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( Studi Kasus Pada TOP CELLULER MALL PEKANBARU) 
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ABSTRACT:The research objective is to determine the influence of personal factors, social 

and marketing mix partially and simultaneously on consumer behavior in purchasing 

decisions at the Mall Pekanbaru iPhone (case study on the Top Celluler Mall Pekanbaru). 

The population of consumers who purchased an iPhone in the Top Celluler Pekanbaru Mall 

within 2014 as many as 345 people and  the samples taken as many as 100 people. Data 

analysis using descriptive and multiple regression formula.The survey results revealed all 

independent variables jointly contribute to purchasing decisions in the Top Celluler Mall 

Pekanbaru at 73.10%. And other factors that have not been investigated by 26.90%. It can be 

concluded that the influence of consumer behavior affect simultaneously / simultaneously. 

Partial test in mind that the more dominant variable is the personal factor (X3) because it has 

the biggest t value. 

 

Keywords : Consumer Behaviour, Cultural Factors, Social Factors, Personal Factors, 

 Psychological Factors and Purchase Decision 

 

ABSTRAK: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor pribadi, 

sosial dan bauran pemasaran secara parsial dan simultan  terhadap perilaku konsumen dalam 

keputusan pembelian iPhone di Mall Pekanbaru (studi kasus pada Top Celluler Mall 

Pekanbaru). Populasi adalah seluruh konsumen yang membeli iPhone pada Top Celluler Mall 

Pekanbaru dalam kurun tahun 2014 sebanyak 345 orang dan sampel yang diambil sebanyak 

100 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuisioner (angket), 

wawancara dan studi kepustakaan.  Analisis data menggunakan metode deskriptif dan formula 

regresi berganda.Dari hasil penelitian diketahui semua variabel bebas secara bersama-sama 

memberikan sumbangan terhadap keputusan pembelian di Top Celluler Mall Pekanbaru 

sebesar 73,10 %. Dan faktor lain yang belum diteliti sebesar 26,90 %.  Dapat disimpulkan 

bahwa perilaku konsumen (faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, faktor psikologis) 

berpengaruh secara serentak/simultan.Pengujian secara parsial diketahui bahwa variabel yang 

lebih dominan pengaruhnya adalah faktor pribadi (X3) karena memiliki nilai t hitung paling 

besar. 

 

Kata Kunci : Perilaku Konsumen, Faktor Budaya, Faktor Sosial, Faktor Pribadi, Faktor 

Psikologis Dan Keputusan Pembelian 
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Pendahuluan 

 

Era teknologi telekomunikasi telah 

melanda sendi-sendi kehidupan manusia, 

dimana penggunaan teknologi telekomunikasi 

dalam membantu serta meringankan pekerjaan 

sangat dibutuhkan. Era teknologi 

telekomunikasi menjadi area bisnis yang banyak 

diperebutkan pelaku usaha karena potensi luar 

biasa yang dikandungnya. Salah satu produk 

teknologi telekomunikasi yang saat ini 

dipasarkan adalah handphone atau akhir-akhir 

ini lebih kita kenal dengan sebutan smartphone 

karena seiring kemampuannya yang semakin 

canggih dan mutakhir.Seiring perkembangan 

zaman dan teknologi yang semakin canggih, 

banyak merek handphone mulai bermunculan 

mengikuti kebutuhan konsumen yang 

ditawarkan oleh merek yang berbeda dan 

berdampak pula pada ketatnya persaingan untuk 

mendapatkan konsumen sehingga, menuntut 

pihak manajemen perusahaan untuk lebih 

berhati-hati dalam melakukan kegiatan 

pemasarannya. Persaiangan antar sistem operasi 

smartphone selalu menarik diamati. Berikut ini 

merupakan hasil polling yang dilakukan Selular 

Online kepada pembaca majalah SELULAR 

untuk sistem operasi favorit untuk smartphone : 

 

Tabel 1.1.  : Hasil polling sistem operasi 

favorit untuk smartphone 

Sistem operasi Jumlah % 

Apple  89 7 

Symbian  329 27 

Bada  20 2 

Blackberry  124 10 

Windows phone  85 7 

Android  586 48 

Total  1233 100 

Sumber :  Jurnal Indonesia, 2015 

 

Oleh karena itu, dalam menghadapi 

persaingan perlu merumuskan strategi 

pemasaran atau kebijakan perusahaan yang 

tepat. Selain itu produsen handphone harus 

menciptakan produk yang dapat memuaskan 

konsumen sehingga mampu mempertahan atau 

bahkan menambah market share yang telah 

dicapai agar tidak berpaling keproduk lain. 

