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MOTTO 

“Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah” 

(QS. Az Zumar: 53) 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(QS. Alam Nasyrah: 6) 

“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu” 

(QS. Al Baqoroh: 45) 

“Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 

(QS. Alam Nasyrah: 8) 
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ABSTRAK 

 Slamet Andi Priyatmoko. Pengaruh Lifestyle dan Social Influence 
Terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada Pengguna Sepatu Futsal Merek 
Specs). Skripsi. Program Studi Manajemen. Fakultas Ekonomi, Universitas 
Muhammadiyah Purworejo 2015. 

 Akhir-akhir ini olahraga mulai bergeser dari kebutuhan biasa menjadi gaya 
hidup, olahraga mencerminkan pribadi yang aktif dan sehat. Begitu pula dengan 
futsal, selain sebagai gaya hidup futsal juga sebagai ajang perkumpulan dengan 
komunitas futsal lainnya. Hal ini menjadikan produsen sepatu futsal bersaing 
untuk memenuhi gaya hidup konsumennya. Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji pengaruh lifestyle dan social influence terhadap keputusan pembelian 
Sepatu Futsal Merek Specs di Kebumen secara parsial. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah semua konsumen pakaian di 
Kebumen. Sampel penelitian ini berjumlah 100 orang. Pengambilan sampel 
menggunakan Sampling Purposive. Instrumen pengumpulan data menggunakan 
kuesioner dengan skala Likert yang masing-masing sudah diuji coba dan telah 
memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Pengujian hipotesis menggunakan 
regresi linier berganda. 

Hasil dari uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini terbukti valid 
dan reliabel. Sedangkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa 
variabel lifestyle secara signifikan berpengaruh positif terhadap keputusan 
pembelian dengan taraf signifikansi p-value 0,000 (< 0,05) dan dengan nilai b 
sebesar 0,620. Social influence secara signifikan berpengaruh positif terhadap 
keputusan pembelian dengan taraf signifikansi p-value  0,000 (< 0,05) dan dengan 
nilai b sebesar 0,312. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lifestyle dan 
social influence secara parsial memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Kata kunci: lifestyle, social influence, dan keputusan pembelian 
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BAB I  
PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Dewasa ini olahraga mulai menjadi kebutuhan bagi setiap orang. Hal ini 

disebabkan karena adanya tren gaya hidup sehat yang saat ini sudah mulai 

berkembang dalam masyarakat. Tanpa disadari setiap orang membutuhkan 

olahraga sebagai kebutuhan hidup sehari-hari. Namun bagi sebagian orang, 

olahraga bukan hanya sekedar kebutuhan biasa dalam kehidupan sehari-hari, 

namun olahraga juga sudah dianggap sebagai gaya hidup. Olahraga sebagai 

gaya hidup mencerminkan pribadi yang aktif dan sehat. Tidak terkecuali untuk 

olahraga yang satu ini, yaitu futsal (Prasetyo, 2013). 

  Olahraga futsal saat ini banyak diminati oleh para pecinta olah raga 

khususnya sepak bola. Kata futsal berasal dari bahasa Spanyol, yaitu futbol 

(sepak bola) dan sala (ruangan), yang jika digabung artinya menjadi “Sepak 

Bola dalam Ruangan”. Olahraga futsal mulai diperkenalkan di Indonesia pada 

awal tahun 2000-an, dan langsung mendapat respon positif dari masyarakat. 

Cara bermain yang relatif unik dan lebih simpel karena hanya membutuhkan 

sedikit pemain, membuat olahraga ini berkembang dengan cepat 

(www.wikipedia.org). 

  Futsal saat ini semakin banyak diminati oleh masyarakat khususnya 

anak muda, baik itu pelajar maupun mahasiswa. Olahraga futsal saat ini 

memang identik dengan anak muda, karena tidak hanya dilihat sebagai 
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kebutuhan biasa namun juga menjadi gaya hidup anak muda masa kini. Maka 

tidak heran jika banyak anak muda yang sangat antusias dengan olahraga 

futsal. 

  Salah satu aksesoris pendukung olahraga ini tentu saja sepatu futsal. 

Sepatu futsal berfungsi untuk menunjang pemain dalam mengolah bola. 

Namun sekarang sepatu futsal bukan hanya dipandang sebagai aksesoris 

pendukung saja, namun juga sebagai cerminan pribadi dari pemilik sepatu 

tersebut. Tidak jarang, sepatu dapat menunjukkan prestise seseorang 

(Prasetyo, 2013). 

  Seiring dengan perubahan gaya hidup tersebut, kini produsen sepatu 

futsal bersaing ketat untuk mendapatkan konsumen. Produsen sepatu futsal 

juga tidak segan untuk mengeluarkan biaya promosi yang cukup besar supaya 

dikenal oleh masyarakat. Dari berbagai sepatu futsal yang bersaing dipasar 

diantaranya Adidas, Nike, Joma, League, dan Specs. Peneliti memilih Specs 

sebagai objek penilitian. Sepatu futsal Specs merupakan sepatu futsal dalam 

negeri yang rajin melakukan promosi dan menjadi sponsor salah satu satunya 

di sinetron Tendangan Si Madun 2 (www.dedesuryadi.com). 

  Biaya promosi yang dikeluarkan oleh produsen sepatu futsal Specs 

ternyata memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan pendapatannya. 

Menurut Presdir PT Panatrade Caraka, pihaknya melakukan pembukuan 

pertumbuhan setiap tahunnya minimal 30%. Pada tahun 2015 ini beliau 
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menargetkan 100 gerai fisik khusus Specs yang dimulai dari tahun 2010 

(http://swa.co.id). 

  Lokasi gerai yang dipilih adalah kota besar yang memiliki pusat belanja 

seperti mall. Sebab sepatu Specs membidik pasar kelas menengah. Salah satu 

gerai diadopsi dengan tema stadion sepakbola terkenal. Dengan adanya gerai 

tersebut PT Panatrade Caraka mencatat bahwa penjualan sepatu futsal pada 

saat kuartal l-2011 mendapatkan peringkat kedua setelah sepatu sepak bola 

dengan jumlah 100.000 pasang sepatu futsal (http://industri-kontan.co.id). 

  Pada tahun 2012 Specs dianugerahi penghargaan dari SWA Magazine 

sebagai salah satu 250 Indonesia Original Brand dalam kategori merek sepatu 

olahraga. Penghargaan ini adalah salah satu bentuk pembuktian konsistensi 

dalam membidik pasar perlengkapan olahraga selama lebih dari 20 tahun. 

Sebagai 100% hasil karya anak bangsa, Specs terus melakukan inovasi dalam 

variasi produknya. Dengan diterimanya anugerah ini, selain menjadi pedoman 

untuk terus memberikan yang terbaik bagi konsumen, juga menjadi tongkat 

estafet Specs untuk memberikan kualitas terbaik sebagai produk asli Indonesia 

yang mampu bersaing di pasar global (www.specs-sports.com). 

  Untuk memenangkan persaingan dan menjaga konsumen yang ada di 

pasar, produsen sepatu futsal Specs mengeluarkan berbagai varian produk 

sepatu futsal diantaranya El Cheeta In, Ammut, Diablo In, Hapi, Khonsu, 

Optimus In, Tawaret, Anuket, dan lain-lain. Dengan varian produk tersebut, 

produsen berharap konsumen tertarik dan menggunakan produk tersebut untuk 
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menunjang kebutuhan dan kenyamanan saat bermain futsal maupun aktivitas 

lainnya. Selain itu untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat serta 

mendekatkan diri dengan konsumennya, produsen sepatu futsal 

menyelenggarakan kegiatan road to school bersama Vennard Hutabarat untuk 

memberikan pengenalan futsal yang benar kepada para siswa (www.specs-

sports.com). 

  Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam 

keputusan pembelian, khususnya sepatu futsal Specs. Penelitian ini berfokus 

pada variabel lifestyle dan social influence, karena lifestyle merupakan 

identitas kelompok yang cepat berubah dan memberikan pengaruh bagi 

kelompok tersebut untuk mengambil keputusan. Selain itu, social influence 

juga memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan dikarenakan ketika 

seseorang memiliki tingkat hubungan yang tinggi baik dengan keluarga, orang 

tua maupun teman, maka memunculkan saran yang mengarahkan orang 

tersebut untuk mengambil keputusan. Lifestyle atau gaya hidup  adalah pola 

hidup seseorang sehari-hari yang diekspresikan dalam kegiatan, minat, dan 

pendapat (opini). Gaya hidup menggambarkan kepribadian seseorang dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya (Kotler dan Keller, 2009:175). Gaya hidup 

akan memberikan sebuah gambaran di mana gaya hidup akan menentukan 

seseorang di dalam memilih apa yang dikehendakinya, sehingga fenomena itu 

akan membentuk pola pikir seseorang. Gaya hidup menunjukkan bagaimana 

orang hidup, bagaimana mereka membelanjakan uangnya dan bagaimana 

mereka mengalokasikan waktu mereka (Mowen dan Minor, 2002:282). Gaya 
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hidup terkait dengan konsep psikografik, psikografik merupakan instrumen 

yang digunakan untuk mengukur gaya hidup. Analisis psikografik sering juga 

diartikan sebagai suatu riset konsumen yang menggambarkan segmen 

konsumen dalam kehidupan mereka, pekerjaan, dan aktivitas mereka. Social 

influence atau pengaruh sosial merupakan sekelompok orang yang sama-sama 

mempertimbangkan secara dekat persamaan di dalam status atau penghargaan 

komunitas yang secara terus menerus bersosialisasi diantara mereka sendiri, 

baik secara formal dan informal (Schiffman dan Kanuk, 2008:229). Tingkah 

laku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok 

referensi, keluarga, serta peran dan status sosial konsumen. Kelompok 

referensi memiliki pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung pada 

sikap dan perilaku seseorang. Kelas sosial, kadang-kadang berupa suatu 

sistem kasta di mana anggota dari kasta yang berbeda, untuk peran-peran 

tertentu dapat mengubah keanggotaan kasta mereka, termasuk dalam 

pembelian suatu produk (Amalia, 2011). Faktor sosial sebagai social influence 

yang menunjukkan tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak 

melakukan tindakan atau perilaku (Susanti, 2008). Elemen-elemen social 

influence meliputi kelompok referensi, keluarga, peran, dan status (Kotler dan 

Keller, 2009:170). 

  Keputusan pembelian menurut Schiffman dan Kanuk (2004:547) adalah 

pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian, artinya 

bahwa seseorang saat akan melakukan keputusan pembelian harus 

mengumpulkan beberapa alternatif pilihan. Keputusan untuk membeli dapat 
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mengarah kepada bagaimana proses dalam pengambilan keputusan tersebut 

dilakukan. 

  Gaya hidup memiliki hubungan dengan keputusan pembelian. Ketika 

seseorang memiliki gaya hidup tertentu maka orang tersebut akan menentukan 

pola konsumsinya dan menggunakan produk yang sesuai dengan gaya 

hidupnya, hal ini sesuai dengan pendapat Kahle dan Chiagouris (1997) dalam 

Yohanes (2006:15) bahwa gaya hidup mempengaruhi perilaku seseorang yang 

akhirnya menentukan pola konsumsinya. Pengaruh sosial juga memiliki 

hubungan dengan keputusan pembelian, sebab seseorang akan melakukan 

keputusan pembelian berdasarkan kebiasaannya. Kebiasaan akan terbentuk 

ketika seseorang bersosialisasi dengan lingkungan sosialnya, hal ini sesuai 

dengan pendapat Purimahua (2005) dalam Amalia (2011:10) bahwa 

sekelompok orang mampu mempengaruhi perilaku individu dalam melakukan 

suatu tindakan berdasarkan kebiasaan. 

  Seseorang yang menjadikan futsal sebagai gaya hidup, akan rela 

mengeluarkan sebagian uangnya untuk membeli produk yang mendukung 

kegiatan futsal. Setelah memperoleh sepatu futsal Specs seseorang akan 

mengisi waktu luangnya untuk bermain futsal dengan klub futsalnya. 

Pengorbanan seseorang untuk memperoleh sepatu Specs dan menggunakan 

untuk mengisi waktu luangnya, tentunya membuktikan bahwa hal ini sudah 

menjadi lifestyle. Sebab lifestyle itu menunjukkan bagaimana orang hidup, 

bagaimana mereka membelanjakan uangnya dan bagaimana mereka 

mengalokasikan waktu mereka. Selain  karena lifestyle, faktor sosial juga 
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memberikan pengaruh kepada seseorang untuk melakukan pembelian sepatu 

futsal Specs. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk sosial yang selalu 

berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, baik itu keluarga, teman maupun 

komunitas. Saat berinteraksi dan membicarakan suatu produk tentunya akan 

ada informasi mengenai produk tersebut sehingga akan memunculkan 

ketertarikan dan kemudian membeli produk tersebut. 

  Penelitian tentang pengaruh social influence terhadap keputusan 

pembelian sudah pernah dilakukan oleh Rangkuti (2014) dan Henni (2013) di 

mana hasil yang didapatkan adalah social influence berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian. Sedangkan untuk variabel lifestyle, penelitian 

tentang pengaruh lifestyle terhadap keputusan pembelian sudah pernah 

dilakukan oleh Almi (2012), Sianturi, Erida, dan Nifita (2012) di mana hasil 

yang didapatkan adalah lifestyle berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian. 

  Keputusan pembelian sepatu Specs dipengaruhi oleh dua variabel diatas 

yaitu lifestyle dan social influence (pengaruh sosial). Pandangan seseorang 

mengenai dunia sekitar tentunya akan membawa orang tersebut untuk 

melakukan aktivitas yang sesuai dengan minatnya. Seperti dalam keputusan 

pembelian sepatu Specs, ketika semakin banyak orang yang menyukai 

permainan futsal dan menggunakan sepatu bermerek untuk menunjukkan gaya 

hidupnya. Hal ini akan mendorong orang tersebut untuk melakukan aktivitas 

yang sama seperti orang-orang yang ada disekitarnya. Social influence 

(pengaruh sosial) memiliki pengaruh untuk merubah perilaku seseorang dalam 
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melakukan keputusan pembelian. Seseorang melakukan keputusan pembelian 

sepatu Specs bisa disebabkan karena memperoleh informasi mengenai produk 

tersebut dari teman, kelompok rujukan atau karena peran dan status orang 

tersebut. 

  Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Lifestyle dan Social 

Influence terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada Pengguna Sepatu 

Futsal Specs)”. 

B. Identifikasi Masalah 

  Identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Persaingan dalam bisnis sepatu futsal yang ketat, hal ini menjadikan 

produsen dituntut untuk lebih jeli dengan perubahan kebiasaan yang ada 

pada masyarakat. 

2. Pada kompetisi yang semakin ketat, produsen harus mampu menyediakan 

produk yang mampu mendukung hobi sekaligus kebiasaan yang sedang in 

dikalangan masyarakat. 

3. Gaya hidup yang cepat berubah menuntut produsen sepatu futsal Specs 

membuat berbagai macam varian produk yang disesuaikan dengan gaya 

hidup yang sedang in di masyarakat, selain itu produsen sepatu futsal 

Specs juga harus memperhatikan pertukaran informasi mengenai suatu 

produk dari satu pihak ke pihak lainnya sehingga produsen dapat 

mengetahui besarnya pengaruh sosial terhadap keputusan pembelian. 
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C. Batasan Masalah 

  Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian ini lebih fokus dan 

spesifik pada variabel-variabel penelitian, maka batasan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Objek penelitian ini adalah produk sepatu futsal. 

2. Subjek penelitian ini adalah pengguna sepatu futsal merek Specs yang  

berada di Kebumen. 

3. Lokasi penelitian berada di Kebumen. 

4. Variabel dalam penelitian ini dibatasi pada variabel lifestyle, social 

influence dan keputusan pembelian. 

D. Rumusan Masalah 

1. Apakah lifestyle berpengaruh terhadap keputusan pembelian? 

2. Apakah social influence berpengaruh terhadap keputusan pembelian? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Menguji pengaruh lifestyle (gaya hidup) terhadap keputusan pembelian. 

2. Menguji pengaruh social influence (pengaruh sosial) terhadap keputusan 

pembelian. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan teori tentang lifestyle, 

social influence serta teori tentang keputusan pembelian. 
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2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

masyarakat mengenai fenomena pengaruh lifestyle dan social influence 

terhadap keputusan pembelian sehingga perusahaan dapat 

menggunakannya sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan 

kebijakan strategi pemasaran yang tepat, sebagai informasi dan 

pertimbangan pengambilan keputusan terkait dengan keputusan pembelian 

yang dilakukan oleh konsumen. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI, TINJAUAN PUSTAKA, DAN RUMUSAN 

HIPOTESIS 

 

A. Kajian Teori 

1. Perilaku Konsumen 

Menurut Engel et al. dalam Sangadji (2013:7), perilaku konsumen 

adalah tindakan yang langsung terlibat dalam pemerolehan, 

pengonsumsian, dan penghabisan produk/jasa, termasuk proses yang 

mendahului dan menyusul tindakan ini. Menurut Schiffman dan Kanuk 

(2008:10) perilaku konsumen adalah tindakan khusus yang ditujukan 

kepada beberapa obyek target. Perilaku selalu muncul dalam suatu konteks 

situasional atau lingkungan dan pada waktu tertentu, individu yang secara 

langsung terlibat dalam usaha mendapatkan, mengkonsumsi, dan 

menghabiskan produk dalam rangka memuaskan kebutuhan hasrat mereka. 

