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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Produk Smartphone Samsung 

Samsung adalah salah satu perusahaan terbesar di bidang teknologi. Samsung 

Electronics berdiri pada tahun 1969 di Suwon, Korea dan menjadi pemimpin teknologi 

informasi global yang mengelola lebih dari 200 anak perusahaan di seluruh dunia. 

Perusahaan Samsung telah mengeluarkan berbagai macam produk meliputi peralatan 

rumah tangga seperti TV, monitor, kulkas, dan mesin cuci serta produk telekomunikasi 

seluler utama seperti smartphone dan PC tablet. Samsung terus maju untuk menciptakan 

dan menghasilkan produk dan jasa yang menambah kenyamanan dan mendorong gaya 

hidup yang lebih cerdas bagi pelanggan di seluruh dunia. Visi 2020 “Mengilhami Dunia, 

Menciptakan Masa Depan”, merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman Samsung 

Electronics untuk terus menjadi masa depan dunia. Dengan cara terus-menerus membuat 

inovasi terobosan dan penciptaan nilai, Samsung mengabdikan diri untuk meningkatkan 

komunitas global. 

Pada tahun 2010 Samsung menjadi salah satu vendor terbesar dalam pasar telepon 

dan ponsel smartphone. Jika dilihat perkembangannya di Indonesia, smartphone Samsung 

mengalami peningkatan pada dua tahun terakhir 2015 – 2016. Ini menunjukkan bahwa 

smartphone Samsung digemari oleh masyarakat Indonesia. Menurut Susanto (2013), 

Samsung merupakan pabrikan yang masih menguasai pasar android kelas menengah 

kebawah dengan berbagai fitur menarik dengan harga terjangkau. Berbagai macam produk 

smartphone Samsung dengan tipe yang berbeda dan harga bervariasi telah Samsung 

keluarkan. Dari Samsung smartphone Galaxy V, Galaxy J, Galaxy A, Galaxy Tab, Galaxy 

Note, hingga produk smartphone unggulan Samsung yaitu Galaxy S.  

(www.samsung.com) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.samsung.com/
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Tabel 4.1 

Tabel Produk Smartphone Samsung 

 

 

Samsung Galaxy V 

 

 

Samsung Galaxy J 

 

 

Samsung Galaxy A 

 

 

Samsung Galaxy Tab 

 

 

Samsung Galaxy Note  

 

 

Samsung Galaxy S 

Sumber : samsung.com (2017) 
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4.2. Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah pengguna produk smartphone Samsung di 

Kota Salatiga. Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas responden penelitian yang 

terdiri dari usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. 

4.2.1. Usia Responden 

Gambar 2 

Grafik Usia Responden 

 

keterangan : 

1 = 15 – 20 tahun 

2 = 21 – 25 tahun 

3 = 26 – 30 tahun 

4 = 31 – 35 tahun 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2017 

 

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pengguna produk smartphone 

Samsung di Salatiga  didominasi oleh pengguna berusia 21- 25 tahun (50.00%) 

berjumlah 45 orang. Usia 26-30 tahun sebanyak 19 orang, usia 15-20 tahun 

sebanyak 14 orang, sisanya 12 orang pengguna produk smartphone Samsung 

berusia 31-35 tahun. Ini menunjukkan bahwa produk smartphone Samsung 

digemari oleh kaum muda.  
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4.2.2. Jenis Kelamin Responden 

 

Gambar 3 

Grafik Jenis Kelamin Responden 

 

 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2017 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengguna produk smartphone Samsung 

di Salatiga  digemari oleh pengguna baik berjenis kelamin laki–laki maupun 

perempuan dengan jumlah presentase yang hampir seimbang yaitu (48.90%) atau 

44 responden berjenis kekelamin laki-laki dan (51.10%) atau 46 responden berjenis 

kelamin perempuan.  
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4.2.3. Pendidikan dan Pekerjaan Responden 

 

Tabel 4.2 

Tabulasi Silang Pendidikan dan Pekerjaan Responden 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2017 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari total responden yang berjumlah 90 

orang didominasi oleh responden berpendidikan S1/S2 dengan profesi sebagai 

mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa produk smartphone Samsung digemari 

oleh kalangan mahasiswa yang lebih mementingkan prestise dan kebutuhan 

mereka yang lebih banyak menggunakan smartphone dengan fitur atau spesifikasi 

lebih lengkap dan berkualitas seperti yang dimiliki oleh produk smartphone 

Samsung.   

