda – beda, bergantung pada jenis 

keputusan pembelian. Keputusan untuk membeli peralatan rumah tangga 

tentu akan berbeda dengan keputusan membeli mobil baru. Pembelian yang 

rumit dan mahal mungkin akan melibatkan lebih banyak pertimbangan 

pembelian dan lebih banyak peserta. Ada empat perilaku pembelian 

konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli yaitu : perilaku 

pembelian yang rumit, perilaku pembelian pengurang ketidaknyamanan, 

perilaku pembelian karena kebiasaan, dan perilaku pembelian yang mencari 

variasi. 
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Perilaku pembelian yang rumit terdiri dari proses tiga langkah. (1) pembeli 

mengembangkan keyakinan tentang produk tertentu. (2) membangun sikap 

tentang produk tertentu. (3) membuat pilihan pembelian yang cermat.  

Konsumen terlibat dalam perilaku pembelian yang rumit bila  sangat terlibat 

dalam pembelian dan sadar akan adanya perbedaaan besar antar merek. 

Perilaku pembelian pengurang ketidaknyamanan yaitu perilaku pembelian 

konsumen dalam situasi yang mempunyai karakter keterlibatan tinggi tetapi 

hanya ada sedikit anggapan perbedaan antar merek, terkadang konsumen 

sangat terlibat dalam pembelian namun melihat sedikit perbedaaan antar 

merek. 

 

Perilaku pembelian karena kebiasaan perilaku pembelian yang memiliki 

keterlibatan yang rendah. Konsumen membeli produk karena mereka biasa 

memakai produk tersebut. Perilaku pembelian yang mencari informasi. 

Perilaku pembelian konsumen yang mempunyai karakter keterlibatan 

konsumen yang rendah tetapi dengan anggapan perbedaan merek yang 

signifikan. Dalam situasi itu, konsumen sering melakukan peralihan merek. 

Menurut Nugroho J Setiadi, (2008: 116) 

Keterlibatan adalah status motivasi yang menggerakkan serta mengarahkan 

proses  

 

kognitif dan perilaku konsumen pada saat mereka membuat keputusan. 

 

Keterlibatan dapat dikatakan sebagai status psikososial yang dialami oleh 

konsumen hanya pada waktu dan kesempatan tertentu. Masyarakat merasa 

terlibat hanya pada kesempatan tertentu ketika pengetahuan arti akhir 

tentang relevansi pribadi suatu produk diaktifkan. 
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Keterlibatan paling baik dipahami sebagai fungsi dari orang, objek, dan 

situasi. Titik awal dari keterlibatan adalah dengan orang, motivasi yang 

mendasari dalam bentuk kebutuhan dan nilai. Kemudian keterlibatan 

tersebut diaktifkan oleh objek (produk, jasa, atau pesan promosi) yang 

dirasakan dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan dan pentingnya 

pemenuhan kebutuhan yang dirasakan dari objek akan bervariasi dari situasi 

satu dengan yang lainnya. 

 

 

Gambar 1. Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

 

1.6 Hipotesis 

Berdasarkan uraian- uraian di atas maka hipotesis yang dirumuskan adalah :  

faktor – faktor yang mempengaruhi keterlibatan konsumen yaitu faktor 

pribadi, faktor produk, dan faktor situasi berpengaruh pada keputusan 

pembelian Mobil Honda Mobilio di Bandar Lampung. 

 

Faktor – faktor  yang mempengaruhi 

Keterlibatan konsumen (X): 

 Faktor Pribadi (X1) 

 Faktor Produk (X2) 

 Faktor Situasi  (X3) 

Keputusan Pembelian 

Mobil Honda Mobillio (Y) 
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II. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Arti pentingnya Manajemen Bisnis 

 

Secara terminologis para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam, 

diantaranya: Follet yang dikutip oleh Wijayanti (2008: 25) mengartikan 

manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. 

Menurut Stoner yang dikutip oleh Wijayanti manajemen adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha 

para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia 

organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Dari beberapa definisi yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk 

menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan 

fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan. 

 

Bisnis dalam arti luas adalah suatu istilah umum yang menggambarkan 

suatu aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam 

kehidupan sehari-hari (Amirullah, 2005:2). Menurut Bukhori Alma 

(2003:2), bisnis adalah sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, 

produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan 
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pemerintah, yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang 

dan jasa kepada konsumen. 

 

Bisnis  terdiri dari seluruh aktivitas dan usaha untuk mencari keuntungan 

dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem 

perekonomian, beberapa bisnis memproduksi barang berwujud sedangkan 

yang lain memberikan jasa. Sedangkan perilaku merupakan tindakan 

seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, bisnis merupakan 

tindakan individu dan sekelompok orang yang menciptakan nilai melalui 

penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan 

memperoleh keuntungan melalui transaksi. 

 

Menurut Indriyo Gito Sudarmo (2003: 3), ada beberapa macam jenis bisnis, 

untuk memudahkan mengetahui pengelompokannya maka dapat 

dikelompokkan yaitu: 

    1) Ekstraktif, yaitu bisnis yang melakukan kegiatan dalam bidang 

pertambangan atau menggali bahan-bahan tambang yang terkandung di 

dalam perut bumi. 