Kotler (2009:166) menjelaskan perilaku konsumen sebagai studi tentang 

unit pembelian yang dilakukan perorangan, kelompok, atau organisasi. 

Masing-masing unit tersebut akan membentuk pasar sehingga muncul 

pasar individu atau pasar konsumen, unit pembelian kelompok, dan pasar 

bisnis yang dibentuk organisasi. 

Dengan demikian perilaku konsumen terdiri dari aktivitas–aktivitas 

yang melibatkan orang–orang sewaktu sedang menyeleksi, membeli, dan 
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menggunakan produk dan jasa, sedemikian rupa sehingga hal tersebut 

memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. 

2. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian menurut Schiffman dan  Kanuk (2004:547) 

adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan 

pembelian, artinya bahwa seseorang saat akan melakukan keputusan 

pembelian harus mengumpulkan beberapa alternatif pilihan. Keputusan 

untuk membeli dapat mengarah kepada bagaimana proses dalam 

pengambilan keputusan tersebut dilakukan. 

Keputusan pembelian adalah keputusan konsumen mengenai apa 

yang dibeli, apakah membeli atau tidak, kapan membeli, di mana membeli, 

dan bagaimana cara pembayarannya (Sumarwan, 2003:310). Sedangkan 

keputusan konsumen merupakan suatu keputusan sebagai pemilikan suatu 

tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif (Sumarwan, 2003:289). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian adalah 

suatu keputusan konsumen sebagai pemilikan tindakan dari dua atau lebih 

pilihan alternatif mengenai proses, cara, perbuatan membeli, dengan 

mempertimbangkan faktor lain tentang apa yang dibeli, waktu membeli, di 

mana membelinya serta cara pembayarannya (Amalia, 2011). Keputusan 

pembelian konsumen adalah keputusan konsumen mengenai preferensi 

atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan (Kotter dan Keller, 

2009:188). 
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Proses yang digunakan konsumen untuk mengambil keputusan 

membeli yang terdiri atas lima tahap (Kotler dan Keller, 2009:184) 

 

 

 

Gambar 1  
Model Lima Tahap Proses Pembelian Konsumen 

 

a. Pengenalan masalah 

Pengenalan masalah merupakan tahap pertama dari proses 

pengambilan keputusan pembeli di mana pembeli menyadari suatu 

masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau 

eksternal. 

b. Pencarian informasi 

Konsumen yang telah tertarik mungkin akan mencari lebih 

banyak informasi. Pada kenyataannya konsumen sering mencari 

jumlah informasi yang terbatas. Keadaan pencarian yang lebih rendah 

disebut perhatian tajam, di mana pada tingkat ini pembeli hanya 

mencari informasi produk tersebut. Sedangkan pada tahap pencarian 

aktif pembeli mancari bahan bacaan, menelpon teman, mengunjungi 

toko untuk mempelajari produk tersebut. 

c. Evaluasi alternatif 

Tahap ini merupakan suatu tahap dalam proses pengambilan 

keputusan pembelian di mana konsumen menggunakan informasi 

Pengenalan 
Masalah 

Pencarian 
Informasi 

Evaluasi 
Alternatif 

Keputusan 
Pembelian 

Perilaku 
Pasca 

Pembelian 
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untuk mengevaluasi merek-merek alternatif dalam susunan pilihan. 

Konsumen akan memberikan perhatian yang besar kepada produk 

yang mampu memenuhi kebutuhannya. 

d. Keputusan pembelian 

Keputusan pembelian merupakan tahap dalam proses 

pengambilan keputusan pembelian sampai konsumen membeli produk 

yang paling mereka sukai. Dalam keputusan pembelian konsumen 

akan mengambil keputusan mengenai preferensi atas merek-merek 

yang ada di dalam kumpulan pilihan. 

e. Perilaku pasca pembelian 

 Perilaku pasca pembelian merupakan tahap dalam proses 

pengambilan keputusan pembelian di mana konsumen mengambil 

tindakan lebih lanjut setelah membeli berdasarkan kepuasan dan 

ketidakpuasan yang mereka rasakan. 

Pemasar harus mempertimbangkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan 

hal yang selalu dipertimbangkan konsumen dalam proses pemenuhan 

kebutuhan  barang maupun jasa. 

3. Lifestyle (Gaya Hidup) 

Gaya hidup adalah pola hidup seseorang sehari-hari yang 

diekspresikan dalam kegiatan, minat, dan pendapat (opini). Gaya hidup 

melukiskan “keseluruhan pribadi seseorang“ yang berinteraksi dengan 

lingkungannya (Kotler dan Keller, 2009:175). Gaya hidup menunjukkan 
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bagaimana orang hidup, bagaimana mereka membelanjakan uangnya dan 

bagaimana mereka mengalokasikan waktu mereka (Mowen dan Minor, 

2002:282). Gaya hidup terbentuk oleh keterbatasan uang dan waktu. 

Seseorang yang memiliki keterbatasan uang akan memilih produk dan jasa 

yang murah. Tetapi untuk konsumen yang mengalami keterbatasan waktu 

akan cenderung melakukan dua atau lebih pekerjaan. Perusahaan yang 

melayani konsumen yang memiliki keterbatasan waktu akan menciptakan 

produk dan jasa yang nyaman bagi mereka (Kotler dan Keller, 2009:175). 

Gaya hidup suatu masyarakat akan berbeda dengan masyarakat 

lainnya. Bahkan dari masa ke masa gaya hidup individu dan kelompok 

masyarakat tertentu akan bergerak dinamis. Gaya hidup pada dasarnya 

merupakan suatu perilaku yang mencerminkan masalah sebenarnya yang 

ada di dalam pikiran pelanggan, yang terkait dengan masalah emosi dan 

psikologis konsumen (Setiadi, 2013:80). 

Gaya hidup merupakan identitas kelompok. Gaya hidup setiap 

kelompok mempunyai ciri-ciri unit tersendiri. Walaupun demikian, gaya 

hidup akan sangat relevan dengan usaha-usaha pemasar untuk menjual 

produknya (Setiadi, 2013:81). 

Psikografik merupakan konsep yang terkait dengan gaya hidup. 

Psikografik adalah suatu instrumen untuk mengukur gaya hidup, yang 

memberikan pengukuran kuantitatif dan bisa dipakai untuk menganalisis 

data yang sangat besar. Psikografik berarti menggambarkan (graph) 

psikologis konsumen (psyco). Psikografik adalah pengukuran kuantitatif 
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gaya hidup, kepribadian dan demografik konsumen. Psikografik sering 

diartikan sebagai pengukuran AIO (Activity, Interest, Opinion), yaitu 

pengukuran kegiatan, minat, dan pendapat konsumen. Psikografik memuat 

beberapa pernyataan yang menggambarkan kegiatan, minat, dan pendapat 

konsumen (Mowen dan Minor, 2002:283). 

Menurut Mowen dan Minor (2002:283) psikografik dapat diartikan 

sebagai pengukuran AIO (activity, interest, opinion): 

a. Aktifitas (Activity)  

Activity atau aktifitas yang meminta konsumen untuk 

mengidentifikasikan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka 

beli, dan bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka. 

b. Ketertarikan (Interest)  

Memfokuskan pada preferensi dan prioritas konsumen dalam 

mengambil keputusan. 

c. Pendapat (Opinion) 

Menyelidiki pandangan dan perasaan mengenai topik-topik 

peristiwa dunia, lokal, moral, ekonomi, sosial, dan trend yang 

sedang in. Opinion merupakan pendapat dari setiap konsumen 

yang berasal dari pribadi mereka sendiri. 

Gaya hidup akan berkembang pada masing-masing dimensi (activity, 

interest, opinion) seperti yang diidentifikasi oleh Plummer dan Assael 

dalam Setiadi (2013:82). 
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Tabel 1 
 Inventarisasi Gaya Hidup 

 
Activity Interest Opinion 

Bekerja Keluarga Diri mereka sendiri 
Hobi Rumah Masalah sosial 

Peristiwa Sosial Pekerjaan Politik 
Liburan Komunitas Bisnis 
Hiburan Rekreasi Ekonomi 

Anggota Klub Pakaian Pendidikan 
Komunitas Makanan Produk 

Belanja Media Masa Depan 
Olahraga Prestasi Budaya 

 

4. Social Influence (Pengaruh Sosial) 

Perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh beberapa faktor 

salah satunya faktor sosial. Social Influence adalah sekelompok 

masyarakat atau organisasi yang dapat mempengaruhi tingkah laku 

seseorang (Setiadi, 2013:11). Sekelompok masyarakat atau organisasi itu 

meliputi kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial 

konsumen. Kelompok referensi memiliki pengaruh langsung (tatap muka) 

atau pengaruh tidak langsung pada sikap dan perilaku seseorang. Kelas 

sosial, kadang-kadang berupa suatu sistem kasta di mana anggota dari 

kasta yang berbeda, untuk peran-peran tertentu dapat mengubah 

keanggotaan kasta mereka, termasuk dalam pembelian suatu produk 

(Amalia, 2011).  

