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ABSTRACT 

 

Man needs to keep up appearances and perform excellent with smooth 

skin, clean, and bright encourage the increasing number of emerging products 

labeled "for men". The desire to perform well is encouraging men did not hesitate 

to spend money to buy care products.  

This study aims to determine the factors that influence consumer behavior 

in purchasing men's facial skin care products. To obtain the data, the authors took 

a sample of 200 respondents male students of the Faculty of Economics and 

Business SWCU Salatiga by purposive sampling technique. Analysis tool used is 

multiple regression analysis. 

The results showed that self-image, brand image, celebrity endorser and 

social expectations have a significant influence on the behavior of male 

consumers in the purchase of men's facial skin care products. While the reference 

group did not have a significant effect on the behavior of male consumers in the 

purchase of men's facial skin care products. 

Keywords: self-image, brand image, celebrity endorser, social expectations, 

reference group, male consumer behavior, facial skin care products 
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SARIPATI 

Kebutuhan pria untuk menjaga penampilan dan tampil prima dengan kulit 

halus, bersih, dan cerah mendorong semakin banyaknya bermunculan produk-

produk berlabel “for men”. Adanya keinginan untuk tampil prima tersebut 

mendorong  para pria tidak segan-segan membelanjakan uang untuk membeli 

produk-produk perawatan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen pria dalam pembelian produk perawatan kulit 

wajah. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mengambil sampel 

sebanyak 200 responden mahasiswa pria Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW 

Salatiga dengan teknik purposive sampling.  Alat analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra diri, citra merek, celebrity 

endorser dan ekspektasi sosial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

perilaku konsumen pria dalam pembelian produk perawatan kulit wajah pria.  

Sedangkan kelompok acuan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

perilaku konsumen pria dalam pembelian produk perawatan kulit wajah pria. 

Kata kunci : citra diri, citra merek, celebrity endorser, ekspektasi sosial, kelompok 

acuan, perilaku konsumen pria, produk perawatan kulit wajah 
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KATA PENGANTAR 

Seiring dengan perkembangan jaman, tidak hanya kaum wanita saja yang 

dituntut untuk menjaga penampilannya melainkan kaum pria juga. Hal ini 

mendorong adanya kebutuhan kosmetik untuk kaum pria.  Kebutuhan kosmetik 

kaum pria tidak hanya didominasi oleh produk minyak rambut dan deodorant  

saja, tapi juga produk perawatan kulit wajah.  Hal ini yang selanjutnya mendorong 

perilaku konsumen pria untuk melakukan pembelian produk perawatan tersebut. 

Penelitian ini menyajikan sebuah hasil penelitian tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku konsumen pria dalam pembelian produk perawatan 

kulit wajah (Survey pada Mahasiswa FEB UKSW Salatiga). Penelitian ini tentu 

saja masih jauh dari sempurna, namun demikian semoga penelitian ini bisa 

memberikan manfaat bagi pembaca. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Beberapa tahun belakangan ini, para lelaki mulai berpikir dan bertindak 

dengan lebih menonjolkan aspek feminin pada dirinya. Arus perubahan yang 

dikenal dengan istilah metroseksual ini merupakan paradigma bagi seseorang 

lelaki untuk lebih menonjolkan dirinya (Korohama, 2006).  Perubahan-perubahan 

kebudayaan dan pergeseran gaya hidup menjadi salah satu penyebab timbulnya 

fenomena metroseksual (Wilujeng dan Setya, 2010). Kebutuhan pria untuk 

menjaga penampilan dan tampil prima dengan kulit halus, bersih, dan cerah 

mendorong semakin banyaknya bermunculan produk-produk berlabel “for men” 

(Yuswohadi , 2004).  

