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ABSTRACT 

PERSONALITY DIFFERENCES IN CONSUMERS VISITING COFFEE 

SHOP  

(Study on The Visitors Coffee Shop Keiko Bahabia and Yellow Truck at Bandar 

Lampung) 

 

By 

 

OPI ADELIA 

Purpose - To know the Personality Differences ego, attitude and lifestyle 

consumer who visiting Keiko Bahabia coffee shops And Yellow Truck 

Bandarlampung. 

Research Methodology - Sample Research singer totaled 175 respondents 

Consisting Of 90 visitors coffee shop Keiko Bahabia And Yellow Truck 85 

visitors. Singer study using sample testing tool Independent T-test. 

Research - found that the ego side between visitors Keiko Bahabia Coffee Shop  

and Yellow Truck Bandarlampung significantly different. While the attitudes and 

lifestyles different from (the same) significantly between diners Keiko Bahabia 

coffee shops and Yellow Truck Bandarlampung. 
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ABSTRAK 

PERBEDAAN KEPRIBADIAN KONSUMEN DALAM MENGUNJUNGI 

KEDAI KOPI 

(Studi Pada Pengunjung Kedai Kopi Keiko Bahabia Dan Yellow Truck di   

Bandar Lampung) 

 

Oleh 

OPI ADELIA 

Tujuan - Untuk mengetahui perbedaan kepribadian ego, sikap dan gaya hidup 

konsumen dalam mengunjungi kedai kopi Keiko Bahabia dan Yellow Truck 

Bandarlampung. 

Metodelogi Penelitian - Sampel penelitian ini berjumlah 175 responden yang 

terdiri dari 90 pengunjung kedai kopi Keiko Bahabia dan 85 pengunjung Yellow 

Truck. Penelitian ini menggunakan alat pengujian Independent sample T-test. 

Hasil Penelitian - Ditemukan bahwa sisi ego berbeda secara signifikan antara 

pengunjung kedai kopi Keiko Bahabia dan Yellow Truck Bandarlampung. 

Sedangkan sisi sikap dan gaya hidup tidak berbeda (sama) secara signifikan antara 

pengunjung kedai kopi Keiko Bahabia dan Yellow Truck Bandarlampung. 

Kata Kunci : Ego, Sikap, Gaya Hidup. 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan kopi indonesia saat ini menempati peringkat ke 3 didunia dari segi

hasil produksi. Kopi di Indonesia memiliki sejarah panjang dan memiliki peranan

penting bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Indonesia di berkati

dengan letak geografisnya yang sangat cocok difungsikan sebagai lahan

perkebunan kopi, letak Indonesia sangat ideal bagi iklim mikro untuk

pertumbuhan dan produksi kopi. (id.Wikipedia.org)

Kopi merupakan salah satu hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai

ekonomis yang cukup tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya dan berperan

penting sebagai sumber devisa negara. Kopi tidak hanya berperan penting sebagai

sumber devisa melainkan juga merupakan sumber penghasilan bagi tidak kurang

dari satu setengah juta jiwa petani kopi di Indonesia (Rahardjo, 2012).

Luas areal kebun kopi di Indonesia sekarang, lebih kurang 1,3 juta ha. Produksi

kopi Indonesia sekarang, lebih kurang 740.000 ton dengan produksi kopi robusta

600.000 ton dan arabika 140.000 ton. Kopi arabika sebagian besar diekspor,

sedangkan kopi robusta sebagian besar untuk kebutuhan domestik. Penyebaran

daerah sentra utama kopi robusta berada di segitiga emas kopi robusta yaitu
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Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung, yang menghasilkan 50% dari produksi

robusta nasional. Kopi jenis ini memiliki nilai strategis dalam rangka

pemberdayaan ekonomi rakyat di pedesaan. Kopi robusta mudah ditanam petani

dan hama penyakitnya juga relatif lebih sedikit. Kopi ini juga ditanam di bawah

penaung pohon produktif. Panen utama biasanya antara bulan April sampai Juli.

Penyebaran daerah sentra utama untuk kopi arabika berada di daerah Sumatera

bagian Utara, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan daerah sentra kopi

lainnya tersebar di Jawa Tengah, Bali dan Nusa Tenggara Timur (Flores).

(vibiznews.com)

Kopi Lampung cukup pantas dikategorikan sebagai salah satu kopi terbaik

Indonesia karena keistimewaan aroma dan rasanya yang khas. Jenis kopi yang

dibudidayakan oleh kebanyakan petani kopi di daerah Lampung adalah jenis kopi

robusta. Sebagian besar perkebunan kopi Lampung di dataran tinggi Lampung

merupakan perkebunan rakyat yang terpusat di daerah Lampung Tengah,

Lampung Barat dan daerah Tanggamus. Kawasan perkebunan Lampung Barat

merupakan contoh perkebunan terbaik di Provinsi Lampung dalam hal

peningkatan produksi dan mutu kopi, daerah ini juga telah menjadi lahan

perkebunan kopi percontohan bagi Provinsi Lampung dan Nasional. Komoditas

kopi telah menjadi mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat yang tinggal

di Lampung Barat. Data menunjukkan luas lahan perkebunan kopi di Kabupaten

Lampung Barat telah mencapai 59.357 hektar, dengan hasil produksi biji kering

per tahun mencapai 29.712 ton per hektar.(ahlikopilampung.com)
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Di era sekarang kedai kopi adalah sebuah rumah nyaman tempat kita menikmati

bercangkir-cangkir kopi kesukaan. Kedai kopi dibuat dengan kenyamanan dan

didesain dengan konsep menarik yang membuat pengunjung tak hanya menikmati

kopi tetapi juga melebur dalam suasana yang melingkupinya. Tapi tak banyak

yang tahu, jauh sebelum kedai kopi nyaman yang tak lepas dari WiFi dan mesin

espresso paling canggih, kedai kopi mengalami evolusi dari zaman ke zaman.

Sejarah kedai kopi telah ada sejak zaman dahulu. Melebar dan melebur menjadi

budaya dan ritual manusia dalam cangkir-cangkir kopi (Ottencoffee.co.id).

Pertengahan tahun 2016 sudah bingung pilih tempat yang mana. Sudah banyak

bermunculan kafe-kafe yang menawarkan berbagai macam kopi dari beberapa

daerah di Lampung, Indonesia, bahkan mancanegara. Bermunculan tempatngopi

yang asik. Dengan bermunculannya banyak kedai kopi (cafe), warga

Bandarlampung mulai senang untuk makan dan habiskan waktu di luar rumah.

Dan mulai bermunculan komunitas-komunitas baru yang sering menjadikan kedai

kopi dan cafe sebagai tempat bertemu. Di sana mereka bisa berdiskusi dan

sharing info.

Sampai pada pertengahan tahun 2016, sudah banyak bermunculan kedai kopi

yang menyajikan dengan metode manual brew(seduh secara manual). Beberapa

orang awam mungkin hanya mengetahui kopi hanya dilakukan dengan metode

tubruk saja. Beberapa kedai kopi di Bandarlampung ini sendiri cukup banyak tata

cara penyajian kopi dengan teknik manual, sebut saja Vietnam Drip, V60, Kalita,

Syphon, French Press, Aeropress dan masih banyak lagi teknik lainnya.

Berdasarkan observasi sebelumnya, beberapa kedai kopi dikunjungi oleh peneliti
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misalnya kedai kopi Keiko Bahabia, Coffe Paste, Els Coffee, Yellow Truck, IC

Coffe, N8 Coffee, Flambojan Coffe, Kedai Kopi Pacar Hitam, The Coffe

Pahoman dan lain sebagainya.