Pengaruh sosial merupakan sekelompok orang yang sama-sama 

mempertimbangkan secara dekat persamaan di dalam status atau 

penghargaan komunitas yang secara terus menerus bersosialisasi diantara 
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mereka sendiri, baik secara formal dan informal (Schiffman dan Kanuk, 

2008:229). Kelompok referensi terdiri dari semua kelompok yang 

memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau 

perilaku seseorang (Kotler dan Keller, 2009:170). 

Kelompok referensi mempengaruhi anggota setidaknya dengan tiga 

cara. Mereka memperkenalkan perilaku dan gaya hidup baru kepada 

seseorang, mereka mempengaruhi sikap dan konsep diri, dan mereka 

menciptakan tekanan kenyamanan yang dapat mempengaruhi pilihan 

produk dan merek (Kotler dan Keller, 2009:170). 

Jika pengaruh kelompok referensi kuat maka pemasar harus 

menentukan cara menjangkau dan mempengaruhi pemimpin opini 

kelompok. Pemimpin opini adalah orang yang menawarkan nasihat atau 

informasi tentang produk atau kategori produk tertentu (Kotler dan Keller, 

2009:170). 

Keluarga merupakan organisasi yang paling penting dalam 

masyarakat dan anggota keluarga mempresentasikan kelompok referensi 

utama yang paling berpengaruh. Ada dua keluarga dalam kehidupan 

pembeli yaitu keluarga orientasi dan keluarga prokreasi. Keluarga 

orientasi terdiri dari orang tua dan saudara kandung sementara keluarga 

prokreasi terdiri dari pasangan dan anak-anak (Kotler dan Keller, 

2009:171). 

Di dalam keluarga terdapat delapan peran dalam proses 

pengambilan keputusan keluarga yaitu (Sciffman dan Kanuk, 2008:313): 
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a. Orang yang mempengaruhi 

Para anggota keluarga yang memberikan informasi pada para anggota 

lain mengenai sesuatu produk atau jasa. 

b. Penjaga Pintu 

Para anggota keluarga yang mengontrol arus informasi mengenai 

produk atau jasa pada keluarga. 

c. Pengambil 

Para anggota keluarga dengan wewenang untuk menentukan secara 

sepihak atau bersama-sama untuk mengambil keputusan berbelanja, 

membeli, memakai, atau tidak lagi menggunakan produk atau jasa 

tertentu. 

d. Pembeli 

Para anggota keluarga yang sesungguhnya melakukan pembelian 

produk atau jasa tertentu. 

e. Orang yang mempersiapkan 

Para anggota keluarga yang mengubah produk menjadi sesuatu bentuk 

yang layak atau dikonsumsi oleh para anggota keluarga lainnya. 

f. Pemakai 

Para anggota keluarga yang menggunakan atau mengkonsumsi produk 

atau jasa tertentu. 

g. Pemelihara 

Para anggota keluarga yang merawat atau memperbaiki produk 

sehingga memberikan kepuasan yang berkesinambungan. 
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h. Pengatur 

Para anggota keluarga yang memulai atau melakukan proses 

pembuangan atau menghentikan pemakaian  produk atau jasa tertentu. 

Peran dan status, peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan 

dilakukan oleh seseorang. Masing-masing peran menghasilkan status, 

sebagai contoh manajer penjualan memiliki status yang lebih tinggi dari 

pada pegawai kantor. Orang memilih produk yang mencerminkan dan 

mengkomunikasikan peran mereka serta status aktual atau status yang 

diinginkan dalam masyarakat. Pemasar harus menyadari potensi simbol 

status dari produk dan merek (Kotler dan Keller, 2009:172). 

Social influence menunjukkan tekanan sosial yang dirasakan untuk 

melakukan atau tidak melakukan tindakan (Dharmmesta, 1998 dalam 

Susanti, 2008). Pengaruh sosial terbentuk dari keyakinan normatif dan 

keinginan untuk menuruti saran orang lain. Ewing (2001) dalam Rangkuti 

(2014:353) mengemukakan bahwa norma-norma sosial yang diperoleh 

dapat merangsang perilaku konsumen. Menurut Hoyer dan Innis (2004) 

dalam Rangkuti (2014:353) mengemukakan bahwa konsumsi umum 

dipengaruhi oleh kelompok acuan inspiratif dan asosiatif, dengan 

kemudahan untuk berbagi informasi menggunakan saluran yang berbeda 

dari jejaring sosial seperti facebook, twitter, blog dan email. 

B. Tinjauan Pustaka 

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian 

ini adalah: 
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1. Rangkuti dan Sulistyawati (2014), dalam penelitiannya tentang pengaruh 

social influence dan lifestyle terhadap niat beli pada Carefour di Kota 

Denpasar, hasil uji menunjukkan nilai signifikan dari variabel social 

influence dan lifestyle dibawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

social influence dan lifestyle berpengaruh positif dan signifikan secara 

parsial terhadap niat beli konsumen. Hasil analisis secara statistik 

menunjukkan bahwa variabel social influence memiliki koefisien regresi 

sebesar 0,406 dan variabel lifestyle memiliki koefisien regresi sebesar 

0,331. Berdasarkan hasil tersebut variabel social influence memiliki 

pengaruh paling besar terhadap niat beli pada Carefour di Kota Denpasar. 

2. Wijayanti dan Seminari (2013), dalam penelitiannya tentang pengaruh 

gaya hidup terhadap perilaku pembelian handphone Blackberry dengan 

merek sebagai pemoderasi, hasil uji menunjukkan nilai signifikan dari 

variabel gaya hidup dan merek dibawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel gaya hidup dan merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perilaku konsumen dalam membeli handphone Blackberry. 

3. Maleke (2013), dalam penelitiannya tentang faktor sosial, pribadi, dan 

psikologis pengaruhnya terhadap keputusan pembelian Blackberry Gemini 

pada PT. Mega Makmur Sejahtera, hasil uji menunjukkan bahwa hanya 

variabel sosial dan variabel psikologis berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian Blackberry Gemini, karena nilai signifikan 

dari variabel sosial dan variabel psikologis dibawah 0,05. Hasil analisis 

secara statistik menujukkan bahwa variabel psikologis memiliki koefisien 
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regresi sebesar 0,260, variabel sosial memiliki koefisien regresi sebesar 

0,248, dan variabel pribadi memiliki koefisien regresi sebesar 0,007. 

Berdasarkan hasil tersebut variabel sosial memiliki pengaruh terbesar ke 

dua terhadap keputusan pembelian Blackberry Gemini setelah variabel 

psikologis. 

4. Henni dan Ikram  (2013), dalam penelitiannya tentang pengaruh faktor 

sosial, dan faktor pribadi terhadap keputusan pembelian kamera DSLR 

CANON di kota Pekanbaru, hasil menunjukkan nilai signifikan dari 

variabel faktor sosial dan variabel faktor pribadi dibawah 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel faktor sosial dan variabel faktor pribadi 

berpengaruh positif dan signifikan tehadap keputusan pembelian. Hasil 

analisis secara statistik menunjukkan bahwa variabel faktor sosial 

memiliki koefisien regresi sebesar 0,406 dan variabel faktor pribadi 

memiliki koefisien regresi sebesar 0,233. Berdasarkan hasil tersebut 

variabel faktor sosial memiliki pengaruh paling besar terhadap keputusan 

pembelian kamera DSLR CANON di kota Pekanbaru. 

5. Sianturi (2012), dalam penelitiannya tentang pengaruh kelompok referensi 

dan gaya hidup terhadap keputusan menggunakan Blackberry, hasil uji 

menunjukkan bahwa hanya variabel gaya hidup yang memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan menggunakan Blackberry, 

karena nilai signifikan dari variabel gaya hidup dibawah 0,05. Hasil 

analisis secara statistik menunjukkan bahwa variabel kelompok referensi 

memiliki koefisien regresi sebesar 0,193 dan variabel gaya hidup memiliki 



37 
 
 
 
 

koefisien regresi sebesar 1,015. Berdasarkan hasil tersebut variabel gaya 

hidup memiliki pengaruh paling besar terhadap keputusan menggunakan 

Blackberry. 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

Keterangan: 
  :  : pengaruh secara parsial 
 

Gambar 2 
Kerangka Pikir 

 

D. Rumusan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, 

belum jawaban empirik (Sugiyono, 2012:64). 