Berikut data perolehan penjualan dan market 

share yang dicapai oleh berbagai produsen 

handphone: 

 

Tabel 1.2 : Data Penjualan dan Market Share 

iPhone di Indonesia 

 

Vendor Penjualan (Unit) Perubaha

n 

(Unit) 
2012 2013 

Samsung  219.7 313.9 94.2 

Apple  135.9 153.4 17.5 

Huawei  29.1 48.8 19.7 

Lg  26.3 47.7 21.4 

Lenovo  23.7 45.5 21.8 

Other  290.5 394.9 104.4 

Total  725.3 1,004.2 279.0 

Sumber: Internasional Data Corporation 2015 

 

Vendor Marketshare Perubahan 

(%) 2012 2013 

Samsung  30.3% 31.3% 1% 

Apple  18.7% 15.3% -3.4% 

Huawei  4.0% 4.9% 0.9% 

Lg  3.6% 4.8% 1.2% 

Lenovo  3.3% 4.5% 1.2% 

Other  40.1% 39.3% -0.8% 

Total  100.0% 100.0% 0.1% 

Sumber: Internasional Data Corporation 2015 

 

Tabel 1 menunjukan penjualan dan market 

share di Indonesia menurut data Internasional 

Data Corporation (IDC). IDC merupakan salah 

satu lembaga internasional yang memiliki 

akuntabilitas jaringan penjualan produk berskala 

internasional termasuk produk handphone. 

Tabel 1.1 menunjukan penjualan dan market 

share handphone berdasarkan vendor, Samsung 

masih memimpin penjualan tahun 2013 

mencapai 313,9 juta unit atau menguasai pasar 

sebesar 31,3% meningkat dari tahun 2012. 

Sedangkan untuk IPhone, penjualan tahun 2013 

mencapai 153,4 juta unit market share 15, 3% 

menurun dari tahun 2012. Kemudian disusul 

oleh Huawai penjualan sebesar 48,8 juta unit, 

LG sebesar 47,7 juta unit, Lenovo sebesar 45,5 
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juta unit untuk vendor lainnya seperti 

BlackBerry, HTC, Sony, yang lain penjualannya 

sebesar 394,9 juta unit. Penurunan market share 

pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012, 

sehingga menunjukan adanya masalah pada 

pangsa pasar Apple. Sehubungan dengan ini, 

iPhone sebagai salah satu produsen smartphone 

terbesar di dunia telah menjadi sebuah trend 

dalam penggunaan ponsel di indonesia, 

fenomena ini bisa dibilang sebagai “demam 

iPhone”. Dan di akhir tahun ini, 2014 Apple 

kembali meluncurkan smartphone andalan 

mereka yaitu, iPhone 6 dan iPhone 6 

plus.Berikut produk-produk iPhone yang 

dipasarkan di Indonesia : 

 

Tabel 1.3:  Smartphone iPhone 

BerdasarkanSpesifikasi 
 

Spesifikasi Tipe Iphone 

3G 3GS 4 

Sistem Operasi  iOS  

6.0.2  

iOS  

6.0.2  

iOS  

6.0.2  

Kapasitas  16,32 / 

 64 GB  

16,32 /  

64 GB  

16,32 /  

64 GB  

Memori  128 MB  265 MB  512 MB  

Tampilan  Glossy Glass 

Covered  

In 

addition to 

prior  

Aspect 

ration  

Grafis  103 MHz  150 MHz  200 MHz  

Konektivitas  Wi-fi + 3G  Wi-fi + 

3G  

Wi-fi + 3G  

Layanan daring  iTunes store, 

App Store, 

iCloud, 
iBook Store  

iTunes 

store, App 

Store, 
iCloud, 

iBook 

Store  

iTunes 

store, App 

Store, 
iCloud, 

iBook 

Store  

Berat  135 g  

(4,8 oz)  

133 g  

(4,7 oz)  

137 g 

(4,8oz)  

Sumber: Internasional Data Corporation 2015 

 
Spesifikasi Tipe Iphone 

4S 5 5S 

Sistem Operasi  iOS  

6.0.2  

iOS  

6.0.2  

iOS 7  

Kapasitas  16,32 / 

 64 GB  

16,32 / 

 64 GB  

16,32 / 

 64 GB  

Memori  512 MB  1 GB  1 GB  

Tampilan  Contras 

ration  

Aspect 

ration  

Aspect 

Ration  

Grafis  2-Core GPU  3-Core 

GPU  

3-Core 

GPU  

Layanan daring  iTunes store, 
App Store, 

iCloud, 

iBook Store  

iTunes 
store, App 

Store, 

iCloud, 
iBook 

Store  

iTunes 
store, App 

Store, 

iCloud, 
iBook 

Store  

Berat  140 g  

(4,9oz)  

112 g  

(4,0oz)  

112 g  

Sumber: Internasional Data Corporation 2015 

 

Iphone adalah jajaran telepon pintar 

yang dirancang dan dipasarkan oleh Apple Inc. 

iPhone menggunakan sistem operasi telepon 

genggam IOS Apple yang dikenal dengan nama 

“ iPhone OS” sampai per tengahan 2010, sesaat 

setelah  peluncuran  iPad. Top Celluler Mall 

Pekanbaru merupakan suatu unit usaha yang 

menjual produk Iphone. Berikut ini dapatg 

dilihat jumlah penjualan dalam 5 tahun terakhir:  
 

Tabel 1.4: Jumlah Penjualan Iphone dan 

Oppo pada Top Celluler Mall 

Pekanbaru Tahun 2010 -2014 
 

No Tahun Jumlah Unit 

terjual Per Tahun 

Jumlah 

Market   

Iphone Oppo 

1 2010 144 92 236 

2 2011 192 135 327 

3 2012 315 209 524 

4 2013 264 244 508 

5 2014 345 314 659 

Sumber: Top Celluler Mall Pekanbaru. 