Dengan demikian sejumlah pengusaha di Kota Bandarlampung membuka kedai

kopi seduh berkualitas dengan harga bersahabat yang dapat memenuhi kebutuhan

pecinta kopi di Bandar Lampung, yaitu diantaranya Keiko Bahabia dan Yellow

Truck yang menjadi tempat untuk menikmati kopi dengan fasilitas yang nyaman

dan fresh, cukup dapat memenuhi kebutuhan pecinta kopi di Bandarlampung, ke

dua kedai kopi ini menyajikan kopi nusantara sebagai menu utamanya dan

mempunyai keunggulan cara masing-masing dalam memberikan pelayanan

terhadap pecinta kopi. Peneliti mencoba untuk mengangkat kedua kedai tersebut

sebagai objek penelitian ini. Alasan dari pengambilan kedua objek tersebut

betujuan untuk mencari tahu perbedaan kepribadian pengunjung antara kedua

kedai tersebut.

Secara awam tentunya kedua kedai tersebut sama, yaitu sama sama kedai kopi.

Tetapi jika diamati lebih spesifik, kedua kedai tersebut memiliki perbedaan

konsep baik dari cara penyajian maupun suasana tempat tersebut. Peneliti coba

untuk mengamati kepribadian yang dilakukan oleh pengunjung kedua kedai

tersebut, apakah sama atau justru cenderung berbeda dari hal ego, sikap dan gaya

hidup.

Keiko Bahabia memiliki keunggulan dengan pengalamannya sebagai kedai kopi

pertama yang menggunakan metode penyeduhan manual di Bandarlampung. Kopi

di Keiko Bahabia disajikan dengan berbagai metode penyeduhan diantaranya kopi
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tubruk, vietnam drip, dripper coffee, coffee press, shipon coffee, dan espresso.

Bagi yang tidak begitu suka dengan rasa pahit dari kopi, tersedia varian kopi

campuran dengan cream, susu, atau perisa rasa yang disebut blend coffee. Blend

coffee yang tersedia diantaranya capucino, cafe latte, vanilla late, hazelnut latte,

dan cream latte. Disajikan dalam lima macam yang dapat dipilih diantaranya

panas, dingin, ice toping wipe cream, ice blend wipe cream, dan ice float.

Sedangkan bagi pengunjung yang tidak terbiasa minum kopi tersedia juga es krim

yang biasa menjadi pilihan, diantaranya fresh fruit ice cream, coffee affogato,

original chocolate, dan original strawberry.

Yellow Truck berada pada tempat yang cukup strategis, yaitu berada di

perkembangan kota, dan brandnya yang cukup terkenal dan mempunyai fasilitas

jaringan wifi yang dapat memudahkan konsumennya untuk mengakses internet.

Harga pada Yellow Truck cukup terjangkau. Kopi yang ditawarkan oleh Yellow

Truck menggunakan biji kopi arabika dari toraja bone. Biji kopi toraja bone

memiliki cita rasa yang tidak terlalu pahit dan juga memiliki tingkat keasaman

medium. Biji kopi tersebut juga cocok untuk diolah menjadi minuman es kopi.

Menu olahan kopi yang menjadi ciri khas dari Yellow Truck adalah menu Yellow

truck Signature yang merupakan perpaduan antara jus jeruk dengan kopi sehingga

menghasilkan rasa asam yang segar. Yellow Truck selain menyajikan kopi juga

melengkapi sajiannya dengan menu makanan, diantaranya rice bowl chicken katsu

don, rice bowl beef black pepper, salt pepper tofu, dll.
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Dari data dibawah kita akan mengetahui bagaimana konsumen tertarik kepada

kedua kedai ini. Dapat dilihat dari jumlah pengunjung kedua kedai ini:

Tabel 1.1. Jumlah kunjungan Kedai Kopi Keiko Bahabia dan Yellow Truck
Bandarlampung (Bulan April-Juli 2016)

Bulan/ Thn Keiko bahabia Yellow Truck

April/2016 860 422

Mei/2016 877 531

Juni/2016 946 655

Juli/2016 1086 746

Total 3769 2354

Rata-rata 942 = 31 org/hari 586 = 20 org/hari

Sumber : Keiko Bahabia dan Yellow Truck (data diolah)

Kotler (2007) menyatakan bahwa, “kepribadian biasanya digambarkan dengan

menggunakanciri bawaan seperti kepercayaan diri, dominasi, otonomi,

kehormatan, kemampuan bersosialisasi pertahanan diri, dan kemampuan

beradaptasi”. Kepribadian adalah ciri-ciri kejiwaan dalam diriyang menemukan

dan mencerminkan bagaimana seseorang berespon terhadap lingkungannya.

Kepribadian cenderung mempengaruhi pilihan seseorang terhadap suatu produk.

Kepribadian memberikan pola-pola dasar dari perilaku yang ditampilkan

seseorang.

Kepribadian merefleksikan kecenderungan berperilaku dan bersikap yang

ditampilkan secara konsisten oleh individu pada berbagai situasi kepribadian

mencerminkan perbedaan individu, kepribadian dibentuk dari kombinasi unik

berbagai faktor dan bersifat konsisten. Kepribadian sangat berkaitan dengan
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prilaku konsumen. Kepribadian seseorang dengan orang lain pastilah berbeda, dan

mempunyai keunikan nya masing-masing. Dalam memahami kepribadian seorang

konsumen sangatlah penting bagi para pemasar. Karena perbedaan kepribadian

konsumen akan mempengaruhi prilakunya dalam memilih atau mengunjungi

suatu tempat. Pemasar dapat menggunakan konsep kepribadian untuk

mengkomunikasikan tempat atau keadaan kedai kopinya sehingga memiliki

positioning yang sesuai dengan kepribadian konsumen yang dituju.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana perbedaan kepribadian konsumen khususnya pada karakteristik ego,

sikap dan gaya hidup yang mengunjungi kedai kopi Keiko Bahabia dan Yellow

Truck Bandarlampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perbedaan kepribadian konsumen khususnya pada karakteristik

ego, sikap dan gaya hidup dalam mengunjungi kedai kopi Keiko Bahabia dan

Yellow Truck Bandarlampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Berkaitan dengan bidang pemasaran yang terkait dengan kepribadian

khususnya pada karakteristik kepribadian ego, sikap dan gaya hidup baik

untuk mahasiswa yang membutuhkan bahan acuan penelitian yang sejenis

maupun bagi umum.

2. Untuk dapat memberi wawasan serta pengetahuan kepada pembaca serta

memberikan kesempatan baik untuk menerapkan teori-teori yang didapat

saat kuliah kemudian membandingkan dengan kondisi yang sebenarnya.
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3. Sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan

dengan pengaruh kepribadian khususnya pada karakteristik ego, sikap dan

gaya hidup terhadap kunjungan konsumen.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pemasaran Jasa

Pemasaran jasa merupakan disiplin ilmu yang masih relatif baru. Industri jasa

pada saat ini merupakan sektor ekonomi yang sangat besar dan tumbuh sangat

pesat. Pertumbuhan tersebut akibat dari tuntuan dan perkembangan teknologi.

Kondisi tersebut secara langsung menghadapkan para pelaku bisnis kepada

permasalahan persaingan usaha yang semakin tinggi, semakin tingginya tingkat

persaingan sehingga diperlukan manajemen pemasaran jasa yang berbeda

dibandingkan dengan pemasaran tradisional (barang). Pemasaran jasa merupakan

penghubung antara organisasi dengan konsumennya. Peran penghubung ini akan

berhasil bila semua upaya pemasaran diorientasikan kepada pasar. Keterlibatan

semua pihak, dari manajemen puncak hingga karyawan non-manajerial, dalam

merumuskan maupun mendukung pelakasanaan pemasaran yang berorientasi

kepada konsumen tersebut merupakan hal yang tidak bisa ditawar-menawar lagi

(Yazid, 2008:13).

Menurut Zeithaml dan Bitner dalam Daryanto (2011:236), pemasaran jasa adalah

mengenai janji-janji. Janji-janji yang dibuat kepada pelanggan dan harus dijaga.