1. Hubungan lifestyle dengan keputusan pembelian. 

Lifestyle (X1) 

Social Influence (X2) 

Keputusan Pembelian (Y) 

H1+ 

H2+ 
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  Menurut Kahle dan Chiagouris (1997) dalam Yohanes (2006:15) 

gaya hidup mempengaruhi perilaku seseorang yang pada akhirnya 

menentukan pola konsumsi seseorang. Hawkins et al. (1995) dalam 

Fatmanovita (2006) menyebutkan bahwa gaya hidup seseorang 

berpengaruh  pada kebutuhan, perilakunya dan perilaku pembeliannya. 

Selanjutnya Assael (1992) dalam Fatmanovita (2006) menyatakan gaya 

hidup berpengaruh pada pembelian, perubahan kebiasaan, citarasa, 

perilaku pembelian konsumen. 

  Perilaku seseorang dalam membeli sepatu futsal Specs juga dapat 

 dipengaruhi oleh lifestyle. Sepatu futsal Specs merupakan aksesoris 

 pendukung dalam bermain futsal. Penggunaan sepatu futsal ini merupakan 

 perwujudan dari gaya hidup seseorang. Dengan demikian semakin tinggi 

 gaya hidup seseorang, maka semakin tinggi keputusannya untuk membeli 

 suatu produk (Desy, 2013). 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rangkuti (2014) 

diperoleh hasil lifestyle berpengaruh signifikan pada niat membeli 

konsumen Carrefour di Kota Denpasar. Sedangkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Wijayanti dan Seminari (2013) menyatakan bahwa variabel 

gaya hidup memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

variabel keputusan pembelian. Sehingga dapat ditarik hipotesis bahwa: 

 H1: Lifestyle berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian sepatu        
 futsal Specs. 
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2. Hubungan social influence dengan keputusan pembelian. 

 Pengaruh sosial atau social influence adalah sekelompok orang 

yang mampu mempengaruhi perilaku individu dalam melakukan suatu 

tindakan berdasarkan kebiasaan (Purimahua, 2005 dalam Amalia, 

2011:10). Manusia  dalam  kehidupan  sehari-harinya  selalu  bersosialisasi  

atau  berhubungan  dengan  orang  lain. Baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Interaksi yang terjadi secara terus menerus dapat 

mempengaruhi perilaku  pembeliannnya. 

 Pembelian sepatu futsal Specs juga dapat dipengaruhi oleh teman, 

keluarga, dan orang tua. Semakin tinggi hubungan dengan teman, 

keluarga, dan orang tua, maka semakin tinggi keputusan konsumen untuk 

melakukan pembelian (Desy, 2013). 

 Dari hasil penelitian Rangkuti (2014) diperoleh hasil social 

influence berpengaruh signifikan pada niat membeli konsumen Carrefour 

di Kota Denpasar. Hasil  penelitian penelitian yang dilakukan Henni dan 

Ikram  (2013) menyimpulkan bahwa pengaruh sosial terhadap keputusan 

pembelian bernilai positif dan signifikan. Sehingga dapat ditarik hipotesis 

bahwa: 

H2 : Social influence berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 
 sepatu futsal Specs 
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BAB III 
METODE PENELITIAN  

 

A. Desain Penelitian 

Rancangan penelitian menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh 

peneliti yang diawali dari perumusan hipotesis sampai pada analisis data. 

Penelitian ini merupakan metode penelitian survei. Menurut Jogiyanto 

(2010:115) survei merupakan metode pengumpulan data primer dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Unit analisis 

dalam penelitian ini adalah pengguna sepatu futsal Specs yang berada di 

Kebumen. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian mengenai pengaruh lifestyle dan  social influence terhadap 

keputusan pembelian sepatu futsal Specs ini dilakukan di kota Kebumen. 

Waktu penelitian dari bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Agustus 

2015. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dari karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2012:80). Populasi penelitian ini adalah seluruh pengguna sepatu futsal 

Specs di Kebumen. 
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2. Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2012:81). Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sampling purposive, yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:85). 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden, penentuan ukuran 

sampel didasarkan pada saran Roscoe (1982:253) dalam Sugiyono 

(2012:91) bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 

30 sampai dengan 500. Dalam penelitian ini kriteria anggota sampel yang 

disesuaikan dengan maksud penelitian yaitu: 

a. Konsumen sepatu futsal Specs di Kebumen. 

b. Konsumen berusia minimal 17 tahun. Menurut Almi (2012) umur 17 

tahun merupakan pertimbangan bahwa seseorang sudah bisa mengambil 

keputusan. Hal ini senada dengan Urfana dan Sembiring (2013) bahwa 

umur 17 tahun dianggap sebagai konsumen dewasa yang dapat mengambil 

keputusan pembelian. 

D. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 

hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:38). 

1. Variabel Independen 

 Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, 

antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan variabel 
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bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau 

terikat (Sugiyono, 2012:39). Dalam  penelitian ini yang menjadi variabel 

independen yaitu lifestyle (X1), dan social influence (X2). 

2. Variabel Dependen 

 Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, 

konskuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan variabel terikat. 

Varibel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas atau independen (Sugiyono, 

2012:39). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen yaitu 

keputusan pembelian (Y). 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional masing-masing variabel yang diteliti adalah : 

1. Lifestyle atau gaya hidup (X1) 

Gaya hidup (Lifestyle) adalah pola hidup seseorang di dunia yang 

tercermin dalam kegiatan (activity), minat (interest), dan pendapat 

(opinion) (Kotler dan Keller, 2009:175). Adapun indikator yang 

digunakan, yaitu: 

a. Activity 

b. Interest 

c. Opinion 
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2. Social Influence atau pengaruh sosial (X2) 

Social Influence adalah sekelompok masyarakat atau organisasi yang dapat 

mempengaruhi tingkah laku seseorang (Setiadi, 2013:11). Adapun 

indikator yang digunakan, yaitu: 

a. Kelompok referensi 

b. Keluarga  

c. Peran dan Status 

3. Keputusan Pembelian (Y) 

Keputusan  pembelian konsumen adalah tahap dalam proses pengambilan 

keputusan pembelian sampai konsumen membeli produk yang paling 

mereka sukai (Kotler dan Keller, 2009:185). Adapun indikator yang 

digunakan yaitu: 

a. Pengenalan Kebutuhan 

b. Pencarian Informasi 

c. Evaluasi Alternatif 

d. Keputusan Pembelian 

F. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau penyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya (Sugiyono, 2012:142). Kuesioner yang diberikan kepada 

responden dinilai dengan skala likert, skala likert ini digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang, 
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yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Pada umumnya kategori 

skor yang digunakan pada skala likert antara 1 sampai 5 dengan kategori skor: 

Tabel 2  
Skala Pengukuran 

 
Sangat 

Tidak Setuju 
(STS) 

Tidak Setuju  
(TS) 

Ragu-ragu  
(RG) 

Setuju  
  (S) 

Sangat Setuju 
(SS) 

 
Skor 1 

 
Skor 2 

 
Skor 3 

 
Skor 4 

 
Skor 5 

 

G. Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

 Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi 

pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti 

(Sugiyono, 2012:267). Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan 

antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada 

objek yang diteliti (Sugiyono, 2012:121). 

 Uji validitas digunakan untuk memilih pertanyaan yang relevan 

untuk analisis. Uji validitas dengan melihat koreksi antara skor masing-

masing item pertanyaan dengan skor total. Metode yang digunakan dalam 

uji validitas dalam penelitian ini adalah pearson product moment dengan 

membandingkan angka koefisien korelasi. 

 Apabila korelasi faktor positif besarnya 0,3 ke atas, dapat dianggap 

sebagai konstruk kuat atau instrumen mempunyai validitas yang baik. 

Sebaliknya, jika korelasi faktor negatif besarnya 0,3 ke bawah dapat 

dianggap sebagi konstruk lemah atau instrumen mempunyai validitas yang 
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tidak baik. Dan jika nilainya 0,3 dianggap sebangai konstruk lemah atau 

instrumen yang tidak valid (Sugiyono, 2012:125-126). 

2. Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas menunjukkan akurasi dan ketepatan dari 

pengukurannya. Reliabilitas berhubungan dengan akurasi (accurately) dari 

pengukurannya. Suatu hasil pengukur dikatakan reliabel (dapat 

diandalkan) jika dapat dipercaya, maka hasil dari pengukurannya harus 

konsisten. Dikatakan konsisten jika beberapa pengukuran terhadap subyek 

yang sama diperoleh tidak berbeda (Jogiyanto, 2010:120). Kriteria uji 

reliabilitas yaitu jika nilai α (Alpha Cronbach) ≥ 0,6 maka instrumen 

penelitian dikatakan reliabel, sebaliknya jika nilai α (Alpha Cronbach) < 

0,6 maka instrumen penelitian dikatakan tidak reliabel. Uji reliabilitas 

menggunakan alat bantu SPSS for windows. 