 

No Peningkatan 

(Penurunan/%) 

Market Share 

(%) 

Iphone Oppo Iphone Oppo 

1 - - 61,02  38,98  

2 33,33  46,74  58,72  41,28  

3 64,06  54,81  60,11  39,89  

4 (16,19 ) 16,75  51,97  48,03  

5 30,68   28,69  52,35  47,65  

Sumber: Top Celluler Mall Pekanbaru. 

 

Dapat dilihat pada tabel 1 bahwa jumlah 

penjualan pada dari tahun 2010 sampai tahun 

2014 mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan 

salah satunya perilaku konsumen 

yangdipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, 

sosial, pribadi, dan psikologis. Dalam penelitian 
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ini perilaku konsumen dilihat dari faktor pribadi 

dan faktor sosial. Faktor sosial sangat berperan 

penting dalam pengambilan keputusan dan 

tingkah laku konsumen yang mana tingkah laku 

seseorang dapat dipengaruhi oleh keluarga 

karena keluarganya dapat menyebabkan 

seseorang menentukan keputusan dalam 

menggunakan barang dan jasa sehingga peran 

keluarga dapat menjadi acuan terhadap 

informasi yang didapatkan dan faktor sosial juga 

dapat mempengaruhi keputusan seseorang 

dalam memakai dan menggunakan handphone 

atau smartphone merek Apple. melihat 

perkembagan zaman saat ini banyak orang 

menggunakan smartphone merek iPhone, 

dengan begitu hal ini dapat mempengaruhi 

seseorang untuk menggunakan dan memiliki  

smartphone merek iPhone. 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dikemukakan diatas, oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian padaMall 

Pekanbarudengan tujuan untuk mengetahui 

pengaruh faktor budaya, sosial, pribadi dan 

psikologissecara parsial terhadap perilaku 

konsumen dalam keputusan pembelian iPhone 

di Mall Pekanbaru.Dan untuk mengetahui 

pengaruh faktor budaya, sosial, pribadi dan 

psikologis secara simultan terhadap perilaku 

konsumen dalam keputusan pembelian iPhone 

di Mall Pekanbaru.Hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat yakni 

untuk meningkatkan wawasan penulis 

khususnya dalam mengetahui selera konsumen 

pada bidang manajemen pemasaran dalam 

memilih produk. 

 

Tinjauan Pustaka 

 

Perilaku kosumen menyangkut masalah 

keputusan yang diambil seseorang dalam 

persaingannya dan penentuan untuk 

mendapatkan dan mempergunakan barang dan 

jasa.  Menurut Kotler (2008:182) Bidang ilmu 

perilaku konsumen mempelajari bagaimana 

individu, kelompok dan organisasi memilih, 

memakai serta memanfaatkan barang, jasa, 

gagasan atau pengalaman dalam rangka 

memuaskan kebutuhan dan hasrat mereka. 

Menurut Lamb (2007:188) Perilaku konsumen 

menggambarkan bagaimana konsumen 

membuat keputusan-keputusan pembelian dan 

bagaimana mereka menggunakan dan mengatur 

pembelian barang atau jasa.Menurut Schifman 

dan Kanuk yang dikutip oleh Dharmmesta dan 

Handoko, perilaku konsumen (consumer 

behavior) adalah kegiatan-kegiatan individu  

yang  secara  langsung  terlibat  dalam  

mendapatkan  dan mempergunakan barang-

barang dan  jasa-jasa  tersebut didalamnya 

proses pengambilan  keputusan  pada  persiapan  

dan  penentuan  kegiatan-kegiatan tersebut 

(Dharmmesta dan Handoko, 2007 : 

10).Pengertian perilaku konsumen lainnya yaitu 

menurut Engle et al yang dikutip oleh 

Simamora, perilaku konsumen adalah tindakan 

yang langsung terlibat untuk mendapatkan, 

mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan 

jasa termasuk proses kepuasan yang mendahului 

dan mengikuti tindakan ini (Simamora: 2011:2). 

Menurut Kotler (2008:183), faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah 

faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. 

Sebagian faktor- faktor tersebut tidak 

diperhatikan oleh pemasar tetapi sebenarnya 

harus diperhitungkan untuk mengetahui 

seberapa jauh faktor-faktor perilaku  konsumen 

tersebut mempengaruhi pembelian konsumen. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen adalah sebagai berikut : 

a. Faktor-Faktor Kebudayaan 

1). Budaya. Budaya adalah faktor penentu 

keinginan dan perilaku seseorang yang 

paling mendasar. Jika makhluk yang 

lebih rendah perilakunya sebagian besar 

diatur oleh naluri, maka perilaku 

manusia sebagian besar adalah 

dipelajari. 

2). Sub Budaya. Sub budaya mempunyai 

kelompok-kelompok sub budaya yang 

lebih kecil yang merupakan identifikasi 

dan sosialisasi yang khas untuk perilaku 

anggotanya. Ada empat macam sub 

budaya yaitu kelompok kebangsaan, 

kelompok keagamaan, kelompok ras dan 

wilayah geografis. 
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3). Kelas Sosial. Kelas sosial adalah 

kelompok dalam masyarakat, dimana 

setiap kelompok cenderung memiliki 

nilai, minat dan tingkah laku yang sama. 