Kerangka kerja strategik diketahui sebagai service triangle yang memperkuat

pentingnya orang dalam perusahaan dalam membuat janji mereka dan sukses
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dalam membangun customer relationship. Maka dari definisi tersebut dapat

disimpulkan bahwa, pemasaran jasa merupakan penghubung antara

organisasi/perusahaan dengan para konsumen. Penghubung yang dimaksud disini

ialah semua pihak dari manajemen puncak hingga karyawan non-manajerial

mengenai janji-janji yang dibuat kepada konsumen dan janji tersebut harus dijaga

dengan cara selalu membangun hubungan yang baik dengan konsumen.

2.1.1. Pengertian dan Konsep Marketing Mix

2.1.1.1. Pengertian marketing mix

Marketing mix (Bauran Pemasaran) merupakan ungkapan umum strategi yang

digunakan dalam pemasaran untuk menentukan dan menawarkan produk atau jasa

yang sering dikaitkan / cara yang digunakan adalah unsur 4P yaitu price,  product,

promotion dan place.

Gambar 2.1 7p Marketing Mix
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Tapi saat ini 4P yang digunakan dalam melakukan marketing mix sudah

ditingkatkan lagi menjadi 7P karena beberapa faktor, salah satunya adalah untuk

mengatasi sifat dan situasi yang berbeda dalam pelayanan dan 3 point baru

tersebut adalah :

 People/Partisipant

 Process

 Psychal Environment/Evidence

2.1.1.2. Konsep 7P dalam Marketing Mix

Agar lebih mudah untuk dipahami, mari kita simak ulasan tentang unsur 7P yang

digunakan dalam marketing mix.

 Price

Dengan menentukan harga produk yang sesuai dengan kondisi pasar akan mudah

diterima oleh konsumen.

 Product

Jika berbicara mengenai produk yang anda tawarkan, yang patut anda perhatikan

sebelum dipasarkan adalah kualitas produk itu sendiri, dan ini merupakan salah

satu faktor agar konsumen merasa puas dan menaruh reputasi yang baik terhadap

produk anda.

 Promotion

Salah satu strategi untuk mengenalkan produk anda kepada konsumen adalah

dengan melakukan promosi, ini akan membuat konsumen memahami lebih detail

tentang barang atau jasa yang anda tawarkan.
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 Place

Place sendiri sering diartikan dengan saluran distribusi, yaitu memindahkan

produk disertai hak pemiliknya dari produsen ke konsumen akhir atau pemakai.

 People/Partisipant

Yang dimaksud dengan partisipan adalah yaitu orang yang ikut terlibat baik

langsung maupun tidak langsung pada proses layanan itu sendiri. Misal :

Partisipan dalam rumah makan yaitu : koki, pramusaji, kasir dan bahkan tukang

sayur.

 Process

Untuk menunjukkan bagaimana proses pelayanan yang diberikan terhadap

konsumen pada saat terjadi pembelian produk kita.

 Psychal Environment/Evidence

Istilah lingkungan fisik merupakan gambaran dari kondisi atau keadaan

didalamnya, termasuk juga dengan suasana. Contoh situasi dan kondisi

lingkungan institusi, geografi, dekorasi ruangan, cahaya yang terpancar, suara dan

aroma, cuaca, yang dijadikan sebagai obyek stimuli.

2.2. Perilaku Konsumen

Istilah konsumen sering diartikan sebagai dua jenis konsumen yaitu: konsumen

individu dan konsumen organisasi. Konsumen individu membeli barang dan jasa

untuk digunakan sendiri. Misalnya membeli pakaian, sepatu, dan sabun.

Sedangkan konsumen jenis kedua ialah konsumen organisasi, yang meliputi

organisasi bisnis, yayasan, lembaga sosial, kantor pemerintah, dan lembaga

lainnya. Studi perilaku konsumen adalah suatu studi mengenai bagaimana seorang
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individu membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia

(waktu, uang, dan energi).

Menurut Loudon dan Della-Bitta dalam Sumarwan (2004) perilaku konsumen

adalah ”proses pengambilan keputusan dan aktifitas fisik dalam mengevaluasi,

memperoleh, menggunakan  dan menghabiskan barang atau jasa”. Menurut

Schiffman dan Kanuk dalam Sumarwan (2004) ”istilah perilaku konsumen

diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli,

menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka

harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka”. Menurut Setiadi (2010) perilaku

konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan,

mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan

yang tetap, agar mampu memahami konsumen dalam segi prilaku, serta kejadian

disekitar yang mempengaruhi serta dipengaruhi oleh apa yang difikirkan, dirasa,

dan dilakukan konsumen.

2.2.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor-faktor

tersebut dibedakan menjadi 2 bagian yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam

diri pribadi seorang konsumen dan faktor-faktor yang berasal dari lingkungan

sekitar seorang konsumen.

2.2.1.1. Faktor yang Berasal dari Dalam Diri Pribadi

Perilaku konsumen di pengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sosial, pribadi, dan

psikologis. Sedangkan faktor yang paling berpengaruh dan paling luas dan paling

dalam adalah faktor budaya.
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Menurut Kolter, Philip, Keller, Kevin Lane (2006) factor yang mempengaruhi

perilaku konsumen sebagai berikut :

• Faktor budaya

Budaya, sub-budaya, dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku

pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku pembentuk

paling dasar. Anak-anak yang sedang tumbuh mendapatkan seperangkat

nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari keluarga dan lembaga-lembaga

penting lainnya.

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

menampakkan identifikasi dan sosialisasi khusus bagi para anggotanya.

Sub-budaya mencakup kebangsaan, suku, agama, ras, kelompok bagi para

anggotanya. Ketika sub-budaya menjadi besar dan cukup makmur,

perusahaan akan sering merancang program pemasaran yang cermat

disana.

• Faktor sosial

Selain faktor budaya, perilaku konsumen di pengaruhi oleh faktor-faktor

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

Kelompok acuan terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh

langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut.

Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting

dalam masyarakat dan para anggota keluarga menjadi kelompok acuan

primer yang paling berpengaruh.
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Peran dan status sosial seseorang menunjukkan kedudukan orang itu setiap

kelompok sosial yang ia tempati. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan

akan dilakukan oleh seseorang. Masing-masing peran menghasilkan status.

• Faktor pribadi

Keputusan membeli juga di pengaruhi oleh karakteristik pribadi.

Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup,

pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, juga nilai dan

gaya hidup pembeli.

• Faktor Psikologi

Titik awal untuk memahami perilaku konsumen adalah adanya rangsangan

pemasaran luar seperti ekonomi, teknologi, politik, budaya. Satu perangkat

psikologi berkombinasi dengan karakteristik konsumen tertentu untuk

menghasilkan proses keputusan dan keputusan pembelian. Tugas pemasar

adalah memahami apa yang terjadi dalam kesadaran konsumen antara

datangnya rangsangan pemasaran luar dengan keputusan pembelian akhir.

Empat proses psikologis (motivasi, persepsi, ingatan dan pembelajaran)

secara fundamental, mempengaruhi tanggapan konsumen terhadap

rangsangan pemasaran.

Sedangkan menurut James F. Engel – Roger D Blackwell-Paul W. Miniart dalam

saladin (2003) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu :

• Pengaruh lingkungan, terdiri dari budaya, kelas sosial, keluarga dan

situasi. Sebagai dasar utama perilaku konsumen adalah memahami
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pengaruh lingkungan yang membentuk atau menghambat individu dalam

mengambil keputusan berkonsumsi mereka. Konsumen hidup dalam

lingkungan yang kompleks, dimana perilaku keputusan mereka

dipengaruhi oleh keempat faktor tersebut diatas.