     

4.3. Karakteristik Variabel 

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti dua variabel yaitu faktor perilaku konsumen 

dalam keputusan pembelian produk smartphone Samsung. Jadi, setiap indikator yang ada 

pada perilaku konsumen terkait dengan indikator keputusan pembelian. Variabel perilaku 

PENDIDIKAN * PEKERJAAN Crosstabulation 

Count 

 PEKERJAAN Total 

Pelajar Mahasiswa Karyawan 

Swasta 

Pengusaha PNS Wiraswasta Lain-lain 

 

PENDIDIKAN 

SD 1 0 0 0 0 0 0 1 

SMP 2 0 0 2 0 0 5 9 

SMA 3 7 10 7 2 3 3 35 

D3 0 2 2 1 0 0 0 5 

S1/S2 0 24 6 1 0 3 5 39 

Lain-lain 0 0 1 0 0 0 0 1 

Total 6 33 19 11 2 6 13 90 
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konsumen terdiri dari empat indikator yaitu faktor budaya (x1) terdiri dari 4 pertanyaan, 

faktor sosial (x2) terdiri dari 4 pertanyaan, faktor pribadi (x3) terdiriri dari 4 pertanyaan, 

dan faktor psikologi (x4) terdiri dari 4 pertanyaan. Sedangkan variabel keputusan 

pembelian (y) dengan 5 dimensi dan 15 item pertanyaan. 

4.3.1. Variabel Faktor Budaya 

Variabel faktor budaya terdiri 4 indikator dan 3 pertanyaan yang valid. 

Adapun perhitungan interval/skor faktor budaya seperti rumus di bawah ini : 

𝑅𝑠 =  
𝑅 (𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡)

𝑀
 

R (bobot) = bobot terbesar – bobot terkecil 

M  = banyaknya kategori bobot 

 

Bobot terbesar pada variabel faktor budaya adalah 4 x 3 = 12, nilai 4 

diperoleh dari jawaban bobot tertinggi dan 3 diperoleh dari jumlah pertanyaan 

dalam indikator. Sedangkan bobot terkecil adalah 3 x 1 = 3, nilai 1 diperoleh dari 

jawaban bobot terkecil dan 3 diperoleh dari jumlah pertanyaan dalam indikator 

variabel faktor budaya. Jumlah kategori yang digunakan adalah 4. 

𝑅𝑠 =  
𝑅 (𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡)

𝑀
=

12 − 3

4
=  

9

4
= 2.25 

 

Tabel 4.3 

Distribusi Responden Berdasarkan Faktor Budaya 

No. Skor  Kategori Frekuensi Prosentase (%) 

1. 3 – 5.25  STS 8 8.90 

2. 5.26 – 7.5 TS 52 57.80 

3. 7.6 – 9.75  S 30 33.30 

4. 9.76 – 12  SS 0 0.00 

Total 90 100.00 

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2017 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas responden 

menjawab tidak setuju dengan jumlah sebanyak 52 responden (57.80%). Hal ini 

menunjukkan bahwa pengguna produk smartphone Samsung di Salatiga dalam 

keputusan membeli produk smartphone Samsung bukan karena iklannya, bukan 

karena keinginan yang mendasar dari mereka, dan bukan karena kelas sosial 
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mereka melainkan mendapatkan indikator  pengaruh dari faktor lain. Dapat 

disimpulkan bahwa pengguna produk smartphone Samsung di Salatiga 

dipengaruhi oleh faktor lain di luar faktor budaya. 

4.3.2. Variabel Faktor Sosial 

Variabel faktor sosial terdiri 4 indikator dan 2 pertanyaan yang valid. Adapun 

perhitungan interval/skor faktor sosial seperti rumus di bawah ini : 

𝑅𝑠 =  
𝑅 (𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡)

𝑀
 

R (bobot) = bobot terbesar – bobot terkecil 

M  = banyaknya kategori bobot 

 

Bobot terbesar pada variabel faktor sosial adalah 4 x 2 = 12, nilai 4 diperoleh 

dari jawaban bobot tertinggi dan 2 diperoleh dari jumlah pertanyaan dalam 

indikator. Sedangkan bobot terkecil adalah 2 x 1 = 2, nilai 1 diperoleh dari jawaban 

bobot terkecil dan 2 diperoleh dari jumlah pertanyaan dalam indikator variabel 

faktor sosial. Jumlah kategori yang digunakan adalah 4. 

𝑅𝑠 =  
𝑅 (𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡)

𝑀
=

8 − 2

4
=  

6

4
= 1.5  

 

Tabel 4.4 

Distribusi Responden Berdasarkan Faktor Sosial 

No. Skor  Kategori Frekuensi Prosentase (%) 

1. 2 – 3.5  STS 64 71.10 

2. 3.6 – 5  TS 26 28.90 

3. 5.1 – 6.5 S 0 0.00 

4. 6.6 – 8 SS 0 0.00 

Total 90 100.00 

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2017 

Tabel di atas merupakan gambaran sikap responden terhadap variabel sosial. 