Faktor-faktor budaya mempunyai 

pengaruh yang paling meluas dan 

mendalam terhadap perilaku konsumen. 

Kebudayaan adalah determinan paling 

fundamental dari keinginan dan perilaku 

seseorang.  Menurut para ahli 

pemasaran, kebudayaan adalah 

Keseluruhan kepercayaan, nilai- nilai 

dan kebiasaan yang dipelajari yang 

membantu mengarahkan perilaku 

konsumen para anggota masyarakat 

tertentu. (Schiffman dan Kanuk, 

2008:91) 

Budaya adalah dinamis dan berarti tidak 

statis. buda secara berkelanjutan 

berevolusi meramu gagasan lama dengan 

kemasan baru dan seterusnya.  

b. Faktor-Faktor Sosial 

1). Kelompok Referensi. Kelompok 

referensi adalah kelompok-kelompok 

yang memberikan pengaruh langsung 

atau tidak langsung terhadap sikap dan 

perilaku seseorang. 

2). Keluarga. Anggota keluarga dapat 

memberikan pengaruh yang kuat 

terhadap perilaku pembeli. 

3). Peranan dan Status. Kedudukan 

seseorang dalam setiap kelompok dapat 

dijelaskan dalam pengertian peranan dan 

status. Setiap peranan membawa satu 

status yang mencerminkan penghargaan 

umum oleh masyarakatnya. 

c. Faktor-Faktor Pribadi 

1). Usia dan Tahap Daur Hidup. Pembelian 

seseorang terhadap barang dan jasa akan 

berubah-ubah selama hidupnya. 

Demikian halnya dengan selera 

seseorang berhubungan dengan usianya. 

2). Pekerjaan. Dengan adanya kelompok-

kelompok pekerjaan, perusahaan dapat 

memproduksi produk sesuai dengan 

kebutuhan kelompok pekerjaan tertentu. 

3). Keadaan Ekonomi. Keadaan ekonomi 

seseorang dapat dilihat dari tingkat 

pendapatan yang dapat berpengaruh 

terhadap pilihan produk. 

4). Gaya Hidup. Gaya hidup seseorang 

adalah pola hidup seseorang yang turut 

menentukan perilaku pembelian. 

5). Kepribadian dan Konsep Diri. 

Kepribadian adalah ciri-ciri psikologis 

yang membedakan setiap orang 

sedangkan konsep diri lebih kearah citra 

diri. 

d. Faktor-Faktor Psikologis 

1). Motivasi. Motivasi adalah suatu 

kebutuhan yang cukup kuat mendesak 

untuk mengarah seseorang agar dapat 

mencari pemuasan terhadap kebutuhan 

itu. 

2). Persepsi. Seseorang yang termotivasi 

siap untuk melakukan suatu perbuatan. 

Bagaimana seseorang yang termotivasi 

berbuat sesuatu adalah dipengaruhi oleh 

persepsinya terhadap situasi yang 

dihadapinya. 

3). Belajar. Belajar menggambarkan 

perubahan dalam perilaku seseorang 

individu yang bersumber dari 

pengalaman. Kebanyakan perilaku 

manusia diperoleh dengan 

mempelajarinya. 

4). Kepercayaan dan Sikap. Melalui 

perbuatan dan belajar, orang 

memperoleh kepercayaan dan sikap 

selanjutnya mempengaruhi tingkah laku 

pembelian (Kotler, 2008:153-161). 

 

Keputusan pembelian merupakan suatu 

proses pengambilan keputusan akan pembelian 

yang mencakup penentuan akan apa yang akan 

dibeli atau tidak melakukan pembelian dan 

keputusan itu diperoleh dari kegiatan-kegiatan 

sebelumnya (Assauri, 2008:14). Keputusan 

pembelian adalah sebuah pendekatan 

penyelesaian masalah pada kegiatan manusia 

untuk membeli suatu barang atau jasa dalam 

memenuhi keinginan dan kebutuhannya yang 

terdiri dari pengenalan kebutuhan dan 

keinginan, pencarian informasi, evaluasi 

terhadap alternatif pembelian, keputusan 

pembelian (Swasta dan Handoko, 
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2009:15).Sedangkan menurut Kotler (2008:251-

252), yang dimaksud dengan keputusan 

pembelian adalah suatu proses penyelesaian 

masalah yang terdiri dari menganalisa atau 

pengenalan kebutuhan dan keinginan, pencarian 

informasi, penilaian sumber-sumber seleksi 

terhadap alternatif pembelian, keputusan 

pembelian, dan perilaku setelah pembelian. Dari 

pengertian keputusan pembelian diatas dapat 

disimpulkan bahwa keputusan pembelian adalah 

perilaku pembelian seseorang dalam 

menentukan suatu pilihan produk untuk 

mencapai suatu kepuasan sesuai kebutuhan dan 

keinginan konsumen yang meliputi pengenalan 

masalah, pencarian informasi, evaluasi terhadap 

alternatif pembelian, keputusan pembelian, dan 

perilaku setelah membeli.Berikut ini penjelasan 

tahap-tahap keputusan pembelian adalah : 

1. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli 

mengenal suatu masalah atau kebutuhan. 