2) Agraria, yaitu bisnis yang menjalankan bisnisnya dalam bidang pertanian. 

3) Industri, yaitu bisnis yang bergerak dalam bidang industri. 

    4) Jasa, yaitu bisnis yang bergerak dalam bidang jasa yang menghasilkan 

produk-produk     yang tidak berwujud. 
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2.2 Arti dan Pentingnya Perilaku Konsumen 

Memahami perilaku konsumen tidaklah mudah, terkadang konsumen 

berterus terang menyatakan kebutuhan dan keinginannya, namun ada 

konsumen yang berperilaku sebaliknya. Perilaku konsumen adalah suatu 

tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, kemudian 

mengkonsumsi,menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan 

yang mendahului dan menyusuli tindakan ini.  

Kebutuhan dan keinginan konsumen yang bervariasi menjadi pedoman bagi 

rancangan strategi pemasar. Pembeli biasanya mempertahankan preferensi 

dan prioritas produk yang berbeda-beda, konsumen umumnya 

menginginkan produk dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan dengan 

harga yang bersaing. Perbedaan-perbedaan tersebut yang dapat menciptakan 

segmen pasar.  

Segmentasai memberikan peluang bagi perusahaan untuk menyesuaikan 

produk atau jasanya dengan permintaan pembeli secara efektif. Kepuasan 

konsumen dapat ditingkatkan dengan pemfokusan segmen. Penentuan pasar 

sasaran merupakan proses pengevaluasian dan pemilihan setiap segmen 

yang dilayani oleh perusahaan. Pengetahuan tentang segmentasi pasar yang 

dimiliki harus didukung oleh pengetahuan mempelajari perilaku konsumen 

dalam melakukan pembelian atas barang dan jasa yang dibutuhkan 

konsumen tetapi harus melalui penelitian yang terpadu dan 

berkesinambungan sejalan dengan pertumbuhan perusahaan. 

Menurut Kotler (2012 : 158 ) analisis pasar konsumen dimulai dengan 

mencari jawaban 7-O yaitu: 
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1.Siapa yang ada dipasar konsumen ( Occupants ) 

Pasar konsumen terdiri dari seluruh individu- individu dan rumah tangga 

yang membeli atau membutuhkan barang-barang dan jasa untuk keperluan 

pribadi. Pada dasarnya konsumen dibedakan berdasarkan umur, pendapatan, 

tingkatan pendidikan, selera dan sebagainya. 

2.Apa yang dibeli konsumen (Objects) 

Menurut tingkat penggunaannya, barang dapat digolongkan menjadi barang 

konsumsi dan barang produksian. Berdasarkan tingkat pemakaiannya, dan 

keberujudannya, barang dapat digolongkan menjadi barang tidak tahan 

lama, barang tahan lama, dan jasa. 

3.Kapan konsumen membeli (Occasions) 

Waktu pembelian yang dilakukan oleh konsumen dapat dianalisis dari 

beberapa faktor. Frekuensi pembelian suatu barang atau jasa tergantung dari 

tingkat pemakaian produksi tersebut. Tingkat pembelian juga dipengaruhi 

oleh faktor musiman dan keadaan ekonomi. 

4.Siapa yang terlibat dalam pembelian ( Organization ) 

Keluarga merupakan unit dasar kegiatan ekonomi di pasar konsumen. 

Peranan-peranan yang dimainkan oleh anggota keluarga dalam pembelian 

barang atau jasa adalah: initiator, influencer, decider, buyer, dan user. 

5.Mengapa konsumen membeli ( Objective ) 

Konsumen membeli suatu barang atau jasa karena ingin memuaskan 

kebutuhan dan keinginanya. Kebutuhan tersebut disebabkan oleh beberapa 
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faktor, diantaranya : faktor sosial, ekonomi, psikologi, perkembangan fisik, 

dan lain sebagainya. 

6.Bagaimana konsumen membeli ( Operations) 

Pembelian merupakan bermacam-macam tindakan yang dipengaruhi oleh 

kebiasaan-kebiasaan membeli para konsumen, yang meliputi keputusan 

tentang jenis produksi, bentuk, merek, waktu dan cara pembayarannya. 

7.Dimana konsumen membeli (Otlets) 

Tentang dimana mereka melakukan pembelian. Perusahaan harus dapat 

membedakan antara di mana pembelian dilakukan dan di mana rencana serta 

putusan dalam pembelian tersebut. 

 

2.3 Arti konsumen dan Pembeli Individual 

Konsumen akhir mempunyai arti sebagai individu-individu yang melakukan 

pembelian untuk memenuhi kebutuhan pribadinya atau konsumsi rumah 

tangganya. Pembeli individual adalah seseorang yang melakukan pembelian 

tanpa ada sedikit sekali dipengaruhi oleh orang lain secara langsung, atau 

individu yang benar-benar melakukan pembelian. Ini bukan berarti bahwa 

orang lain tidak terlibat dalam proses pembelian, bagaimanapun juga banyak 

orang akan terlibat dalam pengambilan keputusan untuk membeli. Masing-

masing orang yang terlibat akan mempunyai peranan sendiri-sendiri. 
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2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah : 

 Faktor Budaya 

 Budaya 

Kumpulan nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari 

oleh  masyarakat dari keluarga dan insitusi penting lainnya. 