H. Analisis Data 

 Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi 

Linier Berganda. Analisis regresi linier berganda adalah analisa yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda digunakan untuk 

mengetahui variabel, yaitu lifestyle (gaya hidup) dan social influence 

(pengaruh sosial) terhadap variabel terikat yaitu keputusan pembelian. 

 Analisis data dilakukan dengan memanfaatkan bantuan komputer 

melalui program SPSS for Windows. Persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut: 
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 Y = a +b1X1+b2X2+ e 

Dimana: 
Y  = keputusan pembelian 
a  = konstanta 
b1, b2 =  koefisien regresi  
X1  = lifestyle (gaya hidup) 
X2  = social influence (pengaruh sosial) 
e  = standar error 
 
Dengan hipotesis berikut: 

Ho : variabel bebas (X) tidak berpengaruh pada variabel terikat   (Y) 

Ha : variabel bebas (X) berpengaruh pada variabel terikat (Y) 

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesisnya adalah: 

a. Jika p-value > α dan nilai standardized coefficients beta positif, maka Ho 

diterima dan Ha ditolak. 

b. Jika p-value < α dan nilai standardized coefficients beta positif, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

1. Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara membagikan 

kuesioner secara langsung kepada responden. Proses pengumpulan 

data dilakukan sendiri oleh peneliti, yaitu dengan mendatangi langsung 

responden yang berada di Kebumen. Pengumpulan data dimulai dari 

tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan 2 Agustus 2015 dengan 

menyebarkan sebanyak 100 kuesioner dan dapat dinyatakan bahwa 

semua kuesioner tersebut kembali, karena kuesioner dikembalikan 

pada saat itu juga yaitu setelah responden mengisi kuesioner yang 

diberikan. Semua kuesioner terjawab dengan lengkap, memenuhi 

kriteria dan semua layak untuk dianalisis. Hasil pengumpulan data 

secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini: 

 Tabel 3  
Jumlah Kuesioner yang Diolah 

 

Keterangan Jumlah Prosentase 
(%) 

Kuesioner disebar 100 100 
Kuesioner kembali 100 100 
Kuesioner yang tidak layak diolah - - 
Kuesioner yang layak diolah 100 100 

       Sumber : Data Primer Diolah, 2015 
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2. Deskripsi Karakteristik Responden 

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 4 
Responden Berdasarkan Usia 

 
Usia Jumlah Responden Prosentase (%) 

17-22 tahun 48 48 
23-27 tahun 32 32 
28-32 tahun 13 13 
>32 tahun 7 7 
Jumlah 100 100 

        Sumber : Data Primer Diolah, 2015 

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 5 
Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 
Pekerjaan Jumlah Responden Prosentase (%) 

Pelajar 30 30 
Mahasiswa 35 35 
Wiraswasta 12 12 

PNS 5 5 
Buruh 11 11 

Lain-lain 7 7 
Jumlah 100 100 

        Sumber : Data Primer Diolah, 2015 
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c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan 

 Karakteristik responden berdasarkan pendapatan dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 6 
Responden Berdasarkan Pendapatan 

 

Pendapatan (Rp) Jumlah 
Responden 

Prosentase 
(%) 

<1.000.000 36 36 
1.000.000-<1.500.000 24 24 
1.500.000-<2.000.000 8 8 
2.000.000-<2.500.000 14 14 

≥2.500.000 18 18 
Jumlah 100 100 

        Sumber : Data Primer Diolah, 2015 

3. Uji Instrumen Penelitian 

       Dalam melakukan penelitian yang menggunakan instrumen berupa 

kuesioner diperlukan pengukuran yang berkaitan dengan validitas dan 

reliabilitas instrumen tersebut. Hal ini penting untuk menentukan 

apakah alat pengukuran tersebut dapat digunakan atau tidak dalam 

mengumpulkan data yang diperlukan sehingga dapat diperoleh hasil 

pengujian hipotesis yang tepat sasaran. Oleh karena itu, sangat 

diperlukan instrumen penelitian yang memiliki validitas dan 

reliabilitas yang tinggi. 

a. Uji Validitas 

Hasil uji validitas data pre-test dari 30 responden yang 

dilakukan  menggunakan software SPSS for windows dapat dilihat 

dalam tabel berikut: 
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Tabel 7 
Hasil Uji Validitas Data Pre-Test 

 

Variabel Item 
Pernyataan r hitung r min Keterangan 

Lifestyle 
(X1) 

X1.1 
X1.2 
X1.3 
X1.4 
X1.5 
X1.6 

0,792 
0,780 
0,790 
0,783 
0,670 
0,842 

0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Social 
Influence 

(X2) 

X2.1 
X2.2 
X2.3 

0,954 
0,844 
0,917 

0,3 
0,3 
0,3 

Valid 
Valid 
Valid 

Keputusan 
Pembelian  

(Y) 

Y.1 
Y.2 
Y.3 
Y.4 

0,741 
0,917 
0,861 
0,883 

0,3 
0,3 
0,3 
0,3 

Valid 
Valid 
Valid  
Valid 

                   Sumber : Data Primer Diolah, 2015 
 

 Berdasarkan hasil uji validitas data pre-test pada tabel 7 

menggunakan korelasi product moment  menunjukkan bahwa nilai 

r hitung nilainya positif dan lebih dari 0,3 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kuesioner terbukti valid, artinya bahwa semua 

butir  pernyataan (instrumen) dalam kuesioner tersebut dapat 

mengukur variabel penelitian. 

Hasil uji validitas data akhir dari 100 responden  dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 8 
Hasil Uji Validitas Data Akhir 

 

Variabel Item 
Pernyataan r hitung r min Keterangan 

Lifestyle 
(X1) 

X1.1 
X1.2 
X1.3 
X1.4 
X1.5 
X1.6 

0,710 
0,742 
0,723 
0,692 
0,682 
0,734 

0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Social 
Influence 

(X2) 

X2.1 
X2.2 
X2.3 

0,883 
0,866 
0,866 

0,3 
0,3 
0,3 

Valid 
Valid 
Valid 

Keputusan 
Pembelian  

(Y) 

Y.1 
Y.2 
Y.3 
Y.4 

0,800 
0,797 
0,790 
0,736 

0,3 
0,3 
0,3 
0,3 

Valid 
Valid 
Valid  
Valid 

          Sumber : Data Primer Diolah, 2015 
 

Berdasarkan hasil uji validitas data akhir pada tabel 8 

menggunakan korelasi product moment menunjukkan bahwa nilai 

r hitung nilainya positif dan lebih dari 0,3 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kuesioner terbukti valid, artinya bahwa semua 

butir  pernyataan (instrumen) dalam kuesioner tersebut dapat 

mengukur variabel penelitian. 

b. Uji Reliabilitas 

 Hasil uji reliabilitas dari 30 responden yang dilakukan 

dengan alat bantu software SPSS for windows dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 9 
Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-Test 

 

Variabel Item 
Pernyataan 

Cronbach’s 
Alpha 

Cronbach’s 
alpha if item 

Deleted 

Nilai 
Reliabilitas Keterangan 

Lifestyle 
(X1) 

X1.1 
X1.2 
X1.3 
X1.4 
X1.5 
X1.6 

0,868 

0,843 
0,849 
0,842 
0,843 
0,864 
0,831 

0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 

Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 

Social 
Influence 

(X2) 

X2.1 
X2.2 
X2.3 

0,889 
0,750 
0,939 
0,813 

0,6 
0,6 
0,6 

Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 

Keputusan 
Pembelian 

(Y) 

Y.1 
Y.2 
Y.3 
Y.4 

0,874 

0,899 
0,793 
0,831 
0,819 

0,6 
0,6 
0,6 
0,6 

Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas untuk data pre-test pada tabel 9, 

menunjukkan bahwa semua variabel menghasilkan nilai Cronbach’s Alpha 

> 0,6 dan Cronbach’s Alpha if Item Deleted > 0,6 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua kuesioner terbukti reliabel, artinya semua butir 

pernyataan dalam kuesioner memiliki konsistensi untuk mengukur 

konstruk sehingga dapat digunakan untuk mengumpulkan data dengan 100 

responden. 

Hasil uji reliabilitas data akhir dari 100 responden dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 10 
Hasil Uji Reliabilitas Data Akhir 

 

Variabel Item 
Pernyataan 

Cronbach’s 
Alpha 

Cronbach’s 
alpha if item 

Deleted 

Nilai 
Reliabilitas Keterangan 

Lifestyle 
(X1) 

X1.1 
X1.2 
X1.3 
X1.4 
X1.5 
X1.6 

0,807 

0,778 
0,768 
0,776 
0,782 
0,788 
0,771 

0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 

Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 

Social 
Influence 

(X2) 

X2.1 
X2.2 
X2.3 

0,838 
0,786 
0,778 
0,762 

0,6 
0,6 
0,6 

Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 

Keputusan 
Pembelian 

(Y) 

Y.1 
Y.2 
Y.3 
Y.4 

0,786 

0,712 
0,732 
0,727 
0,762 

0,6 
0,6 
0,6 
0,6 

Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2015 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas untuk data akhir pada tabel 10, 

menunjukkan bahwa semua variabel menghasilkan nilai Cronbach’s Alpha 

> 0,6 dan Cronbach’s Alpha if Item Deleted > 0,6 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua kuesioner terbukti reliabel, artinya semua butir 

pernyataan dalam kuesioner memiliki konsistensi untuk mengukur 

konstruk atau variabel penelitian. 