64 (71.10%) dari jumlah responden menjawab sangat tidak setuju dengan faktor 

sosial yang mereka alami. Dalam proses memutuskan suatu pembelian produk 

smartphone Samsung, responden tidak mendapat rekomendasi dari teman atau 

keluarga mereka. Responden juga tidak tertarik pada promosi iklan produk 

smartphone Samsung. Jika dilihat dari penelitian yang peneliti lakukan, indikator 
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faktor sosial tidak memberikan pengaruh kepada responden di Salatiga pengguna 

produk smartphone Samsung pada saat proses pembelian. Dapat disimpulkan 

bahwa hampir dari setengah jumlah responden dipengaruhi oleh faktor lain di luar 

faktor sosial dalam keputusan pembelian produk smartphone Samsung. 

 

4.3.3. Variabel Faktor Pribadi 

Variabel faktor pribadi terdiri 4 indikator dan 3 pertanyaan yang valid. 

Adapun perhitungan interval/skor faktor pribadi seperti rumus di bawah ini : 

𝑅𝑠 =  
𝑅 (𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡)

𝑀
 

R (bobot) = bobot terbesar – bobot terkecil 

M  = banyaknya kategori bobot 

 

Bobot terbesar pada variabel faktor pribadi adalah 4 x 3 = 12, nilai 4 

diperoleh dari jawaban bobot tertinggi dan 3 diperoleh dari jumlah pertanyaan 

dalam indikator. Sedangkan bobot terkecil adalah 3 x 1 = 3, nilai 1 diperoleh dari 

jawaban bobot terkecil dan 3 diperoleh dari jumlah pertanyaan dalam indikator 

variabel faktor pribadi. Jumlah kategori yang digunakan adalah 4. 

 

𝑅𝑠 =  
𝑅 (𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡)

𝑀
=

12 − 3

4
=  

9

4
= 2.25  

 

Tabel 4.5 

Distribusi Responden Berdasarkan Faktor Pribadi 

 

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2017 

Berdasarkan tabel di atas, pengguna produk smartphone Samsung di Salatiga 

sangat setuju dengan faktor pribadi yang mempengaruhi keputusan pembelian 

No. Skor  Kategori Frekuensi Prosentase (%) 

1. 3 – 5.25  STS 3 3.30 

2. 5.26 – 7.5 TS 12 13.30 

3. 7.6 – 9.75  S 37 41.10 

4. 9.76 – 12  SS 38 42.20 

Total 90 100.00 
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produk smartphone Samsung dengan angka 32 (42.20%). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa responden membeli produk smartphone Samsung sesuai 

dengan usia, gaya hidup, dan kepribadian mereka. Responden juga tidak 

mementingkan masalah harga melainkan kualitas dari produk smartphone 

Samsung ketika membeli produk smartphone Samsung. Hal ini membuktikan 

bahwa indikator faktor pribadi berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

smartphone Samsung di Salatiga. 

 

4.3.4. Variabel Faktor Psikologi 

Variabel faktor psikologi terdiri 4 indikator dan 3 pertanyaan yang valid. 

Adapun perhitungan interval/skor faktor psikologi seperti rumus di bawah ini : 

𝑅𝑠 =  
𝑅 (𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡)

𝑀
 

R (bobot) = bobot terbesar – bobot terkecil 

M  = banyaknya kategori bobot 

 

Bobot terbesar pada variabel faktor psikologi adalah 4 x 3 = 12, nilai 4 

diperoleh dari jawaban bobot tertinggi dan 3 diperoleh dari jumlah pertanyaan 

dalam indikator. Sedangkan bobot terkecil adalah 3 x 1 = 3, nilai 1 diperoleh dari 

jawaban bobot terkecil dan 3 diperoleh dari jumlah pertanyaan dalam indikator 

variabel faktor psikologi. Jumlah kategori yang digunakan adalah 4. 