 Subbudaya  

Kelompok masyarakat yang berbagi system nilai berdasarkan 

pengalaman hidup dan situasi yang umum. 

 Kelas sosial 

Pembagian yang relative permanen dan berjenjang dalam masyarakat di 

mana anggotanya berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. 

  

Tabel 3. Macam Peranan dalam Perilaku Konsumen 

 

No Peranan Keterangan 

1 Initiator  Individu yang mempunyai inisiatif pembelian 

barang tertentu, atau yang mempunyaikebutuhan / 

keinginan tetapi tidak mempunyai wewenang untuk 

melakukannya sendiri. 

2 Influencer  Individu yangmempengaruhi keputusan untuk 

membeli baik secara sengaja atau tidak sengaja. 
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3 Decider Individu yang memutuskan apakah akan membeli 

atau tidak, apa yang akan dibeli, bagaimana 

membelinya, kapan dan di mana membelinya. 

4 Buyer Individu yang melakukan transaksi pembelian 

sesungguhnya. 

5 User Individu yang mempergunakan produk atau jasa 

yang dibeli. 

Sumber : ( Basu Swastha, 2010 ) 

 

 Faktor Sosial 

 Kelompok Referensi 

Kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh kelompok yang 

mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap 

atau perilaku seseorang. 

 Keluarga  

Anggota keluarga bisa sangat mempengaruhi perilaku pembeli. Keluarga 

adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam 

masyarakat. 

 Peran dan Status 

Seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama hidupnya. 

Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat diidentifikasikan dalam 

peran dan status. 
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 Faktor Pribadi 

 Umur dan tahapan dalam siklus hidup 

Orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli sepanjang hidup 

mereka. Pembelian juga dibentuk oleh tahap siklus hidup keluarga, tahap 

– tahap yang dilalui keluarga ketika mereka menjadi matang dengan 

berjalannya waktu. 

 Pekerjaan 

Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya. Pilihan 

produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang. Penghasilan 

yang dapat dibelanjakan, tabungan dan aktiva, utang, kemampuan untuk 

meminjam, dan sikap terhadap belanja atau menabung. 

 Situasi ekonomi 

Situasi ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan produk. Pemasar 

barang-barang yang sensitive terhadap pendapatan mengamati gejala 

pendapatan pribadi, tabungan, dan suku bunga. 

 Gaya hidup 

Pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam kegiatan, minat, dan 

pendapatnya. 

 

    Kepribadian dan Konsep diri 

Karakteristik psikologi unik seseorang yang menyebabkan respons yang 

relative konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan orang itu 

sendiri. 
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 Faktor Psikologis 

 Motivasi  

Kebutuhan dengan tekanan kuat yang mendorong seseorang untuk 

mencari kepuasan atas kebutuhan tersebut. 

 Persepsi  

Proses dimana orang memilih, mengatur, dan menginterprestasikan 

informasi untuk membentuk gambaran dunia yang berarti. 

 Pembelajaran 

Perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. 

 Keyakinan dan Sikap 

Keyakinan adalah pikiran deskriptif yang dimiliki seseorang tentang 

sesuatu. Sedangkan sikap ialah evaluasi, perasaan, dan tendensi yang 

relatif konsisten dari seseorang terhadap sebuah objek atau ide. 

 

2.5 Jenis-jenis Perilaku Keputusan Pembelian 

 Perilaku pembelian kompleks 

Perilaku pembelian konsumen dalam situasi yang ditentukan oleh keterlibatan 

konsumen yang tinggi dalam pembelian dan perbedaan yang dianggap 

signifikan antarmerek. 

 Perilaku pembelian pengurangan disonasi 

Perilaku pembelian konsumen dalam situasi yang mempunyai karakter 

keterlibatan tinggi tetapi hanya ada sedikit anggapan perbedaan antarmerek. 
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 Perilaku pembelian kebiasaan 

Perilaku pembelian konsumen dalam situasi yang mempunyai karakter 

keterlibatan konsumen rendah dan anggapan perbedaan merek sedikit. 

 Perilaku pembelian mencari keragaman 

Perilaku pembelian konsumen yang mempunyai karakter keterlibatan 

konsumen yang rendah tetapi dengan anggapan perbedaan merek yang 

signifikan. 

 

 

Gambar 2. Empat tipe perilaku pembelian 

 

  Keterlibatan tinggi  Keterlibatan rendah 

banyak perbedaan       

antar merek 

sedikit perbedaan 

antarmerek 

 

Sumber : (Philip Kotler , 2012) 

 

Proses keputusan pembelian atas suatu produk terdiri dari lima tahap yaitu : 

1. Pengenalan kebutuhan 

Tahap pertama proses keputusan pembeli, di mana konsumen menyadari suatu 

masalah atau kebutuhan. 