B. Pengujian Hipotesis 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Hasil uji regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 11 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 

Variabel Standardized 
Coefficients Beta 

Signifikansi Keterangan 

Lifestyle 
(X1) 

0,620 0,000 Positif dan Signifikan 

Social 
Influence 

(X2) 

0,312 0,000 Positif dan Signifikan 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015 

Berdasarkan tabel 11 di atas, model persamaan regresi yang dapat 

dituliskan dari hasil uji regresi linier berganda adalah: 

Y = 0,620X1+0,312X2 

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Standardized coefficients beta dari variabel lifestyle (X1) memiliki 

nilai sebesar 0,620 dan bertanda positif, artinya jika terjadi 

peningkatan pada variabel lifestyle (X1) maka keputusan pembelian 

(Y) sepatu futsal Specs juga akan mengalami peningkatan. 

b. Standardized coefficients beta dari variabel social influence (X2) 

memiliki nilai sebesar 0,312 dan bertanda positif, artinya jika terjadi 

peningkatan pada variabel social influence (X2) maka keputusan 

pembelian (Y) sepatu futsal Specs juga akan mengalami peningkatan. 

2. Hasil Uji Hipotesis 

Berdasarkan tabel 11, diketahui bahwa variabel bebas yang 

terdiri dari lifestyle dan social influence menghasilkan nilai 
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Standardized Coefficients Beta yang bernilai positif dan signifikansi 

kurang dari 0,05 sehingga hipotesis diterima, artinya ada pengaruh 

positif dan signifikan variabel independen (X) terhadap variabel 

dependen (Y). 

a. Pengaruh lifestyle (X1) terhadap keputusan pembelian (Y) 

 Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa 

nilai koefisien regresi 0,620 dengan nilai signifikansi  sebesar 

0,000 (<0,05), hal ini menunjukkan bahwa variabel lifestyle (X1) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

(Y). 

 Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan 

bahwa lifestyle berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

sepatu futsal Specs terdukung. Hal ini menunjukkan bahwa ketika 

seseorang menjadikan futsal sebagai gaya hidupnya, maka orang 

tersebut akan rela mengeluarkan sebagian uang untuk membeli 

sepatu futsal Specs yang mendukung gaya hidupnya. Hasil 

penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan Rangkuti 

(2014) dan Wijayanti (2013) yang menyatakan bahwa lifestyle 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

b. Pengaruh social influence (X2) terhadap keputusan pembelian (Y)  

 Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa 

nilai koefisien regresi 0,312 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 

(<0,05), hal ini menunjukkan bahwa variabel social influence (X2) 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

(Y). 

 Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa 

social influence berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

sepatu futsal Specs terdukung. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengaruh sosial dapat merubah perilaku seseorang dalam 

melakukan keputusan pembelian. Ketika seseorang memiliki 

hubungan yang erat dengan keluarga dan teman sekitarnya maka 

akan terjadi pertukaran informasi mengenai suatu produk, sehingga 

mendorong orang tersebut untuk melakukan pembelian produk itu. 

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan 

Rangkuti (2014) dan Henni (2013) yang menyatakan bahwa social 

influence berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 
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BAB V 
PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh lifestyle 

dan social influence terhadap keputusan pembelian (studi pada pengguna 

sepatu futsal Specs di Kebumen), maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Variabel lifestyle berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian sepatu futsal Specs di Kebumen. 

2. Variabel social influence berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian sepatu futsal Specs di Kebumen. 

3. Variabel lifestyle memiliki pengaruh yang lebih besar dari pada social 

influence terhadap keputusan pembelian sepatu futsal Specs di Kebumen, 

karena memiliki koefisien regresi lebih tinggi. 

B. Keterbatasan Penelitian 

 Keterbatasan penelitian ini adalah belum melibatkan faktor-faktor lain 

yang juga mempengaruhi keputusan pembelian terhadap sepatu futsal Specs, 

misalnya faktor budaya, dan faktor pribadi. 
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C. Implikasi Penelitian 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini menjadi salah satu tambahan bukti empiris bagi 

teori pemasaran yang melandasi pengaruh lifestyle dan social influence 

terhadap keputusan pembelian. Sebab penelitian ini telah membuktikan 

adanya pengaruh lifestyle dan social influence terhadap keputusan 

pembelian sepatu futsal Specs di Kebumen. Berdasarkan hasil penelitian ini, 

maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini mendukung hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh Rangkuti dan Sulistyawati (2014), yang menyatakan 

bahwa variabel lifestyle dan social influence memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap niat membeli. 

2. Implikasi Praktis 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas diketahui bahwa 

nilai koefisien regresi yang lebih tinggi dalam mempengaruhi keputusan 

pembelian adalah lifestyle. Oleh karena itu, dengan memperhatikan variabel 

lifestyle yang paling mempengaruhi keputusan pembelian, perusahaan atau 

produsen diharapkan memperhatikan gaya hidup yang sedang in di 

masyarakat dan melakukan strategi-strategi pemasaran yang sesuai gaya 

hidup yang sedang in, sehingga konsumen tertarik untuk melakukan 

keputusan pembelian sepatu futsal Specs. 
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No : 

KUESIONER PENELITIAN 

 

Yth, Bapak/ Saudara Responden 

Di Tempat 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

 Saya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen 

Universitas Muhammadiyah Purworejo, pada saat ini sedang mengadakan 

penyusunan skripsi dengan judul “PENGARUH LIFESTYLE DAN SOCIAL 

INFLUENCE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN”. 

 Sehubungan dengan hal tersebut diatas, saya mohon dengan hormat 

Bapak/Saudara berkenan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan yang 

terlampir sesuai dengan pendapat anda yang sebenarnya. Kesanggupan dan 

kebenaran informasi atau jawaban anda merupakan bantuan yang sangat berharga 

bagi kelancaran studi dan penelitian skripsi ini. Akhir kata saya mengucapkan 

terimakasih atas segala bantuan dan keikhlasan anda. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

Peneliti 

 

       Slamet Andi Priyatmoko 

NIM 112210078 
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KUESIONER 

 

Sebelum mengisi daftar pernyataan, Bapak/Saudara dimohon mengisi data 

responden yang penting untuk penelitian ini, setiap data dan jawaban yang 

Saudara berikan akan dirahasiakan. 

A. Karakteristik Responden 

1. Nama : …………………………. 

 

2. Umur 

(   ) 17-22 tahun (   ) 28-32 tahun 

(   ) 23-27 tahun (   ) >33 tahun 

 

3. Pekerjaan 

(   ) Pelajar (   ) Wiraswasta (   )   Buruh 

(   ) Mahasiswa (   ) PNS 

 

(   )  Lain-lain 

 

4. Pendapatan 

(   ) <	1.000.000 (   ) 1.000.000 −< 1.500.000 

(   ) 1.500.000 −< 2.000.000 (   ) 2.000.000 −< 2.500.000 

(   ) ≥ 2.500.000   
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Bapak/Saudara diminta untuk memberikan pernyataan dengan cara memberi tanda 

centang √  pada kolom penilaian yang telah tersedia. 

Keterangan : 

STS TS RG S SS 

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-Ragu Setuju Sangat Setuju 

 

B.    Daftar Pernyataan 

 Variabel Lifestyle (Gaya Hidup) 

 Skala Ukur 

No Pernyataan STS TS RG S SS 

1 Saya memakai sepatu futsal Specs 

untuk mendukung aktivitas olahraga 

saya. 

     

2 Memakai sepatu futsal Specs 

meningkatkan rasa percaya diri saya. 

     

3 Saya memakai sepatu futsal Specs 

untuk mengikuti perubahan selera 

komunitas. 

     

4 Memakai sepatu futsal Specs 

membuat saya merasa puas. 

     

5 Menurut saya, sepatu futsal Specs 

adalah produk yang berkualitas. 
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6 Saya bangga telah memakai sepatu 

futsal Specs. 

     

 

Variabel Social Influence (Pengaruh Sosial) 

 Skala Ukur 

No Pernyataan STS TS RG S SS 

1 Pendapat atau saran dari teman-teman 

sangat mempengaruhi saya dalam 

membeli sepatu futsal Specs. 