• Perbedaan dan pengaruh individu, terdiri dari motivasi dan keterlibatan,

pengetahuan, sikap, kepribadian, gaya hidup, dan demografi. Perbedaan

individu merupkan faktor internal (interpersonal) yang menggerakkan

serta mempengaruhi perilaku. Kelima faktor tersebut akan memperluas

pengaruh perilaku konsumen dalam proses keputusannya.

• Proses psikologis, terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran,

perubahan sikap dan perilaku. Ketiga faktor tersebut menambah minat

utama dari penelitian konsumen sebagai faktor yang turut mempengaruhi

perilaku konsumen dalam penambilan keputusan pembelian.

2.2.1.2.Faktor yang Berasal dari Lingkungan Sekitar

1) Budaya, etnisitas, dan kelas sosial

Budaya adalah kumpulan nilai, ide, artefak, dan simbol-simbol lain yang

membantu seseorang untuk berkomunikasi, mengartikan, dan mengevaluasi

sebagai bagian dari suatu lingkungan. Budaya terbagi menjadi dua yaitu abstrak

dan elemen material yang memberikan kemampuan bagi seseorang untuk

mendefinisikan, mengevaluasi, dan membedakan antarbudaya. Elemen abstrak

terdiri atas nilai-nilai, sikap, ide, tipe kepribadian, dan kesimpulan gagasan seperti

agama atau politik. Material komponen terdiri atas benda-benda seperti buku,

komputer, gedung, peralatan, dan lain-lain.
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Etnisitas adalah suatu elemen penting dalam menentukan suatu budaya dan

memprediksi keinginan dan perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah suatu

fungsi dari perasaan etnisitas sebagaimana dengan identitas budaya, keadaan

sosial, dan tipe produk. Kelas sosial dapat didefinisikan sebagai divisi yang

bersifat relatif permanen dan homogenus dalam suatu kumpulan sosial dimana

individual atau keluarga saling bertukar nilai, gaya hidup, ketertarikan, kekayaan,

status, pendidikan, posisi ekonomi, dan perilaku yang sama. Penelitian pemasaran

seringkali berfokus pada variabel-variabel kelas sosial karena penentuan produk

apa yang akan dibeli oleh konsumen ditentukan oleh kelas sosial.

2) Keluarga dan pengaruh rumah tangga

Secara ilmiah keluarga dapat diartikan sebagai sekelompok yang terdiri dari dua

atau lebih individu yang berhubungan darah, pernikahan, atau adopsi yang tinggal

berdampingan. Sedangkan rumah tangga adalah semua orang, baik yang berelasi

maupun tidak berelasi yang menempati sebuah unit rumah. Keluarga maupun

pengaruh rumah tangga mempengaruhi sikap pembelian konsumen. Misalnya

kelahiran anak mempengaruhi suatu keluarga untuk menambah perabotan, bahan

makanan bayi, dan lain-lain.

3) Kelompok dan pengaruh personal

Suatu perilaku konsumen tak lepas dari pengaruh kelompok dan personal yang

dianutnya. Reference group adalah seseorang atau sekelompok orang yang

mempengaruhi perilaku individu secara signifikan. Reference group dapat berupa

artis, atlit, tokoh politik, kelompok musik, partai politik, dan lain-lain. Reference

group mempengaruhi dalam beberapa cara. Pertama-tama reference group

menciptakan sosialisasi atas individu. Kedua reference group berperan penting
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dalam membangun dan mengevaluasi konsep seseorang dan membandingkannya

dengan orang lain. Ketiga, reference group menjadi alat untuk mendapatkan

pemenuhan norma dalam sebuah kelompok sosial.

2.3. Kepribadian

2.3.1. Definisi Kepribadian

Freud (2009) mengemukakan tiga struktur spesifik kepribadian yaitu Id, Ego dan

Superego. Ketiga struktur tersebut diyakininya terbentuk secara mendasar

pada usia tujuh tahun. Struktur ini dapat ditampilkan secara diagramatik dalam

kaitannya dengan aksesibilitas bagi kesadaran atau jangkauan kesadaran individu.

Id merupakan libido murni atau energi psikis yang bersifat irasional. Id

merupakan sebuah keinginan yang dituntun oleh prinsip kenikmatan dan berusaha

untuk memuaskan kebutuhan ini. Kepribadian juga merupakan jumlah total

kecenderungan bawaan dengan berbagai pengaruh dari lingkungan serta

pendidikan, yang membentuk kondisi kejiwaan seseorang dan mempengaruhi

sikapnya terhadap kehidupan (Weller, 2005). Berdasarkan pengertian tersebut,

dapat disimpulkan bahwa kepribadian meliputi segala corak perilaku dan sifat

yang khas dan dapat diperkirakan pada diri seseorang, yang digunakan untuk

bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap rangsangan, sehingga corak tingkah

lakunya itu merupakan satu kesatuan fungsional yang khas bagi individu itu (Feist

dan Gregory,2010).
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2.3.1.1.Ego

Ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani

dengan realitas. Menurut Freud dalam Rokhana (2009), ego berkembang dari id

dan memastikan bahwa dorongan dari id dapat dinyatakan dalam cara yang dapat

diterima di dunia nyata. Fungsi ego baik di pikiran sadar, prasadar, dan tidak

sadar.

Menurut Freud dalam Rokhana (2009) ego merupakan bagian dari ketidak

sadaran pikiran manusia. Ego mempunyai fungsi sebagai penyalur keinginan dari

Id yang berisi keinginan dan dorongan. Mediasi tersebut membantu

menghilangkan tekanan yang terjadi dalam suatu perlawanan antara sebuah

godaan dan suatu kebijakan dalam berpikir atau memilih suatu barang. Sistem ego

itu berusaha untuk menyeimbangkan hal yang berlawanan tersebut dengan prinsip

realitas. Konflik ini terjadi pada tingkat ketidak sadaran dari pikiran seseorang,

jadi seseorang tidak perlu lagi membutuhkan suatu kesadaran dalam mendasari

alasan bagaimana kepribadian maupun kebiasaannya. Ia hanya berusaha dan

bertindak mencari suatu cara untuk memuaskan keinginannya dengan kenyataan

yang ada.

2.3.1.2 Sikap

Secara umum, pengertian sikap (attitude) adalah perasaan, pikiran, dan

kecenderungan seseorang yang kurang lebih bersifat permanen mengenal aspek-

aspek tertentu dalam lingkungannya. Komponen-komponen sikap adalah

pengetahuan, perasaan, dan kecenderungan untuk bertindak.

Dalam pengertian yang lain, sikap adalah kecondongan evaluatif terhadap suatu
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objek atau subjek yang memiliki konsekuensi yakni bagaimana seseorang

berhadap-hadapan dengan objek sikap. Tekanannya pada kebanyakan penelitian

dewasa ini adalah perasaan atau emosi. Sikap yang terdapat pada diri individu

akan memberi warna atau corak tingkah laku ataupun perbuatan individu yang

bersangkutan. Dengan memahami atau mengetahui sikap individu, dapat

diperkirakan respon ataupun perilaku yang akan diambil oleh individu yang

bersangkutan.

Sikap dapat juga diartikan sebagai pikiran dan perasaan yang mendorong kita

bertingkah laku ketika kita menyukai atau tidak menyukai sesuatu. Sedangkan

sikap sendiri mengandung tiga komponen yaitu : kognisi, emosi dan perilaku yang

bisa konsisten dan bisa juga tidak. Tergantung permasalahan apa yang mereka

hadapi. Menurut Bimo Walgito (2001), sikap adalah organisasi pendapat,

keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif, yang disertai

adanya perasaan tertentu, dan memberikan dasar pada orang tersebut untuk

membuat respon atau berperilaku dalam cara tertentu yang dipilihnya. Sikap

sebagai kesediaan untuk bereaksi secara positif atau secara negatif terhadap

obyek-obyek tertentu (Sarnoff dalam Sarwono 2000).