Adanya keinginan untuk tampil prima tersebut mendorong  para pria tidak 

segan-segan membelanjakan uang untuk membeli produk-produk perawatan, baik 

untuk keperluan perawatan rambut, kulit, maupun wewangian tubuh. NPD Group 

Inc merilis hasil survei mengenai pasar perawatan kulit untuk pria, penjualan 

produk perawatan kulit meningkat 6% sepanjang Januari s/d Juni 2012 

dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 45,4 juta dollar. Selain itu 

NPD Group Inc juga menemukan bahwa sedikitnya tujuh dari 10 orang pria 

membeli produk perawatan kulit wajah (http://www.gcimagazine.com/ 

marketstrends/segments/skincare/167319105.html). 

Pasar produk perawatan kulit wajah di Indonesia pun mengalami 

pertumbuhan yang luar biasa. Di tahun 2009 angka pertumbuhannya mencapai 

46,5% untuk produk perawatan kulit wajah pria. Berdasarkan riset yang dilakukan 

lembaga penelitian di Indonesia mengenai penyebaran produk perawatan khusus 

pria, terungkap bahwa setiap bulannya 1 juta pria di Indonesia mengakui membeli 

serta menggunakan produk perawatan kulit wajah (http://www.marketing.co.id/ 

2010/12/03/vaseline-men-menjawab-kebutuhan-pria). 

Menurut Faldana (2011) perawatan kulit yang biasanya dilakukan oleh 

pria diantaranya adalah: perawatan kulit wajah, perawatan pembersih tubuh, body 

lotion.  Produk perawatan kulit wajah untuk pria diantaranya adalah pembersih 

muka, pelembab dan scrub. Perawatan untuk membersihkan tubuh diantarannya 

http://www.gcimagazine.com/%20marketstrends/segments/skincare/167319105.html
http://www.gcimagazine.com/%20marketstrends/segments/skincare/167319105.html
http://www.marketing.co.id/%202010/12/03/vaseline-men-menjawab-kebutuhan-pria
http://www.marketing.co.id/%202010/12/03/vaseline-men-menjawab-kebutuhan-pria
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adalah sabun. Biasanya sabun yang banyak dipakai adalah sabun cair. 

Berdasarkan penelitian NPD Group Inc (http://www.gcimagazine.com/ 

marketstrends/segments/skincare/167319105.html), bahwa kecenderungan pria 

membeli perawatan kulit wajah cukup tinggi dan berkembangnya pasar perawatan 

kulit wajah pria di Indonesia maka penelitian ini akan meneliti perilaku konsumen 

pria Indonesia khususnya mahasiswa pria Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW 

dalam membeli produk perawatan kulit wajah. Perkembangan pasar produk 

perawatan kulit wajah pria dapat terlihat dengan semakin banyaknya produsen 

perawatan kulit wajah yang mengembangkan lini produk perawatan pria antara 

lain Garnier, Biore, Nivea, Clinique, SK 2, Biotherm. Dimana merek-merek 

tersebut masih terfokus dalam produk perawatan kulit wajah pria yang meliputi 

facial foam, pelembab wajah, dan pembersih wajah.  

Fenomena perkembangan produk perawatan kulit wajah pria yang cukup 

pesat di Indonesia merupakan suatu kajian yang menarik. Hal ini didukung 

dengan masih sedikitnya penelitian yang mengulas perilaku konsumen pria 

terhadap produk perawatan kulit wajah. (Fu Lin ; 2010, Cheng dkk ; 2010, Skalen 

dan Molander ; 2010).  

Penelitian mengenai perilaku konsumen pria dalam membeli produk 

perawatan kulit wajah perlu dilakukan melihat semakin banyaknya produsen atau 

perusahaan yang memproduksi produk perawatan kulit untuk konsumen pria. 

Semakin meningkatnya produk perawatan kulit pria yang ditawarkan di pasar, 

tentunya akan meningkatkan persaingan. Dengan mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen pria terhadap produk perawatan akan 

bermanfaat bagi perusahaan dalam merumuskan strategi pemasarannya. 