2. Pencarian informasi 

Perilaku pembelian 

kompleks 

Perilaku pembelian yang 

mencari keragaman 

Perilaku  pembelian 

pengurangan disonansi 

Perilaku pembelian 

kebiasaan 
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Tahap proses keputusan pembelian dimana konsumen ingin mencari lebih 

banyak lagi, pada tahap ini konsumen mungkin hanya akan memperbesar 

perhatian atau melakukan pencarian informasi secara aktif. 

3. Evaluasi alternative 

Tahap proses keputusan pembelian di mana konsumen menggunakan 

informasi untuk mengevaluasi merek alternative dalam sekelompok pilihan 

yang ada. 

4. Keputusan pembelian 

Keputusan pembeli tentang merek mana yang dibeli. 

5. Perilaku pascapembelian 

Tahap proses keputusan pembeli di mana konsumen mengambil tindakan 

selanjutnya setelah pembelian, berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan. 

 

2.6 Dasar Arti Akhir bagi Keterlibatan 

Tingkat keterlibatan relefansi pribadi konsumen tergantung pada dua aspek 

rantai arti akhir yang diaktifkan : 

 Pentingnya atau relefansi pribadi dari akhir bagi konsumen 

 Kekuatan hubungan antara tingkatan pengetahuan produk dan tingkatan 

pengetahuan pribadi. 

Konsumen yang percaya bahwa suatu ciri produk secara kuat dihubungkan 

dengan tujuan nilai akhir yang penting akan menempati posisi keterlibatan 

yang lebih tinggi. Begitupun sebaliknya konsumen yang percaya bahwa ciri 

produk secara lemah dihubungkan dengan tujuan nilai akhir akan memiliki 

keterlibatan yang rendah. Konsumen yang percaya bahwa ciri produk tidak 
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mengakibatkan konsekuensi yang relefan akan mengalami keterlibatan yang 

kecil atau bahkan tidak sama sekali. 

 

Menurut Setiadi, Nugroho (2008: 28) konsumen cenderung terlibat pada 

produk yaitu: 

1. Produk dipentingkan bagi konsumen, yaitu : a) citra yang dibentuk oleh 

pribadi konsumen mengikat pada produk,  contoh penggunaan mobil merek 

toyota mencerminkan antara personalitas pengguna dan mobil toyota 

tersebut, b) produk memiliki makna simbolik yang mengikat pada nilai 

konsumen, contoh memiliki mobil merek BMW mencerminkan kekuatan 

dan sukses, c) produk tidak mahal, memiliki peran fungsional yang penting, 

contoh memasak dengan cepat difasilitasi dengan produk microwave. 

2. Produk memiliki ketertarikan emosional. Konsumen tidak hanya mencari 

manfaat fungsional tetapi mencari keputusan manfaat produk yang di dorong 

oleh respon emosional. 

3. Produk diminati secara terus menerus bagi konsumen 

4. Melibatkan tingkat risiko produk signifikan. Pembelian sebuah mobil berarti 

melibatkan risiko keuangan, pembelian komputer melibatkan resiko 

teknologi, penggunaan perubahan pakaian melibatkan risiko sosial. 

5. Produk teridentifikasi dengan norma kelompok. Produk memilik simbol atau 

nilai simbolis, atau sebagai identitas norma kelompok. 

 

2.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan 

Tingkat keterlibatan konsumen dipengaruhi oleh dua sumber, relevansi 

pribadi intrinsik dan situasional. Relevansi pribadi intrinsik mengacu pada 
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pengetahuan arti akhir konsumen yang disimpan dalam ingatan. Konsumen 

mendapatkan pengetahuan arti- akhir ini melalui pengalaman masa lalu 

mereka terhadap suatu produk. Pada saat konsumen menggunakan produk 

(atau memperhatikan orang lain menggunakannya), konsumen belajar 

bahwa ciri produk tertentu memiliki konsekuensi yang dapat membantu 

mencapai tujuan dan nilai yang penting. Relevansi pribadi intrinsik adalah 

suatu fungsi ciri konsumen dan produk.  

 

Relevansi pribadi situasional ditentukan oleh aspek lingkungan fisik dan 

sosial yang ada disekitar nya yang dengan segera mengaktifkan konsekuensi 

dan nilai penting. Relevansi pribadi situasional selalu berkombinasi dengan 

relevansi pribadi intrinsik konsumen untuk menciptakan tingkat keterlibatan 

yang benar-benar dialami konsumen selama proses pengambilan keputusan. 

 

2.8 Faktor – Faktor  Anteseden dari Keterlibatan 

Menururt Setiadi, Nugroho ( 2008:118), ada dua faktor yang mempengaruhi 

keterlibatan, antara lain: 

 Faktor pribadi 

Tanpa pengaktifan kebutuhan dan dorongan, maka tidak akan ada keterlibatan, 

dan ini paling kuat apabila produk atau jasa dipandang sebagai citra tinggi 

yang mempertinggi. 
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 Faktor produk 

Produk tidak menimbulkan keterlibatan dalam dan dari diri sendiri. Cara 

konsumen merespon akan menentukan tingkat keterlibatan. Selain itu 

karakteristik akan menentukan tingkat keterlibatan, secara umum keterlibatan 

lebih besar  yang memenuhi kebutuhan dan nilai penting. 