Pengenalan kebutuhan ini ditunjukkan untuk 

mengetahui adanya kebutuhan dan 

keinginan yang belum terpenuhi dan 

terpuaskan. Jika kebutuhan tersebut 

diketahui, maka konsumen akan segera 

memahami adanya kebutuhan yang belum 

segera dipenuhi. 

2. Pencarian Informasi 

Seseorang yang tergerak oleh stimulus 

akan berusaha mencari lebih banyak 

informasi yang terlibat dalam pencarian 

akan kebutuhan. Pencarian merupakan 

aktivitas termotivasi dari pengetahuan yang 

tersimpan dalam ingatan dan perolehan 

informasi dari lingkungan.  

3. Evaluasi Alternatif 

Evaluasi alternatif merupakan proses di 

mana suatu alternatif pilihan disesuaikan 

dan dipilih untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen.  

4. Keputusan Membeli  

Keputusan untuk membeli di sini 

merupakan proses dalam pembelian yang 

nyata. Jadi, setelah tahap-tahap di muka 

dilakukan, maka konsumen harus 

mengambil keputusan apakah membeli atau 

tidak. Konsumen mungkin juga akan 

membentuk suatu maksud membeli dan 

cenderung membeli merek yang disukainya. 

Namun, ada faktor-faktor lain yang ikut 

menentukan keputusan pembelian, yaitu 

sikap orang lain dan faktor-faktor situasional 

yang tidak terduga. Bila konsumen 

menentukan keputusan untuk membeli 

konsumen akan menjumpai keputusan yang 

harus diambil menyangkut jenis produk, 

merek, penjual, kuantitas, waktu pembelian, 

dan cara pembayarannya.  

5. Perilaku setelah pembelian 

Tugas pemasar tidak berakhir saat 

produk dibeli, melainkan berlanjut hingga 

periode pasca pembelian. Setelah pembelian 

produk terjadi, konsumen akan mengalami 

suatu tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. 

Kepuasan atau ketidakpuasan pembeli 

dengan produk akan mempengaruhi tingkah 

laku berikutnya. Konsumen yang merasa 

puas akan memperlihatkan peluang membeli 

yang lebih tinggi dalam kesempatan 

berikutnya. Konsumen yang merasa puas 

akan cenderung mengatakan sesuatu yang 

serba baik tentang produk yang 

bersangkutan kepada orang lain. Apabila 

konsumen dalam melakukan pembelian 

tidak merasa puas dengan produk yang telah 

dibelinya ada dua kemungkinan yang akan 

dilakukan oleh konsumen.  

Berdasarkan uraian di atas, berikut 

kerangka pemikiran yang dikembangkan 

dalam penelitian ini : 

 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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Metode Penelitian 

 

Lokasi penelitian dilakukan di Top 

Celluler Mall Pekanbaru. Penelitian dimulai dari 

bulanFebruari 2014 s.d Juni2015.Populasi 

adalah pelanggan dan calon pelangganyang 

membeli iPhone pada TOP CELLULER MALL 

PEKANBARU dalam kurun tahun 2014. Teknik 

pengambilan sampling dalam penelitian ini 

adalah dengan metode accidental sampling 

karena jumlah populasi cukup besar dan tersebar 

di seluruh Kota Pekanbaru, maka sampel yang 

diambil sebanyak 100 orang. 

Untuk memperoleh data yang sesuai 

dengan prosedur penelitian, maka penulis 

mengambil data dari berbagai sumber yang 

mendukung pembahasan ini. Data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : data primer dan data sekunder. 

Adapun metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah sebagai berikut wawancara, 

angket dan penelitian kepustakaan (library 

research).  

Adapun Teknik analisa yang akan 

dijalankan dalam penelitian ini adalah Analisis 

Regresi Linear berganda dengan terlebih dahulu 

melalui beberapa uji pendahuluan sebagai 

berikut : 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

2. Uji Asumsi Klasik (Autokorelasi, 
Multikolinearitas, Heteroskedastisitas dan 

Normalitas) 

Setelah melalui beberapa uji pendahuluan 

di atas, maka dilanjutkan dengan pengujian 

hipotesis menggunakan Uji t dan Uji F.Analisis 

ini menggunakan tingkat kepercayaan (1-α) dan 

derajat kebebasan untuk dapat menentukan nilai 

kritis. Pengujian dengan membandingkan nilai t 

hitung dan nilai t tabel atau melihat P value 

masing-masing sehingga bisa ditentukan apakah 

hipotesis yang telah dibuat signifikan. Hipotesis 

menggunakan uji statistik satu sisi (one tails). 

Kriteria diterima atau ditolaknya hipotesis 

adalah sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh secara parsial dari 

variabel independen terhadap variabel 

dependen jika t hitung> t tabel atau P value<α. 

2. Tidak terdapat pengaruh secara parsial dari 

variabel independen terhadap variabel 

dependen jika t hitung< t tabel atau P value>α. 
 

Untuk menguji kebenaran hubungan antara 

variabel-variabel independen yang ada pada 

model regresi digunakan analisis uji-F 

(ANOVA). Analisis uji-F ini dilakukan untuk 

membandingkan F hitung dengan F tabel. Sebelum 

membandingkan nilai F tersebut, terlebih dahulu 

harus ditentukan tingkat kepercayaan (1-α) dan 

derajat kebebasan agar dapat ditentukan nilai 

kritis. Alpha (α ) yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah 0,05. 