𝑅𝑠 =  
𝑅 (𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡)

𝑀
=

12 − 3

4
=  

9

4
= 2.25   

 

Tabel 4.6 

Distribusi Responden Berdasarkan Faktor Psikologi 

No. Skor  Kategori Frekuensi Prosentase (%) 

1. 3 – 5.25  STS 1 1.10 

2. 5.26 – 7.5 TS 13 14.40 

3. 7.6 – 9.75  S 44 48.90 

4. 9.76 – 12  SS 32 35.60 

Total 90 100.00 

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2017 
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Berdasarkan tabel di atas, responden memiliki jawaban setuju dengan jumlah 

angka 44 (48.90%). Faktor psikologi mempengaruhi mereka dalam keputusan 

pembelian produk smartphone. Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden 

membeli produk smartphone Samsung karena dapat bermanfaat bagi kehidupan 

sehari-hari. Selain itu responden mendapat respon positif dari pegawai agen 

Samsung sehingga persepsi dan pengetahuan mereka tentang produk smartphone 

Samsung baik dan termotivasi untuk membeli produk smartphone Samsung. Dari 

penjelasan di atas dapat diartikan bahwa faktor psikologi berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian produk smartphone Samsung. 

 

4.3.1. Variabel Keputusan Pembelian Produk Smartphone Samsung 

Variabel keputusan pembelian terdiri 15 indikator dan 14 pertanyaan yang 

valid. Adapun perhitungan interval/skor faktor psikologi seperti rumus di bawah 

ini : 

𝑅𝑠 =  
𝑅 (𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡)

𝑀
 

R (bobot) = bobot terbesar – bobot terkecil 

M  = banyaknya kategori bobot 

 

Bobot terbesar pada variabel faktor psikologi adalah 15 x 14 = 210, nilai 15 

diperoleh dari jawaban bobot tertinggi dan 14 diperoleh dari jumlah pertanyaan 

dalam indikator. Sedangkan bobot terkecil adalah 14 x 1 = 14, nilai 1 diperoleh dari 

jawaban bobot terkecil dan 3 diperoleh dari jumlah pertanyaan dalam indikator 

variabel faktor psikologi. Jumlah kategori yang digunakan adalah 4. 

𝑅𝑠 =  
𝑅 (𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡)

𝑀
=

210 − 14

15
=  

196

15
= 13.07   
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Tabel 4.7 

Distribusi Responden Berdasarkan Keputusan Pembelian 

No. Skor  Kategori Frekuensi Prosentase (%) 

1. 13 – 22.75 STS 0 0.00 

2. 22.76 – 32.5 TS 11 12.20 

3. 32.6 – 42.25 S 64 71.10 

4. 42.26 – 52 SS 15 16.70 

Total 90 100.00 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2017 

Berdasarkan analisis statistik deskriptif jawaban responden menunjukkan 64 

responden (71.10%) menjawab setuju bahwa pengguna produk smartphone di 

Salatiga melalui proses atau tahapan keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan 

bahwa responden pada saat proses pembelian produk smartphone Samsung 

mengenali kebutuhan seperti merencanakan untuk membeli sebelumnya dan 

merasa sudah menjadi kebutuhan primer. Kemudian responden mencari informasi 

dari agen, promosi iklan, dan internet untuk mendapatkan produk smartphone 

Samsung yang terbaik. Responden memutusan membeli produk smartphone 

Samsung karena merasa keputusan yang paling tepat. Dan responden mempunyai 

kebanggan setelah membeli produk smartphone Samsung. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa pengguna produk smartphone Samsung di Salatiga sudah melalui semua 

tahapan indikator keputusan pembelian. 
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4.4. Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.4.1. Uji Normalitas 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

  Unstandardized 

Residual 

N 90 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation 3.18162004 

Most Extreme Differences Absolute .096 

Positive .096 

Negative -.046 

Kolmogorov-Smirnov Z .915 

Asymp. Sig. (2-tailed) .372 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Output Regression, Tahun 2017 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikasi diperoleh 

sebesar 0.372 lebih besar dari taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0.05, 

sehingga data ini berdistibusi normal 
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4.4.2. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.595 1.784  2.015 .047 

X1 .081 .261 .040 .309 .758 

X2 -.380 .201 -.229 -1.886 .063 

X3 -.021 .160 -.019 -.131 .896 

X4 .067 .194 .046 .343 .732 

a. Dependent Variable: RES2 

Sumber : Output Regression, Tahun 2017 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel 

faktor budaya (X1), faktor sosial (X2), faktor pribadi (X3), dan faktor psikologi 

(X4) lebih besar dari taraf signifikansi yang ditentukan sebesar 0.05. artinya dapat 

disimpulkan bahwa variabel yang diuji tidak terjadi Heteroskedastisitas 
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4.4.3. Uji Multikolineritas 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 15.450 2.765  5.587 .000   

X1 .442 .405 .099 1.092 .278 .682 1.467 

X2 .415 .312 .114 1.330 .187 .762 1.313 

X3 .829 .248 .339 3.343 .001 .541 1.847 

X4 1.134 .301 .356 3.771 .000 .625 1.599 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber : Output Regression, Tahun 2017 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai tolerance variabel 

faktor budaya (X1), faktor sosial (X2), faktor pribadi (X3), dan faktor psikologi 

(X4) lebih besar dari 0.10 dan nilai VIF dari variabel faktor budaya (X1), faktor 

sosial (X2), faktor pribadi (X3), dan faktor psikologi (X4) menunjukkan nilai di 

sekitar angka 1 lebih kecil dari 10. Jadi dapat disimpulkan pada penelitian ini tidak 

terjadi Multikolinieritas. 