 Faktor situasi 

Meskipun keterlibatan yang langgeng dapat dipertimbangkan sebagai ciri yang 

stabil, keterlibatan situasi (instrumental) akan berubah sepanjang waktu. 

Keterlibatan situasi bersifat operasional atas dasar temporer dan akan 

memudar segera setelah hasil pembelian terpecahkan. 

 

 

2.9 Bentuk Keterlibatan dan Hasil 

Memperlihatkan bentuk-bentuk yang diambil oleh leterlibatan dan cara 

keterlibatan itu menjadi diekspresikan di dalam perilaku konsumen. Saat 

keterlibatan dengan produk, konsumen mempersepsikan produk yang sama  

secara berbeda. Saat keterlibatan dengan keputusan pembelian, situasi 

pembelian yang penting dapat memunculkan level keterlibatan dengan aksi 

pembelian untuk sebuah  produk dengan keterlibatan rendah. Dua tipe 

produk involvement menururt Setiadi, Nugroho ( 2008:121) yaitu: 

1. Situational Involvement, terjadi ketika keputusan pembelian diperlukan 

pada situasi khusus dan bersifat sementara. Contoh, keterlibatan tinggi 

pada produk pembelian mobil yang dilakukan pada basis situasional 

Pembelian dillakukan konsumen secepatnya pada pagi hari, tetapi tidak 

mengetahui jenis mobil apa yang akan dibeli, maka jasa WEB diperlukan 
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untuk mempercepat perbandingan nilai produk dan evaluasi  alternatif 

dalam pembelian mobil. 

2. Enduring Involvement, terjadi pada kondisii lebih permanen dan 

berlangsung terus menerus.  

Situational involvement dan enduring involvement cenderung berakibat 

pada pengambilan keputusan komplek. 

Karakteristik Involvement pada produk berbeda  terjadi pada basis lintas 

budaya (a croos cultural basis). Contoh, sepeda menjadi lebih 

dipentingkan bagi masyarakat China, sebagai alat transportasi utama, 

tetapi lain halnya dengan Amerika, lebih menyukai membeli Mobil. 

Hirarki keterlibatan dalam proses pilihan konsumen apakah 

memamanfaatkan  keterlibatan pada produk rendah atau tinggi, yaitu: 1) 

membentuk keyakinan merek (brand belief) merupakan komponen sikap 

kognitif; 2) konsumen mengevaluasi merek merupakan komponen 

afektif; 3) membuat keputusan beli merupakan komponsen perilaku.  

Berikut perbedaan keterlibatan rendah dan keterlibatan tinggi berdarkan 

efek hirarki 

Gambar 3. Hirarki Keterlibatan Rendah dan Tinggi 

Hirarki Keterlibatan Rendah Hirarki keterlibatan Tinggi 

1. Keyakinan pada merek dibentuk 

pertama kali dengan pembelajaran 

pasif 

1. Keyakinan pada merek dibentuk 

pertama kali dengan pembelajaran 

aktif 
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2. Keputusan pembelian dibuat 2.Merek dievaluasi 

3. Merek mungkin dievaluasi atau 

tidak dievaluasi setelah pembelian 

3.Keputusan pembelian dibuat 

Sumber: Setiadi, Nugroho (2008: 130) 

Konsumen pada keterlibatan rendah, konsumen sadar akan merek dan 

membentuk keyakinan tentang merek secara pasif. Konsumen membuat 

keputusan pembelian dengan sedikit informasi yang dimiliki dan 

mengevaluasi merek setelah pembelian untuk menentukan tingkat kepuasan. 

Pada situasi ini, konsumen mengembangkan sikap pada merek lemah, 

tingkat evaluasi merek lebih rendah dibandingkan dengan keterlibatan 

tinggi, dan memproses informasi lemah.. Sebaliknya, konsumen pada 

keterlibatan tinggi membentuk keyakinan  pada merek secara aktif, dan 

konsumen memiliki banyak informasi, sehingga mereka mengevaluasi 

merek terlebih dahulu sebelum keputusan pembelian dilakukan agar tidak 

menimbulkan kekecewaan bagi konsumen. 

 

Keputusan konsumen pada keterlibatan rendah, teridentifikasi pada: 1) 

mengambil produk dengan merek yang paling dikenal, seperti studi oleh 

Hoyer dan Brown  

menemukan konsumen yang sadar pada satu merek dalam satu kategori 

produk secara berulang akan memilih produk tersebut, walaupun kualitas 

lebih rendah dibandingkan dengan merek lain; 2) memilih merek yang 
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digunakan seperti produk yang terakhir digunakan konsumen jika produk 

cukup tersedia. 

 

Pada keputusan Komplek, teori yang diterapkan adalah teori cognitive 

learning, yaitu suatu proses yang mmebutuhkan pengembangan sikap merek 

oleh konsumen dan adanya evaluasi rinci pada alternatif merek. 