 Jika F hitung< F tabel atau P value > α , disebut 

tidak signifikan karena Ho diterima dan Hi 

ditolak, artinya variabel-variabel independen 

secara simultan tidak mempunyai pengaruh 

terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika F 

hitung> F tabel atau P value < α, disebut signifikan 

karena Ho ditolak dan Hi diterima, artinya 

variabel-variabel independen secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

Pembahasan 

 

a.Uji Validitas 

Item pernyataan atau pertanyaan dinyatakan 

valid jika mempunyai nilai r hitung yang lebih 

besar dari r standar yaitu 0,3. Semuanya nilai 

Corrected Item Total Correlationfaktor budaya, 

faktor sosial, faktor pribadi, faktor psikologis 

dan keputusan pembelian lebih besar dari 

standar validitas yakni 0,300 atau dianggap 

pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner 

adalah valid yang artinya semua kuesioner 

merupakan item yang bisa digunakan dalam 

penelitian inidan dapat dijadikan acuan untuk 

penelitian selanjutnya.  

 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dari masing-masing faktor 

dengan menggunakan Uji Alpha-Cronbach. 

Kuesioner dinyatakan reliabel jika mempunyai 

nilai koefisien alpha yang lebih besar dari 0,600. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuesioner 
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penelitian untuk masing-masing indikator 

reliabel. 

 

c.Uji Normalitas Data 

 

Grafik normal probability plot pada penelitian 

ini tampak pada gambar 4.1 berikut: 

Gambar 4.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa 

sebaran data tersebar disekitar garis diagonal 

probability plot atau mendekati atau tidak 

terpancar jauh dari garis diagonal. Hal ini berarti 

data dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

 

d.Uji multikolinearitas 

 

Pengujian multikolinearitas dilakukan bertujuan 

untuk menguji apakah variabel independen 

dapat menjelaskan variabel dependen. Untuk 

mengetahui multikolinearitas dapat diketahui 

dengan cara melihat nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) melalui aplikasi SPSS. Dapat 

dilihat bahwa tidak ada variabel independen 

yang memiliki nilaitolerancebesar dari 0,10 

yang berarti tidak ada korelasi antar variabel 

independen. Hasil perhitungan nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) yang juga menunjukkan 

hal yang sama tidak ada satu variabel yang 

memiliki nilai VIF kecil dari 10. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas 

antar variabel independen dalam model regresi. 

 

e. Uji Autokorelasi 

 

Pengujian autokorelasi pada penelitian ini 

menggunakan uji Durbin-Watson tes., pada 

tabel Model Summary diatas diperoleh hasil 

Durbin Watson Statistic berada pada 1,408. Hal 

ini berarti bahwa nilai Durbin Watson Statistic 

berada pada kisaran -2 sampai + 2, oleh karena 

itu diputuskan bahwa model ini sudah terbebas 

dari kemungkinan adanya autokorelasi. 

 

f.Uji Heterokedastisitas 

 

Diangnosis adanya heteroskedastisitas secar 

kuantitatif dalam suatu regresi dapat dilihat 

dengan ada tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatterplot.Grafik scatterplot data dapat dilihat 

sebagai berikut : 

 

Gambar4.2 

Scatterplot setelah transformasi data 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat titik–titik 

menyebar secara acak dan tidak membentuk 

suatu pola tertentu yang jelas tersebar diatas 

angka nol pada sumbu Y, karena itu dapat 

disimpulkan bahwa regresi dalam peneltian ini 

tidak terdapat pengaruh heterokedastisitas. 
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  Berdasarkan hasil perhitungan dengan 

Program SPSS for Windows versi 18 diperoleh 

koefisien pada persamaan Regresi Linier 

Berganda : 

 

Tabel 4.14 

 

Coefficients 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) .991 .749  

Faktor_Budaya .126 .026 .258 

Faktor_Sosial .167 .023 .392 

Faktor_Pribadi .155 .015 .544 

Faktor_Psikologis .159 .027 .314 

Sumber:  Data Olahan SPSS, 2015 

 

Model t Sig. 

1 (Constant) 1.324 .189 

Faktor_Budaya 4.877 .000 

Faktor_Sosial 7.221 .000 

Faktor_Pribadi 10.060 .000 

Faktor_Psikologis 6.003 .000 

Sumber:  Data Olahan SPSS, 2015 

 

Berdasarkan Tabel 4.28 tersebut diatas dapat 

diperoleh persamaan regresi untuk mengetahui 

perilaku konsumen (faktor budaya, faktor sosial, 

faktor pribadi, faktor psikologis)terhadap 

variabel terikat (keputusan pembelian di Top 

Celluler Mall Pekanbaru/Y)sebagai berikut :Y  

=  0,991 + 0,258X1 + 0,392 X2 + 0,544X3 + 

0,314X4  

 

Arti persamaan regresi linear tersebut adalah : 

1. Nilai a = 0,991 menunjukkan bahwa apabila 

perilaku konsumen (faktor budaya, faktor 

sosial, faktor pribadi, faktor psikologis) 

naik1 satuan, makakeputusan pembelian di 

Top Celluler Mall Pekanbarutersebut akan 

mengalami peningkatansebesar 0,991 

satuan. 