 

4.4.4. Uji Autokorelasi 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .726a .528 .505 3.256 2.110 

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber : Output Regression, Tahun 2017 
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Berdasarkan hasil tabel diatas diketahui bahwa angka D-W adalah sebesar 

2.110 dan berada diantara -2 sampai +2. Hal ini berarti menunjukkan bahwa 

penelitian ini tidak adanya Autokorelasi. 

Dilihat dari uji asumsi klasik yang di analisis, yaitu Uji Normalitas, Uji 

Heteroskedastisitas, Uji Multikolinieritas, dan Uji Autokorelasi, dapat diketahui 

bahwa semua tahap dalam uji asumsi tersebut dikatakan lolos. Sehingga setelah 

melakukan uji asumsi , peneliti dapat melakukan analisis regresi berganda. 

 

4.5. Hasil Hipotesis Penelitian 

Untuk menguji hipotesis ada atau tidak adanya pengaruh yang signifikan antara 

faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi terhadap keputusan 

pembelian produk smartphone Samsung, menggunakan analisis linier berganda. 

4.5.1. Analisis Linier Berganda 

Tabel 4.12 

Tabel Summary  

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 .726a .528 .505 3.256 

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2017 

Dari hasil analisis yang ditampilkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa 

korelasi antara variabel faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor 

psikologi dengan variabel keputusan pembelian produk smartphone Samsung 

didapat nilai R hitung sebesar 0.726 dan berarti nilai korelasi tersebut tergolong 

sangat kuat. Dilihat dari arah korelasinya adalah positif, berarti dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi pengaruh faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan 

faktor psikologi maka semakin tinggi pula keputusan dalam pembelian produk 

smartphone Samsung di Salatiga. 

Berdasarkan uji tabel korelasi tersebut, koefisien determinasinya (R square) 

yang ditemukan yaitu sebesar 0.528 atau sebesar 52.8% (R2 x 100%). Hal ini berarti 

dalam penelitian ini pengaruh faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan 
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faktor psikologi terhadap keputusan pembelian produk smartphone Samsung 

sebesar 52.8% dan 47.2% sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain diluar 

penelitian ini.  

Kemudian untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh faktor budaya, faktor 

sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi terhadap keputusan pembelian produk 

smartphone Samsung di Salatiga, maka dapat dilihat pada tabel ANOVA sebagai 

berikut : 

Tabel 4.13 

Tabel ANOVA 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1006.201 4 251.550 23.733 .000a 

Residual 900.921 85 10.599   

Total 1907.122 89    

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2017 

Analisis ANOVA : 

1. Uji F test berdasarkan F-hitung dan F-tabel 

 Diketahui besarnya F hitung adalah 23.733 dengan df1 (derajat 

kebebasan pembilang) = 4, dan df2 (derajat kebebasan penyebut / 

pembagi) = 85, maka besarnya F tabel dengan taraf signifikansi 5% 

adalah sebesar 1.84. 

 Adapun dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau 

menolak hipotesis adalah sebagai berikut : 

- Apabila F hitung > F tabel maka H1 diterima dan Ho ditolak 

- Apabila F hitung < F tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa F hitung 

lebih besar dari F tabel (23.733 > 1.84), jadi bisa diartikan hipotesis yang 

menyatakan adanya pengaruh yang signifikan antara faktor perilaku 

konsumen seperti faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor 
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psikologi dengan keputusan pembelian produk smartphone Samsung 

diterima, sedangkan H0 ditolak. 

2. Uji F test berdasarkan probabilitas 

Dasar pengambilan keputusan : 

- Jika probabilitas > 0.05, maka H0 diterima dan H1 ditolak 

- Jika probabilitas < 0.05, maka H1 diterima dan H0 ditolak 

Berdasarkan tabel ANOVA dapat dilihat besarnya probabilitas adalah 

0.000 jauh lebih kecil dari 0.05. dengan demikian maka Model Regresi 

dapat dipakai untuk memprediksi faktor perilaku konsumen. Atau dapat 

dinyatakan bahwa variabel faktor perilaku konsumen yaitu faktor 

budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

smartphone Samsung di Salatiga. Jadi dapat disimpulkan bahwa H1 

diterima dan H0 ditolak.  