Meski ada begitu banyak pengertian sikap, yang pasti, dalam berbagai ulasan

tentang sikap selalu ditemui beberapa konstruksi yang relatif tetap, berkaitan

dengan jenis, dimensi, dan hierarki sikap. Umumnya, ada tiga jenis sikap

manusia:
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a. Kognitif, yang berkaitan dengan apa yang dipelajari, tentang apa yang

diketahui tentang suatu objek;

b. Afektif, atau sering disebut faktor emosional, yang berkaitan dengan

perasaan (bagaimana perasaan tentang objek);

c. Psikomotorik atau konatif, yakni perilaku (behavioral) yang terlihat

melalui predisposisi suatu tindakan

2.3.1.3 Gaya Hidup

Gaya hidup merupakan salah satu indikator dari pribadi yang turut berpengaruh

terhadap prilaku konsumen. Dapat diartikan gaya hidup merupakan pola hidup di

dunia yang di ekspresikan oleh aktifitas, minat, dan opini. Gaya hidup

menggambarkan seseorang secara keseluruhan yang berinteraksi dengan

lingkungannya (kotler,2002) . Gaya hidup juga mencerminkan sesuatu dibalik

kelas sosial seseorang dan menggambarkan bagaimana mereka menghabiskan

waktu dan uang menurut (Minor dan Mowen, 2002). Gaya hidup menurut

(Suratno dan Rismiati, 2001) adalah pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan

sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat dan pendapat yang

bersangkutan. Disimpulkan bahwa gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang

dinyatakan dalam kegiatan, minat dan pendapatnya dalam membelanjakan

uangnya dan bagaimana mengalokasikan waktu.

Kepribadian adalah organisasi yang dinamis dari sistem psikofisis individu yang

menentukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungannnya secara unik. Saat ini

kita mengenali suatu faktor ketiga, yaitu situasi, jadi kepribadian seorang dewasa
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umumnya dianggap terbuat datar, baik faktor keturunan maupun lingkungan, yang

diperlunak oleh faktor situasi.

Keturunan merujuk ke faktor-faktor yang ditentukan  pada saat pembuahan. Sosok

fisik, daya tarik wajah, kelamin, temperamen, komposisi otot dan refleks, tingkat

energi, dan ritmen hayati merupakan karakteristik yang dianggap sebagai atau

sama sekali atau sebagian besar dipengaruhi oleh kedua orang tua. Pendekatan

keturunan berargumen bahwa penjelasan paling akhir dari kepribadian seorang

individu ialah struktur molekul dari gen-gen, yang terletak dalam kromosom.

Diantara faktor-faktor yang menggunakan tekanan pada pembentukan kepribadian

kita ialah budaya dalam mana kita dibesarkan, pengkondisian dini kita, norma-

norma diantara keluarga kita, teman-teman, dan kelompok sosial, serta pengaruh

lain yang kita alami. Lingkungan yang dipaparkan kepada kita memainkan

peranan yang cukup besar dalam membentuk kepribadian kita..

Situasi memengaruhi efek keturunan dan lingkungan pada kepribadian.

Kepribadian seorang individu, sementara umumnya matang dan konsisten,

memang berubah dalam situasi yang berbeda. Tuntutan yang berbeda dari situasi

yang berlainan memunculkan aspek-aspek yang berlainan dari kepribadian

seseorang oleh karena itu, hendaknya kita tidak melihat pola kepribadian dalam

keterpencilan.
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Dalam batasan kepribadian yang dikemukakan di atas ada empat hal yang perlu

diuraikan, yaitu :

1. Dinamis, ini berarti bahwa kepribadian itu selalu berubah. Perubahan

ini digerakkan oleh tenaga-tenaga dari dalam diri individu yang

bersangkutan, akan tetapi perubahan tersebut tetap berada dalam

batas-batas bentuk polanya.

2. Organisasi sistem, ini mengandung pengertian bahwa kepribadian itu

merupakan suatu keseluruhan yang bulat.

3. Psikosofis, ini berarti kepribadian tidak hanya bersifat fisik dan juga

tidak hanya bersifat psikis tetapi merupakan gabungan dari kedua sifat

tersebu.

4. Unik, ini berrarti kepribadian antara individu yang satu dan yang lain

tidak ada yang sama.

Kepribadian memiliki banyak segi dan salah satunya, yaitu sel atau diri pribadi

atau citra pribadi. segi-segi kepribadian, yakni :

1. Self

Secara singkat dapat dirumuskan sebagai taksiran perkiraan dan

perasaan seseorang mengenai siapa dia?, apa dia?, dan di mana dia

berada?

2. Personality Traits

Kecenderungan umum kita yang beraneka ragam untuk mengevaluasi

situasi-situasi dengan cara-cara tertentu dan kemudian bertindak

dengan evaluasi tersebut.
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3. Kecerdasan

Kesiagaan abilitas belajar, kecepatan melihat hubungan, kesanggupan

memutuskan sesuatu dengan cepat dan tepat, dan kesanggupan

menghimpun data dan inferensi untuk kemudian menarik suatu

kesimpulan.

4. Appearance and Impressions

Kedua hal ini merupakan bagian yang cukup penting dari kepribadian,

walaupun ada perbedaan pendapat tentang appearance bagaimanakah

yang dapat menimbulkan impressions yang menyenangkan tetapi

semua sependapat bahwa kedua hal ini merupakan satu aspek

kepribadian.

5. Kesehatan

Kesehatan yang dimiliki idividu tersebut, baik secara lahirian maupun

batiniah yang mendukung pengambilan keputusan.

6. Tinggi, Berat, dan Bentuk Badan

Ketiga faktor ini berhubungan erat dengan appearance dan

impressions walaupun sering pula bahwa dua orang yang memiliki

tinggi, berat, dan bentuk badan yang serupa tetapi appearancenya

berlainan dan karenanya juga menimbulkan impressions yang

berlainan juga.
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7. Sikap Terhadap Orang Lain

Beberapa sikap kita terhadap orang lain sering kali mencerminkan

bagaimana sikap kita terhadap diri sendiri, akan tetapi ada hal yang

harus diingat bahwa kepribadian mencakup seluruh sikap yang ada

pada diri seseorang.

8. Pengetahuan (Knowledge)

Pengetahuan yang kita miliki merupakan unsur dari kepribadian kita,

semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki seseorang, maka

akan semakin mantap serta lebih berhati-hati dalam menentukan

keputusan.

9. Kecakapan

Kecapakan seseorang sangat memengaruhi bagaimana pandangan

orang lain terhadap kita, bahkan turut memengaruhi pandangan kita

terhadap diri sendiri.

10. Nilai

Sering disebut juga dengan nama “karakter”, ini merupakan segi

kepribadian yang sangat memengaruhi karena menyangkut soal-soal

baik dan ntidak baik, etika dan moral.

11. Emotional Tone and Control

Emotional tone merupakan suatu segi dari kepribadian, sering disebut

juga “temperamen”, yaitu istilah yang digunakan waktu melukiskan

nada emosi yang terjadi pada diri seseorang.

12. Peranan

Peranan mempunyai pengatuh yang penting antar-kepribadian kita.
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2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepribadian.

Menurut Purwanto (2006) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian

antara lain:

a. Faktor Biologis

Faktor biologis merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan

jasmani, atau seringkali pula disebut faktor fisiologis seperti keadaan

genetik, pencernaan, pernafasaan, peredaran darah, kelenjar-kelenjar,

saraf, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Kita mengetahui bahwa

keadaan jasmani setiap orang sejak dilahirkan telah menunjukkan adanya

perbedaan-perbedaan. Hal ini dapat kita lihat pada setiap bayi yang baru

lahir. Ini menunjukkan bahwa sifat-sifat jasmani yang ada pada setiap

orang ada yang diperoleh dari keturunan, dan ada pula yang merupakan

pembawaan anak/orang itu masing-masing. Keadaan fisik tersebut

memainkan peranan yang penting pada kepribadian seseorang.

b. Faktor Sosial

Faktor sosial yang dimaksud di sini adalah masyarakat ; yakni manusia-

manusia lain disekitar individu yang bersangkutan. Termasuk juga

kedalam faktor sosial adalah tradisi-tradisi, adat istiadat, peraturan-

peraturan, bahasa, dan sebagainya yang berlaku dimasyarakat itu.