Cheng dkk (2010) menyebutkan ada tiga faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumen pria terhadap produk perawatan yaitu citra diri negatif, 

celebrity endorser dan ekspektasi sosial dengan persepsi konsumen terhadap 

konsep metroseksual sebagai variabel moderasi. Fu Lin (2010) menemukan 

bahwa citra merek dan konsep diri/ citra diri mempunyai pengaruh terhadap 

perilaku konsumen pria dalam membeli produk perawatan kulit.  Skalen dan 

Molander (2010) menemukan bahwa usia, pekerjaan, tempat tinggal, kelompok 

http://www.gcimagazine.com/%20marketstrends/segments/skincare/167319105.html
http://www.gcimagazine.com/%20marketstrends/segments/skincare/167319105.html
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acuan, keluarga, celebrity endorser dan budaya merupakan faktor dasar yang 

mempengaruhi perilaku pria dalam membeli produk perawatan kulit.  

Berdasarkan penelitian Cheng dkk (2010), Skalen dan Molander (2010), 

dan Fu Lin (2010) maka penelitian ini memodifikasi model Cheng dkk (2010) dan 

Fu Lin (2010).  Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam ketiga penelitian 

sebelumnya dan kembali dipergunakan dalam penelitian ini adalah citra merek, 

citra diri negatif, celebrity endoser, ekspetasi sosial dan kelompok acuan.  Alasan 

kembali digunakannya variabel-variabel tersebut karena peneliti ingin mengetahui 

apakah temuan dari hasil penelitian sebelumnya tersebut juga terjadi pada 

konsumen pria di Indonesia.  Selain itu, penggunaan variabel-variabel yang dipilih 

secara bersamaan dalam sebuah model penelitian belum banyak dilakukan.  Hal 

ini terlihat dari ketiga penelitian sebelumnya baik Cheng dkk (2010), Skalen dan 

Molander (2010), maupun Fu Lin (2010) tidak menggunakan variabel yang seperti 

digunakan dalam penelitian ini secara bersamaan dalam model penelitian mereka 

tersebut. Sementara itu, terdapat juga variabel-variabel pada penelitian 

sebelumnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini.  Seperti misalnya, variabel 

persepsi konsumen terhadap konsep metroseksual sebagai variabel moderasi 

dalam penelitian Cheng dkk (2010) tidak diteliti dalam penelitian ini karena 

konsep metroseksual sudah tidak cocok untuk mewakili kelompok pria yang 

cenderung memperhatikan penampilan mereka dengan menggunakan produk-

produk perawatan sebab produk perawatan telah menjadi bagian gaya hidup dari 

konsumen pria (McDougall, 2012). Faktor demografi  (seperti usia, pekerjaan, 

tempat tinggal, keluarga) dalam penelitian Skalen dan Molander (2010) tidak 

diteliti dalam penelitian ini karena objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW yang secara umum memiliki usia antara 

19-25 tahun dan pekerjaan yang sama, tempat tinggal yang sama dimana 

umumnya tinggal di tempat kost-kostan dan tentu saja jauh dari keluarga. Faktor 

budaya dalam penelitian Skalen dan Molander (2010)  juga tidak diteliti dalam 

penelitian ini karena dengan adanya metroseksual maka lama kelamaan perilaku 

seorang pria menggunakan produk perawatan kulit wajah menjadi sebuah budaya.  
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Sementara itu dua variabel yang diteliti oleh Fu Lin (2010) semuanya digunakan 

kembali dalam penelitian ini yaitu citra merek dan konsep diri/ citra diri. 

Produk perawatan kulit difokuskan pada produk facial foam atas dasar 

pertimbangan dari sudut pandang konsumen.  Dari sudut pandang konsumen, 

produk facial foam dipilih mengingat bahwa kebanyakan pria suka dengan 

kepraktisan termasuk dalam merawat kulit wajah mereka 

(http://www.jadigitu.com/2012/09/perawatan-praktis-kulit-wajah-pria.html).  Hal 

ini didukung dari hasil pengamatan awal pada beberapa mahasiswa pria Fakultas 

Ekonomika dan Bisnis UKSW, dimana mereka menyebutkan bahwa dirinya 

menggunakan facial foam untuk merawat kulit wajah mereka. 