2. Nilai b1 = 0,258 menunjukkan bahwa 

apabila nilai variabel faktor budaya (X1) 

naik 1 satuan, makakeputusan pembelian di 

Top Celluler Mall Pekanbarutersebut akan  

naik sebesar 0,258 satuan dengan asumsi 

variabel  X2, X3 dan X4tetap atau konstan. 

3. Nilai b2 = 0,392 menunjukkan bahwa 

apabila nilai variabel faktor sosial (X2) 

naik 1 satuan, makakeputusan pembelian di 

Top Celluler Mall Pekanbarutersebut akan 

naik sebesar 0,392 satuan dengan asumsi 

variabel  X1, X3 dan X4 tetap atau konstan. 

4. Nilai b3 = 0,544 menunjukkan bahwa 

apabila nilai variabel faktor pribadi (X3) 

naik 1 satuan, makakeputusan pembelian di 

Top Celluler Mall Pekanbarutersebut akan  

naik sebesar 0,544 satuan dengan asumsi 

variabel  X1, X2 dan X4tetap atau konstan. 

5. Nilai b4 = 0,314 menunjukkan bahwa 

apabila nilai variabel faktor psikologis (X4) 

naik 1 satuan, makakeputusan pembelian di 

Top Celluler Mall Pekanbarutersebut akan  

naik sebesar 0,314 satuan dengan asumsi 

variabel  X1, X2 dan X3 tetap atau konstan. 

 

 Koefisien Determinasi menjelaskan 

proporsi variabel bebas yaitu faktor budaya, 

faktor sosial, faktor pribadi, faktor psikologis 

terhadap variabel terikat (keputusan pembelian 

di Top Celluler Mall Pekanbaru)yang dijelaskan 

oleh variabel-variabel bebassebagai berikut. 

Tabel 4.15 

Model Summary
b 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

1 .861
a
 .742 .731 

Sumber:  Data Olahan SPSS, 2015 

 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui 

nilai koefisien determinasi berganda (R²) 

sebesar 0,731, hal ini menunjukkan bahwa 

keempat variabel bebas tersebut secara bersama-

sama memberikan sumbangan atau pengaruh 

terhadap keputusan pembelian di Top Celluler 

Mall Pekanbarusebesar = 0,731 x 100 % = 
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73,10%. Dan faktor lain yang belum diteliti 

sebesar 26,90 % (100 % - 73,10 %).  Faktor lain 

ini bisa saja faktor-faktor teknis seperti bauran 

pemasaran dan persaingan. Dapat disimpulkan 

bahwa pengaruh perilaku konsumen (faktor 

budaya, faktor sosial, faktor pribadi, faktor 

psikologis) terhadap perubahan variabel terikat 

(keputusan pembelian di Top Celluler Mall 

Pekanbaru)adalah 73,10 % sedangkan sisanya 

26,90 % dipengaruhi oleh variabel lain selain 

variabel perilaku konsumen (faktor budaya, 

faktor sosial, faktor pribadi, faktor psikologis) 

tersebut. 

 

 Melalui bantuan program SPSS for 

windows versi 18.00 diperoleh hasil uji F 

sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

 

Table 5.16 

ANOVA
b 

 

Model F Sig. 

1 Regression 68.155 .000
a
 

Residual   

Total   

Sumber:  Data Olahan SPSS, 2015 

 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat 

bahwa F-hitung yaitu sebesar 68,155 sedangkan 

F-tabel dapat dilihat hasilnya adalah 6,34.  Hal 

ini menunjukkan bahwa nilai F-hitung lebih 

besar dari F-tabel, nilai F-hitung sebesar 68,155 

dengan signifikasi sebesar 0,000. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa perilaku 

konsumen (faktor budaya, faktor sosial, faktor 

pribadi, faktor psikologis)secara 

serentak/simultan mempunyai pengaruh 

terhadap keputusan pembelian di Top Celluler 

Mall Pekanbaru.F-tabel < F-hitung, maka Ho 

ditolak dan Hi diterima. 

 Berdasarkan tabel distribusi t-student 

dapat dilihat t-tabel hasilnya adalah : 1,99.  

Hasil Uji parsial (t) atas keempat variabel bebas 

tersebut adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 5.17 

Coefficients 

 

Model t Sig. 

1 (Constant) 1.324 .189 

Faktor_Budaya 4.877 .000 

Faktor_Sosial 7.221 .000 

Faktor_Pribadi 10.060 .000 

Faktor_Psikologis 6.003 .000 

Sumber:  Data Olahan SPSS, 2015 

 

 Berikut hasil pengujian parsial untuk 

masing-masing variabel bebas : 

a. Nilai t-hitung faktor budaya (X1) yaitu 

4,877 dengan taraf signifikasi 0,000. Nilai 

ini lebih besar dari pada t-tabel yaitu 1,99.  