Konsumen dimotivasi untuk mencari informasi yang relevan dan 

mengolahnya secara lebih tuntas apabila keterlibatan tersebut tinggi. Begitu 

pula konsumen lebih mungkin dipengaruhi oleh kekuatan argumentasi 

sebagaimana berlawanan dengan cara di mana daya tarik diekspresikan dan 

divisualisasikan, yang digambarkan sebagai keterlibatan pesan. Hasilnya 

yang lazim adalah kesetiaan atau loyalitas yang lebih besar ketika preferensi 

didasarkan atas keterlibatan yang dirasakan tinggi. 

Pada keputusan Loyalitas Merek, yaitu konsumen membuat keputusan 

pembelian dengan sedikit pertimbangan disebabkan oleh kepuasan yang 

terbentuk dari masa lalu dan berdampak pada komitmen pada merek produk 

yang kuat.Teori yang digunakan dalam kontek keputusan ini adalah teori 

intstrumental learning, penguatan kembali atau daya dorong secara positif 

didasarkan pada kepuasan dengan merek yang berdampak pada perilaku 

pembelian ulang. 
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III.  METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian dengan metode 

deskriptif verifikatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

bertujuan untuk memperoleh gambaran/deskripsi tentang ciri-ciri 

variabel keterlibatan. Sedangkan penelitian verifikatif bertujuan untuk 

mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian 

hipotesis. Dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui 

hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti. Dalam penelitian 

ini metode deskriptif verifikatif tersebut digunakan untuk menguji 

pengaruh dari faktor-faktor keterlibatan terhadap keputusan pembelian 

mobil Honda Mobilio di Bandar Lampung. 

 

3.2 Jenis Data 

Dalam penelitian ini, data yang akan digunakan bersumber dari : 

1. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden 

melalui wawancara, dan pengamatan langsung terhadap sumber yang 

diteliti. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari penyebaran 

kuesioner kepada pemilik dan pengguna mobil Honda Mobilio  di Bandar 

Lampung. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh dari pihak-

pihak lain. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari lembaga-

lembaga lainnya yg terkait dengan tulisan ini dan literatur-literatur yang 

berhubungan dan sumber-sumber lain yang mendukung antara lain internet 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

a.Wawancara 

Penulis mengadakan wawancara atau tanya jawab langsung terhadap 

objek penelitian dalam hal ini pemilik dan pengguna mobil Honda 

Mobilio. 

b. Kuisioner 

Pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan yang akan 

diberikan langsung kepada objek penelitian dalam hal ini pemilik dan 

pengguna mobil Honda Mobilio. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

 

3.4.1 Populasi  

Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis 

yang ciri-cirinya akan diduga dan populasi yang dipilih erat 

hubungannya dengan masalah yang ingin dipelajari.  Populasi 

merupakan sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan 

dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam 

satu riset khusus. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah 
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pembeli mobil Honda Mobilio sekaligus pengguna mobil Honda 

Mobilio di Bandar Lampung .  

 

3.4.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari subjek penelitian populasi yang akan 

diteliti, (Sugiyono,2005:56).  Teknik sampel yang digunakan adalah 

nonprobability sampling dengan cara purposive sampling yaitu, 

sampel dipilih dengan cermat, dan pertimbangan sesuai dengan 

kriteria, sehingga relevan dengan rancangan penelitian. Kriteria 

sampel penelitian adalah responden  orang-orang yang pernah 

memiliki dan meggunakan mobil Honda Mobilio di Bandar 

Lampung. 

 

Hair (2006:112) dalam Wardhani (2008:43) menyarankan bahwa 

jumlah sampel penelitian yang menggunakan analisis faktor, minimal 

berjumlah lima dan maksimal berjumlah sepuluh kali variabel yang 

dianalisa atau indikator. Indikator dari penelitian ini berjumlah 13, 

maka diperoleh hasil perhitungan sampel sebagai berikut:  Jumlah 

Sampel = 5 x 10= 50. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, jumlah 

responden yang akan dijadikan sampel adalah 50 orang responden, 

namun demikian untuk memperoleh informasi yang cukup baik, 

maka jumlah sampel dipilih sebanyak 100 orang responden yaitu 

orang-orang yang pernah memiliki dan menggunakan mobil Honda 

Mobilio. 
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3.5 Variabel Operasional Penelitian 

 

3.5.1 Variabel Independen (X) 

Variabel bebas (independent) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi penyebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel terikat 

(Sugiono, 2003:33). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah 

keterlibatan, dikarenakan variabel ini yang akan mempengaruhi variabel 

terikat (Y) yaitu keputusan membeli mobil Honda Mobilio di Bandar 

Lampung. 

 

3.5.2 Variabel Dependen (Y) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiono, 2003:33). 

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah keputusan membeli 

mobil Honda Mobilio di Bandar Lampung karena variabel  ini 

dipengaruhi oleh independen (X) yaitu keterlibatan. 

  

Tabel 4. Definisi Operasional Variabel 

Variabel Konsep Variabel Indikator Ukuran Skala 

1. Pribadi Pengaruh dari 

dalam diri yang 

menimbulkan 

respon 

-kebutuhan  
 
-kepentingan 
 
-ketertarikan 

/ minat 
-nilai  

- Tingkat 

kebutuhan 
- Tingkat 

kepentingan 
- Tingkat 

ketertarikan 
- Tingkat 

keberagaman 

nilai 

Skala 

Interval 
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2. Produ

k 

Produk adalah 

obyek. Sebagai 

obyek, produk 

bersifat pasif. 