 

Tabel 4.14 

Tabel Model Persamaan Regresi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15.450 2.765  5.587 .000 

X1 .442 .405 .099 1.092 .278 

X2 .415 .312 .114 1.330 .187 

X3 .829 .248 .339 3.343 .001 

X4 1.134 .301 .356 3.771 .000 

a. Dependent Variable: Y 

Ket. : X1 (faktor budaya), X2 (faktor sosial), X3 (faktor pribadi), X4 (faktor psikologi) 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2017 
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Analisis Koefisien Regresi : 

1. Persamaan Regresi Linier yang diperoleh berdasarkan perhitungan diatas 

adalah sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + c2X2 + d3X3 + e4X4 

Keterangan : 

Y  = variabel dependen 

a  = konstanta 

b1 c2 d3e4 = koefisien regresi 

X1 X2 X3X4 = variabel independen 

 

Y = 15.450 + 0.442 + 0.415 + 0.829 + 1.134 

 Konstanta sebesar 15.450 artinya bahwa jika tidak ada pengaruh 

faktor budaya (X1), faktor sosial (X2), faktor pribadi (X3), dan faktor 

psikologi (X4), maka besarnya nilai keputusan pembelian produk 

smartphone Samsung (Y) adalah 15.450.  

 Dapat disimpulkan bahwa tanpa adanaya pengaruh dari faktor 

budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi, maka 

merek smartphone Samsung akan tetap digemari oleh pengguna 

produk smartphone. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai konstantanya 

tetap besar (15.450) walaupun ada pengaruh variabel independen 

faktor perilaku konsumen. Hal tersebut menunjukkan bahwa merek 

smartphone Samsung sudah menjadi merek yang selalu diingat dan 

dicari ketika orang membeli produk smartphone. 

2. Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi konstanta 

dan setiap variabel indpenden. 

Dasar pengambilan keputusan : 

- Jika probabilitas > 0.05, maka H0 diterima dan H1 ditolak 

- Jika probabilitas < 0.05, maka H1 diterima dan H0 ditolak 

Berdasarkan probabilitasnya menunjukkan bahwa variabel faktor 

budaya dan faktor sosial (X1 dan X2) tidak secara signifikan 

mempengaruhi terhadap keputusan pembelian dimana besarnya 

probabilitas lebih besar dari 0.05 (0.278 > 0.05 dan 0.187 > 0.05). 

Sedangkan variabel faktor pribadi dan faktor psikologi (X3 dan X4) 
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secara signifikan mempengaruhi terhadap keputusan pembelian dimana 

besarnya probabilitas lebih kecil dari 0.05 (0.001 < 0.05 dan 0.000 < 

0.05).  

 

Sumbangan Efektifitas Variabel Faktor Perilaku Konsumen Terhadap 

Keputusan Pembelian 

1. Variabel Faktor Budaya Terhadap Keputusan Pembelian 

Tabel 4.15 

Sumbangan Efektif Faktor Budaya Terhadap Keputusan Pembelian 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .456a .208 .199 4.143 

a. Predictors: (Constant), X1 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2017 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui besarnya nilai R square 

0.208 (20.8%). Dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh variabel 

faktor budaya terhadap keputusan pembelian produk smartphone 

Samsung adalah (20.8%).  

 

2. Variabel Faktor Sosial Terhadap Keputusan Pembelian 

Tabel 4.16 

Sumbangan Efektif Faktor Sosial Terhadap Keputusan Pembelian 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .378a .143 .133 4.310 

a. Predictors: (Constant), X2 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2017 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui besarnya nilai R square 

0.143 (14.3%). Dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh variabel 

faktor sosial terhadap keputusan pembelian produk smartphone Samsung 

adalah (14.3%). 

 

3. Variabel Faktor Pribadi Terhadap Keputusan Pembelian 

Tabel 4.17 

Sumbangan Efektif Faktor Pribadi Terhadap Keputusan Pembelian 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .644a .414 .408 3.563 

a. Predictors: (Constant), X3 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2017 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui besarnya nilai R square 

0.414 (41.4%). Dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh variabel 

faktor pribadi terhadap keputusan pembelian produk smartphone 

Samsung adalah (41.4%). 