 

Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen pria dalam pembelian produk perawatan kulit wajah. 

 

Persoalan Penelitian 

Adapun yang menjadi persoalan dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

1. Apakah citra diri negatif mempengaruhi perilaku mahasiswa pria Fakultas 

Ekonomika dan Bisnis UKSW dalam pembelian produk perawatan kulit 

wajah? 

2. Apakah citra merek mempengaruhi perilaku mahasiswa pria Fakultas 

Ekonomika dan Bisnis UKSW dalam pembelian produk perawatan kulit 

wajah?  

3. Apakah celebrity endoser mempengaruhi perilaku mahasiswa pria 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW dalam pembelian produk 

perawatan kulit wajah?  

4. Apakah ekspektasi sosial mempengaruhi perilaku mahasiswa pria Fakultas 

Ekonomika dan Bisnis UKSW dalam pembelian produk perawatan kulit 

wajah?  
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5. Apakah kelompok acuan mempengaruhi perilaku mahasiswa pria Fakultas 

Ekonomika dan Bisnis UKSW dalam pembelian produk perawatan kulit 

wajah? 

 

TELAAH TEORITIS 

Perilaku Konsumen 

Solomon (2007: 7) mendefinisikan perilaku konsumen adalah ilmu yang 

mempelajari proses yang dilalui ketika individu atau kelompok mencari, membeli, 

menggunakan dan mengevaluasi suatu produk, jasa, pengalaman atau ide untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginannya. 

 

Citra Diri Negatif 

Citra diri sering didentikkan sebagai konsep diri (self concept).  Citra diri 

adalah semua perasaan, kepercayaan, dan nilai yang diketahui individu tentang 

dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain 

(Tarwoto & Wartonah, 2006).  Citra diri negatif adalah gambaran serta anggapan 

seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat negatif dimana itu tertanan 

didalam diri seseorang akibat pengaruh lingkungan , orang lain atau pengalaman 

masa lalu yang membekas dalam dirinya (Abidin, 2008). 

 

Citra Merek 

Citra merek adalah persepsi konsumen tentang suatu merek sebagai 

refleksi dari asosiasi merek yang ada pada pikiran konsumen (Keller, 2008: 51).  

 

Celebrity Endorser 

Celebrity endorser adalah memanfaatkan seorang artis, entertainer, atlet, 

dan publik figur yang mana banyak diketahui oleh orang banyak untuk 

keberhasilan dibidangnya masing-masing dari bidang yang didukung (Shimp, 

2002: 455). 
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Ekspektasi Sosial 

Ekspektasi sosial adalah sebuah internalisasi norma sosial bagi individu 

maupun organisasi bagi masyarakat secara keseluruhan, tentang apa yang orang 

harus lakukan (Hasegawa dkk, 2007).   

 

Kelompok Acuan 

Kelompok acuan adalah kelompok yang memberikan pengaruh langsung 

maupun tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang (Rismiati dan 

Suratno, 2001:70). 

 

Perumusan Hipotesa 

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Pria dalam 

Pembelian Produk Perawatan  

Pengaruh Citra Diri Negatif terhadap Perilaku Konsumen Pria dalam Pembelian 

Produk Perawatan 

Citra diri negatif merupakan refleksi apa yang dilihat dalam diri sendiri. 

Apa yang dilihat secara internal sering kali kemudian ditransfer secara eksternal 

melalui sikap, tingkah laku, dan keputusan (Maulana, 2012). Individu yang 

mempunyai citra diri negatif adalah individu yang melihat dirinya selalu gagal, 

tidak mampu, dan mempunyai pandangan buruk terhadap dirinya (Parma, 2007). 