Adapun 

pengaruhnya dalam 

keterlibatan 

berkenaan dengan 

cara konsumen 

merespon produk. 

 - Harga  
 

 

 
- Kualitas 

Produk  
 
- Desain  
 

 
- media 

komunikasi 
- manfaat 

- tingkat harga 

yang 

terjangkau 
- Tingkat 

keberagaman 

kualitas 
- Tingkat 

kebera-gaman 

desain 
-Tingkat 

keberagaman 

media 

komunikasi 
- Tingkat 

keberagaman 

manfaat 

Skala 
Interval 

3. Situasi Kondisi yang ada 

disekitar kita yang 

dengan segera 

mengaktifkan 

konsekuensi dan 

nilai penting. 

-situasi 

pembelian 
 

 
-situasi 

penggunaan 

- Tingkat 

keberagaman 

situasi 

pembelian 
- Tingkat 

kebera-gaman 

situasi 

penggunaan 

Skala 

Interval 

3.Keputusan   

pembelian 
adalah putusan 

yang diambil dalam 

mengkonsumsi  

yang dilakukan 

konsumen 

Keterlibatan 

mempengar

uhi 

keputusan 

membeli 

mobil 

Honda 

Mobilio 

 Skala 

Interval 

 

3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

3.6.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

(Ghozali, 2006:40).  
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Uji validitas instrument dilakukan dengan menguji validitas konstruk 

melalui penggunaan analisis faktor. Validitas konstruk menunjukan 

seberapa valid hasil yang diperoleh dari penggunaan suatu pengukur 

atau indikator sesuai dengan konsep teori yang digunakan. Penelitian 

ini menggunakan analisis faktor  untuk mengukur validitas. Validitas 

instrument dinilai berdasarkan kriteria nilai faktor loading item 

minimal 0,4 (Hair et al, 1998:648) dan Comrey dalam Jogiyanto 

(2007:124) menyatakan bahwa suatu indikator atau item membentuk 

suatu konstruk dengan valid dan benar, maka indikator atau item 

tersebut harus memuat skor yang tinggi atau nilai faktor loading 

memberikan nilai besar. Beberapa kriteria alat ukur dikatakan valid 

menurut Comery, yaitu: 

Table 5 Kriteria Validitas pada Analisis Faktor 

No Nilai Faktor Loading Kriteria 
1 < 0,45 Tidak Valid 
2 0,45-0,55 Cukup Valid 
3 0,56-0,62 Valid 
4 0,63-0,71 Sangat Valid 
5 > 0,71 Memuaskan atau sangat sangat valid atau 

validitas sangat tinggi 

Sumber: Jogiyanto (2007:124) 

 Uji Reliabitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi dan ketepatan 

pengukuran, bila pengukuran dilakukan pada objek yang sama berulang kali 

dengan instrumen yang sama. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dengan 

Alpha Croanbachs. Instrument dapat dikatakan reliabel bila memiliki 

koefisien kehandalan reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih (Ghozali, 2006:40).  
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3.7 Alat Analisis 

 

3.71. Analisis Kualitatif 

Analisis ini menggunakan data yang terkumpul dari hasil kuesioner 

dan dihubungkan dengan teori pemasaran dengan pendekatan perilaku 

konsumen atau pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan faktor-

faktor yang mempengaruhi keterlibatan konsumen dalam keputusan 

pembelian mobil, tujuannya tentu untuk mencari  pemecahannya. 

Dalam perhitungan variabel-variabel yang diteliti, dilakukan dengan 

analisis skala interval, suatu cara yang sistematis untuk memberikan 

nilai pada setiap pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut: 

Jika responden menjawab (a) skala interval 81 – 100 

Jika responden menjawab (b) skala interval 61 – 80 

Jika responden menjawab (c) skala interval 41 – 60 

Jika responden menjawab (d) skala interval 21 – 40 

Jika responden menjawab (e) skala interval 1 – 20 

3.7.2 Analisis Kuantitatif 

Dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Berganda, 

analisis ini dipakai untuk mengetahui pengaruh antara variabel-

variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan analisis 

linear berganda. Persamaan regresi linear berganda yang dirumuskan 

adalah sebagai berikut: 
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        Y = f(X1, X2, X3..., Xn) 

Keterangan : 

Y      = Keputusan pembelian 

X(1,2,3...n) = Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan konsumen 

pada saat pembelian mobil. Kemudian hubungan fungsional tersebut 

dimodifikasikan:  

  Y = a+ b1X1 + b2X2 + b3X3 + Et 

Keterangan : 

Y       = Keputusan pembelian 

a       = Konstanta 

        X1     = Pribadi 

        X2     = Produk 

        X3              = Situasi 

       b1, b2, b3     = Koefisien regresi 

      Et                 = Error term 

3.8 Uji Hipotesis 

Dalam melakukan pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan uji-

f dan Uji-t, berikut Langkah-langkah menguji hipotesis dengan Uji-F 

dan Uji-T: 

1. Pengujian Keberartian Secara Keseluruhan 

Pengujian ini menggunakan Uji-F pada taraf kepercayaan 95% atau 

alpha sebesar 0,05 dengan derajat kebebasan (dk1) = K-1 dan (dk2) = 
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n-k. Uji ini disebut juga sebagai uji signifikan simultan. Kuncoro 

(2003:19) mengatakan uji ini pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. 