 

4. Variabel Faktor Psikologi Terhadap Keputusan Pembelian 

Tabel 4.18 

Sumbangan Efektif Faktor Psikologi Terhadap Keputusan 

Pembelian 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .623a .389 .382 3.640 

a. Predictors: (Constant), X4 

Sumber : Analisis Data Primer, Tahun 2017 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui besarnya nilai R square 

0.389 (38.9%). Dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh variabel 

faktor psikologi terhadap keputusan pembelian produk smartphone 

Samsung adalah (38.9%). 

 

4.6. Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian, yang paling banyak menjadi responden adalah 

responden berusia 21 – 25 tahun (dapat dikategorikan pada usia mahasiswa) dengan 

jumlah 20 orang atau 22.20% laki-laki dan 25 orang atau 27.80% perempuan. Total 

keseluruhan presentase dari jenis kelamin responden adalah 48.90% laki-laki dan 51.10% 

perempuan, hal ini membuktikan bahwa perempuan lebih perempuan lebih mendominasi 

dibandingkan laki-laki. 

Kebanyakan yang menjadi responden berdomisili di Salatiga dan kebetulan yang 

menjadi responden adalah berusia 15 – 35 tahun. Hal ini membuktikan penelitian ini 

membenarkan prasurvei yang peneliti lakukan di beberapa toko jualbeli smartphone di 

Kota Salatiga bahwa dominasi pengguna produk smartphone Samsung adalah usia 15 – 

35 tahun. Dari penjelasan di atas yang menjadi mayoritas responden adalah usia 21 – 25 

tahun dengan status mahasiswa. 

Dapat dilihat dari faktor budaya bahwa mayoritas responden menjawab tidak setuju 

dengan jumlah sebanyak 52 responden (57.80%). Hal ini menunjukkan bahwa pengguna 

produk smartphone Samsung di Salatiga dalam keputusan membeli produk smartphone 

Samsung bukan karena iklannya, bukan karena keinginan yang mendasar dari mereka, 

dan bukan karena kelas sosial mereka melainkan mendapatkan indikator  pengaruh dari 

faktor lain. Dapat disimpulkan bahwa pengguna produk smartphone Samsung di Salatiga 

tidak dipengaruhi oleh faktor budaya. 

Dari faktor sosial nampak bahwa 64 (71.10%) dari jumlah responden menjawab 

sangat tidak setuju dengan faktor sosial yang mereka alami. Dalam proses memutuskan 

suatu pembelian produk smartphone Samsung, responden tidak mendapat rekomendasi 

dari teman atau keluarga mereka. Responden juga tidak tertarik pada promosi iklan 

produk smartphone Samsung. Jika dilihat dari penelitian yang peneliti lakukan, indikator 

faktor sosial tidak memberikan pengaruh kepada responden di Salatiga pengguna produk 

smartphone Samsung pada saat proses pembelian. Dapat disimpulkan bahwa hampir dari 

setengah jumlah responden dipengaruhi oleh faktor lain di luar faktor sosial dalam 

keputusan pembelian produk smartphone Samsung. 
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Dari faktor pribadi nampak bahwa pengguna produk smartphone Samsung di 

Salatiga sangat setuju dengan faktor pribadi yang mempengaruhi keputusan pembelian 

produk smartphone Samsung dengan angka 32 (42.20%). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa responden membeli produk smartphone Samsung sesuai dengan usia, gaya hidup, 

dan kepribadian mereka. Responden juga tidak mementingkan masalah harga melainkan 

kualitas dari produk smartphone Samsung ketika membeli produk smartphone Samsung. 

Hal ini membuktikan bahwa indikator faktor pribadi berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian produk smartphone Samsung di Salatiga. 

Dilihat dari faktor psikologi bahwa responden memiliki jawaban setuju dengan 

jumlah angka 44 (48.90%). Faktor psikologi mempengaruhi mereka dalam keputusan 

pembelian produk smartphone. Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden membeli 

produk smartphone Samsung karena dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Selain 

itu responden mendapat respon positif dari pegawai agen Samsung sehingga persepsi dan 

pengetahuan mereka tentang produk smartphone Samsung baik dan termotivasi untuk 

membeli produk smartphone Samsung. Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa 

faktor psikologi berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk smartphone 

Samsung. 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

ada  hubungan yag positif antara faktor perilaku konsumen yaitu faktor budaya, faktor 

sosial, faktor pribadi, an faktor psikologi dengan keputusan pembelian produk 

smartphone Samsung di Salatiga. Variabel faktor perilaku konsumen di ukur dengan 

emat indikator yang meliputi faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor 

psikologi. Sedangkan variabel keputusan pembelian produk smartphone Samsung di 

Salatiga dalam penelitian ini diukur menggunakan lima indikator yaitu mengenali 

kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli, dan perilaku 

pasca pembelian. Dari kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

antara variabel (X1, X2, X3, X4) dengan variabel (Y) dibuktikan dengan uji hipotesis 

yang menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara faktor perilaku 

konsumen seperti faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi dengan 

keputusan pembelian produk smartphone Samsung di Salatiga. 