Pendapat yang tidak berbeda jauh dikemukakan oleh Dodgson dan Wood (1998) 

yang mengatakan bahwa individu yang mempunyai citra diri negatif akan merasa 

dirinya selalu gagal, merasa tidak mampu dan mempunyai pandangan yang buruk 

tentang dirinya. Citra diri negatif itulah yang selanjutnya mempunyai andil dalam 

mempengaruhi perilaku konsumen terhadap suatu produk (Parma, 2007). Dalam 

hal ini, individu yang memandang bahwa penampilan wajahnya tampak kusam, 

berminyak ataupun berjerawat maka ia akan melakukan pembelian produk 

perawatan kulit wajah pria. 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cheng dkk (2010) 

menemukan bahwa citra diri negatif mempunyai pengaruh terhadap perilaku 

konsumen pria atas produk perawatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pria yang 
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memiliki kekhawatiran citra diri yang besar cenderung mempunyai minat yang 

besar untuk menggunakan produk-produk perawatan pria. Fu Lin (2010) 

menemukan bahwa citra diri negatif mempunyai pengaruh terhadap perilaku 

konsumen pria dalam membeli produk perawatan kulit. Seorang pria yang 

memandang dirinya banyak terdapat kekurangan akan menimbulkan rasa kurang 

percaya diri, hal ini yang selanjutnya mendorongnya untuk menggunakan produk 

perawatan untuk menutupi kekurangannya tersebut. Berdasarkan uraian di atas 

maka selanjutnya dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : terdapat pengaruh yang signifikan dari citra diri negatif terhadap 

perilaku konsumen pria dalam pembelian produk perawatan kulit 

wajah pria 

 

Pengaruh Citra Merek terhadap Perilaku Konsumen Pria dalam Pembelian 

Produk Perawatan 

Penciptaan kesan menjadi salah satu karakteristik dasar dalam orientasi 

pemasaran modern yaitu lewat pemberian  perhatian lebih serta penciptaan merek 

yang kuat (Aaker 1997). Implikasi dari hal tersebut menjadikan merek yang kuat 

dapat digunakan sebagai suatu produk menciptakan  image dari produk itu sendiri. 

Citra merek sangat mempengaruhi konsumen dalam membeli produk atau jasa. 

Untuk itu merek dapat menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan oleh 

konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Menurut Sutojo (2004), 

keputusan konsumen dalam membeli barang atau jasa sangat dipengaruhi oleh 

citra merek, sehingga konsumen akan lebih memilih produk atau jasa yang 

mempunyai citra merek yang baik. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sutisna 

(2003) bahwa konsumen dengan citra yang positif terhadap suatu merek tertentu, 

lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian.   

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fu Lin (2010) 

menemukan bahwa citra merek mempunyai pengaruh terhadap perilaku konsumen 

pria dalam membeli produk perawatan kulit. Hal ini menunjukkan bahwa 

konsumen dengan citra yang positif terhadap suatu merek produk perawatan 

tertentu, lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian produk perawatan dari 
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merek tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka selanjutnya dapat diajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

H2 : terdapat pengaruh yang signifikan dari citra merek terhadap perilaku 

konsumen pria dalam pembelian produk perawatan kulit wajah pria 

 

Pengaruh Celebrity Endorser terhadap Perilaku Konsumen Pria dalam 

Pembelian Produk Perawatan 

Dewasa ini, pemakaian selebriti dalam sebuah iklan telah banyak 

dilakukan oleh pemasar. Selebriti sebagai product endorser atau sering disebut 

celebrity endorser lebih sering dipilih oleh perusahaan dibandingkan dengan 

orang biasa untuk mengiklankan produk perusahaan, hal ini dikarenakan atribut 

populer yang dimiliki oleh selebriti tersebut seperti kecantikan, keberanian, bakat, 

jiwa olah raga, keanggunan ataupun daya tarik seksual.  Atribut populer yang 

dimiliki selebriti seperti disebutkan di atas diharapkan dapat menarik konsumen 

untuk membeli produk perusahaan (Nababan, 2008). 