Sejak dilahirkan, anak telah mulai bergaul dengan orang-orang

disekitarnya. Dengan lingkungan yang pertama adalah keluarga. Dalam

perkembangan anak, peranan keluarga sangat penting dan menentukan

bagi pembentukan kepribadian selanjutnya. Keadaan dan suasana keluarga
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yang berlainan memberikan pengaruh yang bermacam-macam pula

terhadap perkembangan kepribadian anak.

Pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak sejak kecil

adalah sangat mendalam dan menentukan perkembangan pribadi anak

selanjutnya. Hal ini disebabkan karena pengaruh itu merupakan

pengalaman yang pertama, pengaruh yang diterima anak masih terbatas

jumlah dan luasnya, intensitas pengaruh itu sangat tinggi karena

berlangsung terus menerus, serta umumnya pengaruh itu diterima dalam

suasana bernada emosional. Kemudian semakin besar seorang anak maka

pengaruh yang diterima dari lingkungan sosial makin besar dan meluas. Ini

dapat diartikan bahwa faktor sosial mempunyai pengaruh terhadap

perkembangan dan pembentukan kepribadian.

c. Faktor Kebudayaan

Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri masing-masing

orang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana

seseorang itu dibesarkan. Beberapa aspek kebudayaan yang sangat

mempengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian antara lain:

1) Nilai-nilai Kebudayaan

Di dalam setiap kebudayaan terdapat nilai-nilai hidup yang dijunjung

tinggi oleh manusia-manusia yang hidup dalam kebudayaan itu.

Untuk dapat diterima sebagai anggota suatu masyarakat, kita harus

memiliki kepribadian yang selaras dengan kebudayaan yang berlaku

di masyarakat itu.
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2) Adat dan Tradisi.

Adat dan tradisi yang berlaku disuatu daerah, di samping

menentukan nilai-nilai yang harus ditaati oleh anggota-anggotanya,

juga menentukan pula cara-cara bertindak dan bertingkah laku yang

akan berdampak pada kepribadian seseorang.

2.3.3. Karakteristik Pribadi yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Keputusan membeli dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur dan tahap

daur hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri

pembeli.

1. Umur dan tahap daur hidup

Orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli semasa hidupnya. Selera akan

makanan, pakaian, perabot dan rekreasi sering kali berhubungan dengan

umur.membeli juga dibentuk oleh tahap daur hidup keluarga, tahap-tahap yang

mungkin dilalui oleh keluarga sesuai dengan kedewasaannya. Pemasar sering kali

menentukan sasaran pasar dalam bentuk tahap dan daur hidup dan

mengembangkan produk yang sesuai serta rencana pemasaraan untuk setiap tahap.

Tahap-tahap daur hidup keluarga tradisional meliputi bujangan dan pasangan

muda dengan anak. Akan tetapi, dedwasa ini pemasar semakin banyak melayani

tahap alternatif nontradisional yang jumlahnya bertambah, seperti pasangan yang

tidak menikah, pasangan yang menikah di kemudian hari, pasangan tanpa anak,

orang tua tunggal, orang tua dengan anak dewasa yang pulang langi ke rumah, dan

lain-lain.

2. Pekerjaan
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Pekerjaan seseorang memengaruhi barang dan jasa yang ibelinya. Pemasar

berusaha mengenali kelompok pekerjaan yang mempunyai minat di atas rata-rata

akan produk dan jasa mereka. Sebuah perusahaan bahkan dapat melakukan

spesialisasi dalam memasarkan produk menurut kelompok pekerjaan tertentu.

Jadi, perusahaan perangkat lunak komputer akan merancang produk berbeda

untuk manajer merek, akuntan, insinyur, pengacaran, dan dokter.

3. Situasi ekonomi

Situasi ekonomi seseorang akan mememngaruhi pilihan produk. Jennifer Flores

dapat mempertimbangkan membeli Nikon yang mahal bila dia mempunyai cukup

pendapatan untuk dibelanjakan, tabungan atau kemampuan meminjam.

4. Gaya Hidup

Gaya hidup adalah pola kehidupan seseorang yang diwujudkan dalam aktivitas,

interes, dan opininya. Gaya hidup mencakup sesuatu yang lebih dari sekedar kelas

sosial atau kepribadian seseorang. Gaya hidup menampilkan pola beraksi dan

berinteraksi seseorang secara keseluruhan didunia.

5. Kepribadian dan Konsep Diri

Kumpulan karakteristik perilaku yang dimiliki oleh individu dan bersifat

permanen biasa disebut kepribadian. Kepribadian biasanya dijelaskan dengan

menggunakan ciri-ciri seperti kepercayaan diri, dominasi, otonomik, ketaatan,

kemampuan bersosialisasi, daya tahan dan kemampuan beradaptasi. Kepribadian

dapat menjadi variabel yang sangat berguna dalam menganalisis perilaku

konsumen, asalkan jenis kepribadian tersebut dapat diklasifikasikan dengan
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akuran an asalkan terdapat korelasi yang kuat antara jenis kepribadian tertentu dan

pilihan produk dari mereka

2.4. Penelitian Terdahulu

Untuk lebih jelas dan detail terhadap penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
No Nama

penelitian/
tahun

Judul Metode
penelitian

Alat
analisis

Hasil

1 Made
Diarsana
(2013)

Pengaruh
Kepribadian
Dan Budaya
Organisasi Pada
Kinerja
Karyawan
Perilaku
Citizenship

Kuantitatif Analisis
SEM

Hasil penelitian
menunjukan bahwa
kepribadian
karyawan dan
budaya organisasi
memiliki tidak
langsung
berpengaruh
terhadap kinerja
karyawan melalui
OCB semua BPR
di Gianyar Bali

2 Windri
Fitriyani
(2013)

Pengaruh
kepribadian dan
job
embeddedness
terhadap
organizational
citizenship
behavior (ocb)
pada karyawan
PT. Hadji Kalla
Makassar

Kuantitatif Analisi
regrisi 5
prediktor
(anareg 5
prediktor)

Terdapat hubungan
positif dan
signifikan antara
karakteristik
kepribadian dengan
organizational
citizenshipbehavior

3 Dimas
Pamuncak

(2011)

Pengaruh Tipe
Kepribadian
Terhadap Self
Disclosure
Pengguna
Facebook

Kuantitatif Regresi
berganda

Tidak ada
pengaruh yang
signifikan antara
tipe kepribadian
terhadap self
disclosure
pengguna facebook
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2.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan mengetahui perbandingan kepribadian antara konsumen

keiko bahabia dan konsumen yellow truck. Secara skematis, kerangka pemikiran

penelitian ini digambarkan berikut ini :

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.2, kepribadian berpengaruh signifikan terhadap perilaku

konsumen. Kepribadian adalah beberapa ciri watak yang diperlihatkan seseorang

secara lahir, konsisten, dan konsekuen dalam bertingkah laku, sehingga individu

memiliki identitas khusus yang berbeda dengan orang lain. Sedangkan keputusan

pembelian adalah sebuah proses dimana konsumen mengenal masalahnya,

mencari informasi mengenai produk atau merek tertentu dan mengevaluasi

seberapa baik masing-masing alternative tersebut dapat memecahkan masalahnya

yang kemudian mengarahkan kepada keputusan pembelian (Kotler dan Amstrong,

2008).