Hal ini menyebabkan Ho ditolak dan Hi 

diterima sehingga faktor budaya (X1) 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian di Top Celluler Mall 

Pekanbaru. Faktor Budaya adalah penyebab 

paling mendasar dari keinginan dan tingkah 

laku seseorang karena budaya tumbuh dalam 

suatu masyarakat sejak kecil,pengertian 

budaya itu sendiri adalah  kumpulan nilai-

nilai dasar, persepsi, keinginan, dan tingkah 

laku yang dipelajari oleh seseorang anggota 

masyarakat dari keluarga dan lembaga 

penting lainnya (Philip kotler, 2000). Faktor 

budaya berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian 

produk Iphonepada Top Celluler Mall 

Pekanbaru. Pada pengujian ini telah 

dibuktikan bahwa uji hipotesis ini 

ditunjukkan kesimpulan ditolak, dari 

hipotesis ini adalah dari elemen-elemen 

yang terdapat dalam faktor budaya akan 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

menentukan keputusan pembelian. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Enny Juliani (2012), yang 

mengemukakan bahwa faktor budaya 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

konsumen. 
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b. Nilai t-hitung faktor sosial(X2)  yaitu 7,221 

dengan taraf signifikasi 0,000. Nilai ini lebih 

besar dari pada t-tabel yaitu 1,99. Hal ini 

menyebabkan Ho ditolak dan Hi diterima 

sehingga faktor sosial (X2) berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian di Top Celluler Mall 

Pekanbaru.Faktor sosial juga menjadi peran 

yang sangat penting dalam mengambil 

keputusan karena faktor sosial sangat 

mempengaruhi kelompok kecil,kelompok 

yang mempunyai pengaruh langsung dengan 

pengambilan keputusan itu sendiri, hal ini 

menunjukkan bahwa faktor sosial secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan 

telah dibuktikan pada uji hipotesis ini 

diterima. Faktor sosial adalah sebagai faktor 

pendukung seseorang dalam pengambilan 

keputusan. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Halim  (2011), yang mengemukakan bahwa 

faktor sosial berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan konsumen. 

c. Nilai t-hitung faktor pribadi (X3)  yaitu 

10,060dengan taraf signifikasi 0,000. Nilai 

ini lebih besar dari pada t-tabel yaitu 1,99.  

Hal ini menyebabkan Ho ditolak dan Hi 

diterima sehingga faktor pribadi(X3) 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian di Top Celluler Mall 

Pekanbaru. Faktor pribadi merupakan 

penentu dalam sebuah pengambilan 

keputusan karena faktor pribadi dipengaruhi 

karakteristik pribadi seseorang konsumen 

yang mendorong untuk melakukan 

pembelian oleh karena itu faktor pribadi 

juga berperan penting dalam pengambilan 

keputusan. Faktor pribadi mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan konsumen dan dibuktikan pada 

uji hipotesis ini diterima. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Enny Juliani (2012), yang 

mengemukakan bahwa faktor pribadi 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

konsumen. 

d. Nilai t-hitung faktor psikologis(X4) yaitu 

6,003 dengan taraf signifikasi 0,000. Nilai 

ini lebih besar dari pada t-tabel yaitu 1,99.  

Hal ini menyebabkan Ho ditolak dan Hi 

diterima sehingga faktor psikologis (X4) 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian di Top Celluler Mall 

Pekanbaru. Sesorang yang termotivasi siap 

untuk bertindak bagaimana orang tersebut 

bertindak maka dengan sendirinya mereka 

belajar dengan tingkah laku individual. 

Berdasarkan perhitungan regresi linier 

berganda, faktor psikologis mempunyai 

pengaruh yang positif dan signifikan 

dibuktikan pada uji hipotesis ini diterima 

terhadap keputusan konsumen. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Enny Juliani (2012), yang 

mengemukakan bahwa faktor psikologis 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

konsumen. 

 

 

Penutup 

 

Dari uraian tersebut di atas, maka 

kesimpulan hasil penelitian yang dapat 

dirangkum adalah sebagai berikut :   

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

semua variabel bebas secara bersama-sama 

memberikan pengaruh terhadapkeputusan 

pembelian di Top Celluler Mall Pekanbaru 

sebesar 73,10 %. Dan faktor lain yang 

belum diteliti sebesar 26,90 %. Faktor lain 

ini bisa saja faktor-faktor teknis seperti 

bauran pemasaran seperti harga, produk, 

promosi, distribusi dan persaingan.  

2. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh 

perilaku konsumen (faktor budaya, faktor 

sosial, faktor pribadi, faktor psikologis) 

berpengaruh secara serentak/simultan dan 

parsial terhadap keputusan pembelian di 

Top Celluler Mall Pekanbaru. 

3. Pengujian secara parsial diketahui bahwa 

keempat variabel bebas berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian di Top 

Celluler Mall Pekanbaru dan variabel yang 

lebih dominan pengaruhnya adalah 

faktorpribadi (X3) karena memiliki nilai t 

hitung paling besar. 
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Dari hasil kesimpulan penelitian maka 

disini penulis memberikan saran  bagi 

perusahaan sebagai berikut :  

1. Untuk meningkatkan keputusan pembelian 

konsumen dan meningkatkan penjualan, 

maka pihak manajemen Top Celluler Mall 

Pekanbarusebaiknya memperhatikan 

perilaku konsumen terutama faktor pribadi 

(X3).  

2. Bagi akademisi, diharapkan bagi peneliti 

lain untuk menambah variabel lain selain 

perilaku konsumen yang telah diteliti untuk 

melihat pengaruhnya terhadap keputusan 

pembelian. 
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