Selebriti memiliki daya tarik dalam berbagi cara, yang menarik berbagai 

khalayak sasaran untuk melakukan keputusan pembelian. Daya tarik bukan hanya 

berarti daya tarik fisik, tetapi meliputi sejumlah karakteristik yang dapat dilihat 

khalayak dalam diri pendukung, kecerdasan, sifat-sifat kepribadian, gaya hidup, 

dan keatletisan postur tubuh (Shimp, 2002:464).  Selain itu, kredibilitas selebriti 

dapat dipercaya dan dianggap memiliki wawasan tentang isu tertentu, seperti 

kehandalan merek, akan menjadi orang yang paling mampu meyakinkan orang 

lain untuk mengambil suatu tindakan keputusan pembelian (Shimp, 2002:465). 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cheng dkk (2010) 

menemukan bahwa celebrity endorser mempunyai pengaruh terhadap perilaku 

konsumen pria atas produk perawatan. Hal ini menunjukkan bahwa  celebrity 

endorser memberikan kontribusi positif terhadap perubahan sikap pria dalam 

mengkonsumsi produk perawatan.  Temuan juga membuktikan bahwa selebritas 

yang menjadi endorser dari sebuah produk perawatan menjadi bahan evaluasi 

bagi seorang pria dalam memilih dan menggunakan produk perawatan. 
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Berdasarkan uraian di atas maka selanjutnya dapat diajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H3 : terdapat pengaruh yang signifikan dari celebrity endorser terhadap 

perilaku konsumen pria dalam pembelian produk perawatan kulit 

wajah pria 

 

Pengaruh Ekspektasi Sosial terhadap Perilaku Konsumen Pria dalam Pembelian 

Produk Perawatan 

Ekspektasi sosial menjadi salah satu dorongan utama untuk mengkonsumsi 

kosmetik (Miles, 1999 dalam Tan, 2008). Ekspektasi sosial menjadi pedoman 

bagi individu untuk mendapatkan penerimaan, kebahagiaan bahkan kesuksesan.  

Perubahan dalam ekspektasi sosial telah lebih lanjut dikaitkan dengan pergeseran 

selera konsumen, gaya hidup dan pola konsumsi (Tan, 2010).   

Pria berupaya mencari cara untuk meningkatkan penampilannya melalui 

gerak tubuh, body image, gaya rambut dan model pakaian (Wienke, 1998). Ketika 

konsumen membeli sebuah produk, lingkungan sosial memiliki pengaruh atas 

jenis produk yang dibeli konsumen (Nizar & Mariam, 2009). Selain itu, Caroline 

(2005) mengamati bahwa pria mengkonsumsi produk perawatan untuk 

menyesuaikan diri dengan teman-teman sosial mereka. 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cheng dkk (2010) 

menemukan bahwa ekspektasi sosial mempunyai pengaruh terhadap perilaku 

konsumen pria atas produk perawatan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

adanya kesan tekanan dari lingkungan masyarakat sekitarnya terhadap penampilan 

seseorang akan memberikan dampak positif bagi orang tersebut untuk 

menggunakan produk perawatan. Dengan demikian tingkat ekspektasi sosial akan 

mempengaruhi seorang pria untuk menggunakan produk perawatan. Menurut 

Nizar dan Mariam (2009) bahwa ketika konsumen membeli  

suatu produk, lingkungan sosial memang memiliki pengaruh terhadap jenis  

produk yang mereka beli. Perubahan sikap dan penggunaan pakaian kasual di hari 

Jumat dalam lingkungan sosial juga memberikan kontribusi bagi pria untuk 

menggunakan produk perawatan (Cardona, 2000).  Sementara itu, menurut 



10 

 