Kepribadian

Konsumen
Keiko Bahabia

Konsumen
Yellow Truck

Independent Sample T-Test

Ego Sikap Gaya hidup
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Peneliti mencoba  menjelaskan perbedaan kepribadian konsumen antara

konsumen Keiko Bahabia dan konsumen Yellow Truck khususnya pada

karakteristik ego, sikap dan gaya hidup. Pengertian sikap (attitude) adalah

perasaan, pikiran, dan kecenderungan seseorang yang kurang lebih bersifat

permanen mengenal aspek-aspek tertentu dalam lingkungannya. Pengertian ego

merupakan system yang bekerja untuk memediasi antara system id dengan system

super ego. Mediasi tersebut membantu menghilangkan tekanan yang terjadi dalam

suatu perlawanan antara sebuah godaan dan suatu kebijakan dalam berpikir atau

memilih suatu barang. Gaya hidup merupakan pola hidup di dunia yang di

ekspresikan oleh aktifitas, minat, dan opini. Gaya hidup juga mencerminkan

sesuatu dibalik kelas sosial seseorang dan menggambarkan bagaimana mereka

menghabiskan waktu dan uang. Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan dan

menganalisis perbedaan kepribadian antar konsumen Keiko Bahabia dan

konsumen Yellow Truck di Bandarlampung dengan menggunakan uji independent

sample T-test.

2.6. Hipotesis

Penelitian yang menggunakan hipotesis adalah penelitian dengan pendekatan

ilmiah, sedangkan yang tidak menggunakan hipotesis adalah riset dengan

pendekatan naturalis. Hipotesis berbeda dengan propisisi. Menurut Kerlinger

(2006), hipotesis (hypotesis) adalah prediksi tentang fenomena. Proposisi

(proposition) adalah pernyataan tentang konsep dapat dinilai benar atau salah jika

dihubungkan dengan fenomena yang diobservasi. Berdasarkan hal-hal yang telah

diungkapkan diawal, maka peniliti menetapkan hipotesis untuk masalah yang

diteliti yaitu:
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Ha : Diduga terjadi perbedaan kepribadian yang signifikan antara pengunjung

Keiko Bahabia dan Yellow Truck. Dengan adanya perbedaan kepribadian

yang terlihat dari dua kedai kopi tersebut yang menimbulkan perbedaan

kepribadian khususnya ego, sikap dan gaya hidup dari kedua pengunjung

kedai tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, berdasarkan jenis nya penelitian ini termasuk penelitian

kuantitatif, jika dilihat dari tujuan dan karakteristiknya penelitian ini termasuk

asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk

mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih.

Sehingga penelitian yang akan dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel

independen yaitu kepribadian (X) yang meliputi ego, sikap, dan gaya hidup

sebagai indikatornya.

3.2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan penjelasan mengenai artinya suatu konsep yaitu

mengekspresikan suatu abstrak yang terbentuk melalui generalisasi dari

pengamatan terhadap fenomena. Definisi ini menunjukan bahwa teori merupakan

sebuah set proposisi yang terdiri dari konstruk (construk) yang sudah

didefinisikan secara luas dan hubungan unsur-unsur dalam set tersebut harus

jelas pula (Sugiyono. 2011). Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah :
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1. Ego

Seseorang tidak perlu lagi membutuhkan suatu kesadaran dalam mendasari

alasan bagaimana kepribadian maupun kebiasaanya ia hanya berusaha dan

bertindak mencari suatu cara untuk memuaskan keinginannya dengan

kenyataan yang ada.

2. Sikap

Secara umum, pengertian sikap (attitude) adalah perasaan, pikiran, dan

kecenderungan seseorang yang kurang lebih bersifat permanen mengenal

aspek-aspek tertentu dalam lingkungannya.

3. Gaya hidup

Gaya hidup merupakan salah satu indikator dari pribadi yang turut

berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Dapat diartikan gaya hidup

merupakan pola hidup di dunia yang di ekspresikan oleh aktifitas, minat,

dan opini.

3.3. Definisi Operasional

Suatu konsep yang digambarkan dalam definisi konseptual tentu tidak akan dapat

diobservasi atau diukur gejalanya dilapangan. Untuk dapat diobservsi atau diukur,

maka suatu konsep harus didefinisikan secara operasional. Definisi operasional

dimaksudkan untuk memberikan rujukan-rujukan empiris apa saja yang dapat

ditemukan dilapangan untuk menggambarkan secara tepat konsep yang dimaksud

sehingga konsep tersebut dapat diamati dan diukur. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa definisi operasional merupakan jembatan yang

menghubungkan conceptual-theoritical level dengan empiric-observational level.
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Tabel 3.1 Definisi Operasional
Variabel Indikator Item Skala

Kepribadian

(x)

a) Ego 1. Keinginan sekedar
mengunjungi kedai kopi

2. Keinginan membeli
dikedai kopi

3. Dorongan dari dalam diri
sendiri untuk
mengunjungi kedai kopi

4. dorongan dari lingkungan
untuk mengunjungi kedai
kopi.

Likert

1-5

b) Sikap 1. pengetahuan tentang
kedai kopi

2. perasaan saat berada
dikedai kopi

3. kecenderungan untuk
bertindak saat
mengunjungi kedai kopi

Likert

1-5

c) Gaya hidup 1. aktifitas yang dilakukan
dikedai kopi

2. minat untuk
mengunjungi kedai kopi

3. opini pada kedai kopi

Likert

1-5

3.4. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Kedai kopi Keiko Bahabia beralamat di Jl.

Jendral Ryacudu No.48 Waydadi, Suka Rame, Bandar Lampung dan kedai kopi

Yellow Truck yang beralamat di Jl. Zaenal Abidin Pagar Alam No.109,

Bandarlampung.
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3.5 Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersumber dari :

1. Data primer

Menurut Umar (2005) data primer merupakan data yang diperoleh secara

langsung dari sumber pertama, baik secara langsung maupun kelompok,

yang diperoleh dengan cara observasi langsung, menggunakan informan,

kuisioner, maupun wawancara. Dalam penelitian ini data primer diperoleh

secara langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh dari pihak-

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

literatur dan sumber lain yang berhubungan dengan judul penelitian seperti

jurnal, majalah, dan hasil penelusuran internet.

3.6 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang pernah

mengunjungi kedai kopi Keiko Bahabia dan Yellow Truck Bandarlampung. Bila

populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua  yang ada pada

populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka penelitian  dapat

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Saat di lokasi penelitian,

peneliti melakukan pembagian kuesioner kepada responden dengan cara

menanyakan dan menjelaskan apakah responden tersebut bersedia untuk diminta

amengisi kuesioner atau tidak. Waktu pembagian kuesioner oleh peneliti biasa

dilakukan dua lokasi tersebut pada hari yang sama, misal untuk keiko bahabia saat

belum open order pukul 17.00, pada siang hari peneliti melakukan pembagian
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kuesioner pada responden yellow truck mulai dari pukul ± 13.00 sampai selesai.

Selanjutnya pada akhir pekan, untuk Keiko Bahabia sendiri close, maka peneliti

melakukan pembagian kuesioner pada lokasi lainnya yakni Yellow Truck.

Berdasarkan Nugraha (2007) jika populasi sudah diketahui maka untuk

mengetahui jumlah sampel dapat menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin

digunakan untuk menentukan ukuran sampel dari populasi yang telah diketahui

jumlahnya yaitu sebanyak 942 dari pengunjung kedai kopi Keiko Bahabia dan

dari pengunjung kedai kopi Yellow Truck 586. Untuk tingkat presisi yang

ditetapkan dalam penentuan sampel adalah 10 %,. Alasan peneliti menggunakan

tingkat presisi 10% karena jumlah populasi kurang dari 1000. Rumus Slovin :

= . + 1
Keterangan : n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = Kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan

sampel yang dapat ditolerir, kemudian dikuadratkan. (Kriyantono,

2008:162)

Berdasarkan rumus Slovin, maka besarnya penarikan jumlah sampel penelitian

adalah :

Keiko Bahabia : = ( , ) = 90 responden
Yellow Truck : = ( , ) = 85 responden
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3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

1. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Mamang&Sopiah, 2010). Jenis

kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah tertutup.