Variabel faktor perilaku konsumen meliputi empat faktor yaitu faktor budaya, 

faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi. Dari keempat faktor tersebut 

menunjukkan sikap responden setelah memutuskan membeli produk smartphone 

Samsung menjadi lebih sadar pada saat proses pengambilan keputusan pembelian produk 
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smartphone Samsung. Hal tersebut terjadi karena semakin tinggi responden 

mendapatkan pengaruh faktor perilaku konsumen seperti faktor budaya, faktor sosial, 

faktor pribadi, dan faktor psikologi, maka semakin tinggi pula keputusan mereka dalam 

membeli produk smartphone Samsung. hal itu dapat dilihat pada tabel karakteristik 

variabel Y (tabel 4.7) dimana rata-rata responden setuju bahwa keputusan pembelian 

produk smartphone Samsung yang memiliki indikator mengenali kebutuhan, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli, dan perilaku pasca pembelian 

dipengaruhi oleh empat faktor perilaku konsumen. 

Berdasarkan uji hipotesis, nilai korelasi R hasil adalah 0.726 dan nilai korelasi ini 

tergolong sangat kuat serta memiliki arah korelasi yang positif dan searah. Artinya 

semakin konsumen pengguna produk smartphone Samsung di Salatiga mendapatkan 

terpaan dari faktor perilaku konsumen yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, 

faktor psikologi maka akan semakin besar pula kemantapan keputusan pembelian mereka 

terhadap produk smartphone Samsung. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit mereka 

mendapatkan terpaan dari keempat faktor perilaku konsumen yaitu faktor budaya, faktor 

sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi, maka mereka akan merasa ragu dalam 

memutuskan pembelian produk smartphone Samsung. 

Besarnya dampak faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi 

terhadap keputusan pembelian produk smartphone Samsung adalah sebesar 52.8% dan 

sisanya 47.2% dipengaruhi oleh faktor lain diluar faktor perilaku konsumen. Ini artinya 

dengan adanya faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi dapat 

mempengaruhi terjadinya proses keputusan pembelian produk smartphone Samsung 

sebesar 52.8%. Sedangkan 47.2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar faktor 

budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi. 

Dilihat dari sumbangan efektifitas dari setiap variabel perilaku konsumen terhadap 

keputusan pembelian produk smartphone Samsung, dapat diketahui besarnya pengaruh 

faktor budaya adalah 20.8%, faktor sosial 14.3%, faktor pribadi 41.4%, dan faktor 

psikologi 38.9%. hal tersebut menunjukkan bahwa faktor pribadi membawa pengaruh 

yang paling besar dibadingkan faktor budaya, faktor sosial, dan faktor psikologi. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya 

yang meniliti tentang pengaruh faktor perilaku konsumen dalam keputusan pembelian 

produk. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Risva Muhrisul Ahwar di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (2016) tentang Analisis Faktor Yang 

Mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Smartphone Samsung, 
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hasil yang diperoleh  menunjukkan bahwa variabel faktor budaya, faktor sosial, faktor 

pribadi berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Variabel faktor 

psikologi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Herdi Jayakusumah di 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2011) yang berjudul “Analisis 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Teh Celup 

Sariwangi (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Bekasi)”, hasil yang diperoleh 

menujukkan bahwa variabel faktor perilaku konsumen berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian produk Teh Sariwangi. 

 

4.7. Keterbatasan Penelitian 

Paparan – paparan hasil pembahasan penelitian ini telah dideskripsikan bagaimana 

pengaruh faktor perilaku konsumen meliputi faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, 

dan faktor psikologi sebesar apa terhadap keputusan pembelian produk smartphone 

Samsung di Salatiga. Namun peneliti menyadari terdapat berbagai kelemahan dalam 

penelitian ini dalam menentukan variabel antara yang dapat memberikan kontribusi 

pengaruh terhadap independen dan dependen, selain itu dalam kajian teoritiknya, teori 

perilaku konsumen terbatas belum bisa menjawab temuan peniliti dimana teori perilaku 

konsumen mengatakan bahwa  faktor perilaku konsumen faktor budaya dan faktor sosial 

berpengaruh positif dalam keputusan pembelian. Sedangkan hasil yang peneliti peroleh 

menunjukkan faktor budaya dan faktor sosial tidak berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian. 

 