Hipotesis yang dirumuskan: 

Ho : b1 = 0 (Tidak ada pengaruh nyata) 

Ho : b1 0 ( Ada pengaruh nyata) 

Kriteria pengujian : 

a. Ho ditolak dan Ha diterima, jika F hitung > F Tabel 

b. Ho diterima dan Ha ditolak, jika F hitung  F Tabel 

2. Pengujian Keberartian secara Parsial (Uji t dua arah) 

Pengujian ini menggunakan uji-t pada taraf kepercayaan 95% atau 

alpha sebesar 0,05. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel terikat. 

Hipotesis yang dirumuskan: 

Ho : b1 = 0 (Tidak ada pengaruh nyata) 

Ho : b1 0 ( Ada pengaruh nyata) 

 

Kriteria pengujian : 

c. Ho ditolak dan Ha diterima, jika t hitung > t tabel 

d. Ho diterima dan Ha ditolak, jika t hitung  t tabel 

Kriteria yang digunakan dalam analisis ini adalah : 
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a. Bila t Hitung lebih besar dari t tabel, maka (Ho) ditolak dan menerima 

alternatif  

   (Ha) yang berarti ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. 

b. Bila t Hitung lebih kecil dari t tabel, maka (Ho) diterima dan menolak 

alternatif  

   (Ha) yang berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas dan 

variabel terikat. 

Pengolahan data jawaban responden yang telah melalui uji validitas 

dan uji reliabilitas untuk mendapatkan persamaan regresi linear 

berganda, (Santoso, 2006) sehingga penulis tidak mengalami kesulitan 

apabila menggunakan perhitungan manual. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hipotesis awal yang 

diajukan adalah dapat diterima dengan alasan sebagai berikut. 

1. Hasil regresi linear berganda menyatakan bahwa faktor pribadi (X1), 

faktor produk (X2) dan faktor situasi (X3) berpengaruh secara simultan 

dan parsial terhadap keputusan pembelian konsumen dalam 

membeliMobil Honda Mobilio di Bandar Lampung. 

 

2. Hasil analisis kuantitatif membuktikan bahwa faktor Pribadi merupakan 

pengaruh dominan bagi konsumen dalam membuat keputusan pembelian 

Mobil Honda Mobilio, hal tersebut berdasarkan nilai β sebesar 0,503. 

Sedangkan berdasarkan hasil analisis deskriptif, terlihat bahwa  pada 

faktor pribadi dimensi yang memiliki pengaruh dominan adalah minat 

konsumen atas Mobil Honda Mobilio.  Sedangkan untuk faktor situasi, 

situasi pembelian merupakan pengaruh dominan  yang mempengaruhi 

keterlibatan konsumen dalam pembelian  Mobil Honda Mobilio di 

Bandar Lampung. 
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3. Hasil uji R Square yaitu 0,736 yang berarti bahwa variabel keterlibatan 

konsumen mampu mempengaruhi keputusan pembelian Mobil Honda 

Mobilio di Bandar Lampung (Y) sebesar 26,4%, sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar yang tidak diteliti. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Sebaiknya perusahaan mobil Honda memperhatikan faktor produk 

dari dimensi harga, kualitas, desain dan manfaat karena merupakan hal 

utama yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam membuat 

keputusan pembelian mobil Mobil Honda Mobilio di Bandar 

Lampung. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan  

adalah dengan menciptakan produk  dengan harga yang terjangkau 

yang dilengkapi dengan kualitas dan desain yang unggul serta dapat 

memberikan manfaat bagi konsumen.  

 

2. Perusahaan disarankan untuk dapat meningkatkan kegiatan  promosi, 

seperti brosur, pameran, media periklanan, dan lain-lain Tujuannya 

tentu saja untuk memberikan informasi yang jelas mengenai produk 

mobil yang akan ditawarkan kepada konsumen. Perusahaan harus 

menyediakan informasi yang lebih lengkap yang dibutuhkan oleh 

konsumen agar konsumen tidak mengalami kesulitan dalam pencarian 

informasi.  
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3. Selain itu perusahaan juga harus memperhatikan variabel lainnya yaitu 

faktor pribadi. Dengan cara mencari tahu mobil yang bagaimana yang 

sesuai dengan kebutuhan dan minat konsumen saat ini agar dapat 

membuat terobosan baru untuk produk Mobil Honda Mobilio 

sehingga produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan minat 

konsumen serta dapat mempertinggi citra konsumen dengan memakai 

produk tersebut. 

 

4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan 

penelitian ini pada alat analisis, variabel-variabel lain yang belum 

dibahas dalam penelitian ini, ataupun dapat mengembangkan pada 

obyek lain sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan. 
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