     

2 Pendapat atau saran dari keluarga 

atau kerabat dekat sangat 

mempengaruhi saya dalam membeli 

sepatu futsal Specs. 

     

3 Peran dan status sangat 

mempengaruhi saya dalam membeli 

sepatu futsal Specs. 

     

 

Variabel Keputusan Pembelian 

 Skala Ukur 

No Pernyataan STS TS RG S SS 

1 Saya memilih sepatu futsal Specs 

karena kebutuhan keamanan saat 

bermain futsal. 
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2 Sebelum saya melakukan pembelian, 

saya terlebih dahulu mencari 

informasi tentang sepatu futsal 

Specs. 

     

3 Sebelum membeli sepatu futsal 

Specs, terlebih dahulu saya 

melakukan evaluasi alternatif dengan 

mencari informasi sebagai mengenai 

sepatu futsal merek lain sebagai 

pembanding 

     

4 Saya memutuskan untuk membeli 

sepatu futsal Specs. 
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Rekapitulasi Data Pre-Test. 
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Rekapitulasi Data Akhir 
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Uji Validitas Data Pre-Test 
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UJI VALIDITAS DATA PRE-TEST 

Lifestyle 

Correlations 

  x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x1.6 X1 

x1.1 Pearson Correlation 1 .809** .482** .414* .388* .528** .792** 

Sig. (2-tailed)  .000 .007 .023 .034 .003 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

x1.2 Pearson Correlation .809** 1 .448* .456* .283 .532** .780** 

Sig. (2-tailed) .000  .013 .011 .130 .002 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

x1.3 Pearson Correlation .482** .448* 1 .647** .555** .600** .790** 

Sig. (2-tailed) .007 .013  .000 .001 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

x1.4 Pearson Correlation .414* .456* .647** 1 .477** .692** .783** 

Sig. (2-tailed) .023 .011 .000  .008 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

x1.5 Pearson Correlation .388* .283 .555** .477** 1 .559** .670** 

Sig. (2-tailed) .034 .130 .001 .008  .001 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

x1.6 Pearson Correlation .528** .532** .600** .692** .559** 1 .842** 

Sig. (2-tailed) .003 .002 .000 .000 .001  .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

X1 Pearson Correlation .792** .780** .790** .783** .670** .842** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 30 30 30 30 30 30 30 

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

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

Correlations 

  x2.1 x2.2 x2.3 X2 

x2.1 Pearson Correlation 1 .688** .897** .954** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 

x2.2 Pearson Correlation .688** 1 .602** .844** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 30 30 30 30 

x2.3 Pearson Correlation .897** .602** 1 .917** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 30 30 30 30 

X2 Pearson Correlation .954** .844** .917** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 30 30 30 30 

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

Keputusan Pembelian 

Correlations 

  y.1 y.2 y.3 y.4 Y 

y.1 Pearson Correlation 1 .520** .466** .557** .741** 

Sig. (2-tailed)  .003 .009 .001 .000 

N 30 30 30 30 30 

y.2 Pearson Correlation .520** 1 .811** .776** .917** 

Sig. (2-tailed) .003  .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 

y.3 Pearson Correlation .466** .811** 1 .656** .861** 

Sig. (2-tailed) .009 .000  .000 .000 

N 30 30 30 30 30 
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y.4 Pearson Correlation .557** .776** .656** 1 .883** 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000  .000 

N 30 30 30 30 30 

Y Pearson Correlation .741** .917** .861** .883** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
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Uji Reliabilitas Data Pre-Test 
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UJI RELIABILITAS DATA PRE-TEST 

Lifestyle 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.868 6 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

x1.1 3.5000 .68229 30 

x1.2 3.6333 .71840 30 

x1.3 3.5333 .62881 30 

x1.4 3.8000 .61026 30 

x1.5 3.7333 .52083 30 

x1.6 3.6333 .71840 30 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x1.1 18.3333 6.368 .681 .843 

x1.2 18.2000 6.303 .654 .849 

x1.3 18.3000 6.562 .689 .842 

x1.4 18.0333 6.654 .683 .843 
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x1.5 18.1000 7.334 .557 .864 

x1.6 18.2000 6.028 .747 .831 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

21.8333 9.178 3.02955 6 

 
Social Influence 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.889 3 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

x2.1 3.8667 .57135 30 

x2.2 3.7333 .52083 30 

x2.3 3.8000 .48423 30 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x2.1 7.5333 .809 .881 .750 

x2.2 7.6667 1.057 .665 .939 

x2.3 7.6000 1.007 .823 .813 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

11.4000 2.041 1.42877 3 

 
Keputusan Pembelian 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.874 4 
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Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

y.1 3.7667 .56832 30 

y.2 3.7667 .62606 30 

y.3 3.7667 .56832 30 

y.4 3.8000 .61026 30 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

y.1 11.3333 2.713 .565 .899 

y.2 11.3333 2.161 .837 .793 

y.3 11.3333 2.437 .751 .831 

y.4 11.3000 2.286 .777 .819 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

15.1000 4.093 2.02314 4 
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Uji Validitas Data Akhir 
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UJI VALIDITAS DATA AKHIR 

Lifestyle 
 

Correlations 

  x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x1.6 X1 

x1.1 Pearson Correlation 1 .504** .443** .407** .291** .403** .710** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .003 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

x1.2 Pearson Correlation .504** 1 .356** .409** .449** .468** .742** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

x1.3 Pearson Correlation .443** .356** 1 .430** .442** .404** .723** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

x1.4 Pearson Correlation .407** .409** .430** 1 .299** .440** .692** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .003 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

x1.5 Pearson Correlation .291** .449** .442** .299** 1 .428** .682** 

Sig. (2-tailed) .003 .000 .000 .003  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

x1.6 Pearson Correlation .403** .468** .404** .440** .428** 1 .734** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

X1 Pearson Correlation .710** .742** .723** .692** .682** .734** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 100 100 

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

Correlations 

  x2.1 x2.2 x2.3 X2 

x2.1 Pearson Correlation 1 .620** .652** .883** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 

x2.2 Pearson Correlation .620** 1 .650** .866** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 

x2.3 Pearson Correlation .652** .650** 1 .866** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 

X2 Pearson Correlation .883** .866** .866** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 

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

 

 

Keputusan Pembelian 
 

Correlations 

  y.1 y.2 y.3 y.4 Y 

y.1 Pearson Correlation 1 .482** .532** .518** .800** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

y.2 Pearson Correlation .482** 1 .541** .424** .797** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

y.3 Pearson Correlation .532** .541** 1 .387** .790** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 
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y.4 Pearson Correlation .518** .424** .387** 1 .736** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 

Y Pearson Correlation .800** .797** .790** .736** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
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Uji Reliabilitas Data Akhir 
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UJI RELIABILITAS DATA AKHIR 

Lifestyle 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.807 6 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

x1.1 3.8300 .62044 100 

x1.2 3.7700 .61718 100 

x1.3 3.7400 .64542 100 

x1.4 3.8300 .60394 100 

x1.5 3.8400 .63118 100 

x1.6 3.7400 .62957 100 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x1.1 18.9200 5.185 .562 .778 

x1.2 18.9800 5.091 .606 .768 

x1.3 19.0100 5.081 .571 .776 
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x1.4 18.9200 5.286 .543 .782 

x1.5 18.9100 5.254 .521 .788 

x1.6 19.0100 5.081 .593 .771 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

22.7500 7.159 2.67565 6 

 

Social Influence 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.838 3 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

x2.1 3.9200 .58049 100 

x2.2 3.9300 .51747 100 

x2.3 3.9400 .46753 100 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x2.1 7.8700 .801 .699 .786 

x2.2 7.8600 .909 .696 .778 

x2.3 7.8500 .977 .723 .762 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

11.7900 1.865 1.36548 3 

 
Keputusan Pembelian 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.786 4 
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Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

y.1 3.9200 .56282 100 

y.2 3.9200 .64636 100 

y.3 3.8600 .60336 100 

y.4 3.9500 .57516 100 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

y.1 11.7300 2.118 .639 .712 

y.2 11.7300 1.977 .598 .732 

y.3 11.7900 2.067 .606 .727 

y.4 11.7000 2.232 .535 .762 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

15.6500 3.482 1.86610 4 
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Analisis Regresi Linier Berganda 
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ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA 

Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 X2, X1a . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Y  

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .824a .679 .673 .26687 

a. Predictors: (Constant), X2, X1  

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 14.638 2 7.319 102.766 .000a 

Residual 6.909 97 .071   

Total 21.547 99    

a. Predictors: (Constant), X2, X1     

b. Dependent Variable: Y     

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .195 .266  .732 .466 

X1 .649 .070 .620 9.270 .000 

X2 .320 .069 .312 4.660 .000 

a. Dependent Variable: Y     
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Kartu Bimbingan Skripsi 
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Surat Penetapan Dosen Pembimbing 
Skripsi 
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