2. Observasi menurut Indriantoro dalam Mamang&Sopiah (2010) 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.

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 sampai

sangat setuju (Mamang&Sopiah, 2010:248).

Tabel 3.2. Pemberian Bobot Nilai untuk Variabel Penelitian
Jawaban SkorPenilaian

- SangatSetuju 5

- Setuju 4
- CukupSetuju 3

- TidakSetuju 2
- SangatTidakSetuju 1

Sumber : Mamang (2010).
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3.9 Pengujian Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas Kuisioner

Pengujian validitas kuisioner dilakukan untuk menunjukkan apakah

kuisioner yang akan disebar kepada responden layak (valid) atau tidak

disebar, dengan menggunakan rumus korelasi Product Moment

(Sugiono, 2009) sebagai berikut :

= .∑ (∑ ) (∑ )[( .∑ (∑ )].[( .∑ (∑ ) ] ..............(1)

Di mana :

rxy = Koefisien Korelasi

N = Jumlah Sampel

X = Variabel Sikap (X1), Ego (X2), dan Gaya Hidup (X3)

Tahapan dalam menguji validitas dengan menggunakan SPSS 17.0 for

Windows evaluation Version sebagai berikut (Ghozali, 2005).

a. Menyusun Matriks Data Mentah

Matriks data mentah berisi nilai-nilai data asli dari kuisioner.

Matriks ini berukuran m x n (m adalah jumlah responden dan n

adalah jumlah variabel).

b. Menyusun Hipotesis

H0 = Skor butir berkorelasi positif dengan skor faktor

H1 = Skor butir tidak berkorelasi positif dengan skor faktor
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c. Menentukan rtabel

Dengan melihat table r berdasarkan nilai df dan tingkat

signifikasi, maka dapat ditentukam besarnya rtabel.

d. Mencari rhitung

Nilai rhitung untuk tiap-tiap item dapat dilihat pada kolom

correcteditem-total correlation.

e. Pengambilan Keputusan

1) Jika rhitung ≥ rtabel,maka item tersebut valid.

2) Jika rhitung ≤ rtabel, maka item tersebut tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Pengertian reliabilitas sebenarnya adalah untuk mengukur suatu

kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu

(Ghozali, 2005). Pengukuran keandalan butir pertanyaan dengan

sekali menyebarkan kuisioner pada responden, kemudian hasil

skornya diukur korelasinya antar skor jawaban pada butir pertanyaan

yang sama dengan bantuan program komputer SPSS, dengan fasilitas

Cronbach Alpha (a). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel

jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,60. Untuk perhitungan uji

validitas dan uji reabilitas menggunakan bantuan program statistika

SPSS v.20.0 for Windows Evaluation Version.
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3.10 Uji Beda (Independent sample T-test)

Uji perbedaan rata-rata dua sampel berpasangan atau uji paired sample T

test digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan mean untuk dua

sampel bebas (independen) yang berpasangan. Adapun yang dimaksud

berpasangan adalah data pada sampel kedua merupakan perubahan atau

perbedaan dari data sampel pertama atau dengan kata lain sebuah sampel

dengan subjek sama mengalami dua perlakuan. Prinsip pengujian uji ini

adalah melihat perbedaan variasi kedua kelompok data, sehingga sebelum

dilakukan pengujian, terlebih dahulu harus diketahui apakah variannya sama

(equal variance) atau variannya berbeda (unequal variance). Selanjutnya

dilakukan uji beda untuk menguji apakah terjadi perbedaan atau tidak

antara variance jawaban responden terhadap kepribadian pengunjung Kedai

Kopi Keiko Bahabia dan kedai kopi Yellow Truck Bandarlampung.

Uji beda T-test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara

dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel

atau secara rumus dapat ditulis sebagai berikut:

t = ................................. (3.3)

(Ghozali, 2005)

Standar eror perbedaan dalam nilai  rata-rata terdistribusi secara normal.

Jadi tujuan uji beda T-test adalah membandingkan rata-rata dua grup yang

yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Apakah kedua grup tersebut

mempunyai nilai rata-rata yang sama ataukah tidak sama secara signifikan
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(Ghozali, 2005).Mengetahui apakah varians populasi identik ataukah tidak

dengan hipotesis sebagai berikut:

H0 : Varians populasi ego, sikap dan gaya hidup antara pengunjung kedai

kopi Keiko Bahabia dan Yellow Truck Bandarlampung adalah sama.

Ha : Varians populasi ego, sikap, dan gaya hidup antara pengunjung kedai

kopi Keiko Bahabia dan Yellow Truck Bandarlampung adalah

berbeda.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Bedasarkan hasil pembahasan dalam penelitian analisis tingkat perbandingan

kepribadian konsumen yang mengunjungi kedai kopi Keiko Bahabia dan Yellow

Truck di Bandarlampung, maka dapat di buat kesimpulan sebagai berikut :

1. Sisi Ego berbeda secara signifikan antara pengunjung kedai kopi Keiko

Bahabia dan Yellow Truck Bandarlampung. Kemungkinan berdasarkan

konsep yang berbeda dihadirkan oleh kedua tempat tersebut mempengaruhi

ego masing-masing varian. Untuk pengunjung kedai Kopi Keiko Bahabia,

pengunjung cenderung menyukai berbagai jenis kopi single origin yang

disajikan sehingga konsumen cenderung selektif dalam memilih kopi yang

akan dikonsumsinya. Yellow Truck sendiri hanya menyajikan satu jenis

kopi single origin yaitu kopi Arabika Toraja Bone selebihnya adalah

minuman campuran soda ataupun susu, hal ini termasuk yang membedakan

ego dari pengunjung kedua tempat tersebut.

2. Sisi Sikap tidak berbeda (sama) secara signifikan antara pengunjung kedai

kopi Keiko Bahabia dan Yellow Truck Bandar Lampung. Kepercayaan

konsumen terhadap suatu produk bahwa produk tersebut memiliki atribut

adalah akibat dari pengetahuan konsumen. Sikap menggambarkan

kepercayaan konsumen terhadap berbagai atribut tersebut.
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3. Gaya Hidup tidak berbeda (sama) secara signifikan antara pengunjung kedai

kopi Keiko Bahabia dan Yellow Truck Bandar Lampung. Secara umum

dapat diartikan sebagai suatu gaya hidup yang dikenali dengan bagaimana

orang menghabiskan waktunya (aktivitas), apa yang penting orang

pertimbangkan pada lingkungan (minat), dan apa yang orang pikirkan

tentang diri sendiri dan dunia di sekitar (opini). Hal tersebut berlaku untuk

pengunjung kedua lokasi penelitian ini.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai perbedaan kepribadian

konsumen yang mengunjungi kedai kopi Keiko Bahabia dan Yellow Truck di

Bandarlampung, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang menjadi

bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja pegawai sebagai berikut:

1. Untuk para pemilik kedai kopi lain, hal ini bisa menjadi acuan atau bahan

pertimbangan terkait kepribadian pengunjung kedai kopi. Pengelola tempat

bisa lebih meningkatkan lagi pelayanan dalam hal membentuk karakter

kepribadian konsumen dan menyesuaikan dengan apa yang mereka rasa

kurang terpenuhi saat berkunjung ke kedai kopi.

2. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini terbatasi oleh minimnya referensi

terkait tingkat kepribadian konsumen yang cenderung lebih banyak ke sifat

psikologis seseorang. Diharapkan kedepannya bagi peneliti selanjutnya

untuk memperluas fokus penelitian terkait kepribadian seseorang di dua

tempat yang cenderung memiliki konsep yang hampir sama. Peneliti

selanjutnya bisa menerapkan fokus terkait sifat psikologi lainnya.
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