Saurabh (2008) bahwa ketika wanita lebih berdaya dalam kompetisi di tempat 

kerja, para pria justru lebih memperhatikan dan menggunakan produk perawatan 

untuk memenuhi tuntutan ekspektasi sosial. Berdasarkan uraian di atas maka 

selanjutnya dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H4 : terdapat pengaruh yang signifikan dari ekspektasi sosial terhadap 

perilaku konsumen pria dalam pembelian produk perawatan 

 

Pengaruh Kelompok Acuan terhadap Perilaku Konsumen Pria dalam Pembelian 

Produk Perawatan 

Kelompok acuan merupakan kelompok sosial yang menjadi ukuran 

seseorang (bukan anggota kelompok tersebut)  untuk membentuk kepribadian dan 

perilakunya (Dharmmesta dan Handoko, 2000: 68). Kelompok acuan berfungsi 

sebagai titik perbandingan atau acuan langsung (tatap muka) atau tidak langsung 

dalam membentuk sikap atau tingkah laku seseorang (Kotler dan Armstrong, 

1997). Kelompok acuan menciptakan tekanan untuk mengikuti kebiasaan 

kelompok yang mungkin mempengaruhi pilihan produk dan merek aktual 

seseorang (Kotler, 2005: 97). Kelompok acuan ini mempengaruhi perilaku 

seseorang dalam pembeliannya, dan sering dijadikan pedoman oleh konsumen 

dalam bertingkah laku.  Anggota-anggota kelompok acuan sering menjadi 

penyebar pengaruh dalam hal selera atau hobi.  Oleh karena itu, konsumen selalu 

mengawasi kelompok tersebut baik perilaku fisik maupun mentalnya 

(Dharmmesta dan Handoko, 2000). 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Skalen dan Molander 

(2010) menemukan bahwa kelompok acuan mempunyai pengaruh terhadap 

perilaku konsumen pria dalam membeli produk perawatan kulit. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa kelompok acuan memberikan kontribusi positif terhadap 

perubahan perilaku pria dalam dalam membeli produk perawatan kulit.  Menurut 

Peter dan Olson (2000:109) menyatakan bahwa kelompok referensi (reference 

group) berpengaruh penting bagi konsumen. Anggota suatu kelompok informal 

bukan hanya mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan nilai konsumen tetapi  

mereka  juga  mempengaruhi pembelian suatu produk dan merek tertentu.  
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perilaku konsumen pria dalam 

pembelian produk perawatan dapat dipengaruhi oleh kelompok acuan yang dekat 

dengan konsumen pria tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka selanjutnya 

dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H5 : terdapat pengaruh yang signifikan dari kelompok acuan terhadap 

perilaku konsumen pria dalam pembelian produk perawatan 

 

Model Penelitian 

Berdasarkan persoalan penelitian, tujuan penelitian dan telaah teoritis di 

atas maka dapat dibuat suatu model penelitian seperti tampak pada gambar 2.1. 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Cheng dkk (2010), Fu Lin (2010), Skalen dan Molander (2010) 

Gambar 2.1. Model Penelitian 
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METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa pria Fakultas Ekonomika 

dan Bisnis UKSW Salatiga. Metode sampling yang digunakan adalah non 

probability sampling, dengan teknik purposive sampling yaitu peneliti 

berdasarkan kriteria tertentu memilih sampel yang diharapkan memiliki informasi 

yang akurat (Supramono dan Haryanto, 2003: 58). Adapun kriteria yang dimaksud 

adalah: (1) minimal berada pada kategori usia 18 tahun, (2) membeli dan 

menggunakan produk perawatan khususnya produk perawatan kulit wajah 

khususnya facial foam dalam jangka waktu minimal 6 bulan terakhir. Jumlah 

sampel dalam penelitian ini adalah 200 orang responden mahasiswa pria Fakultas 

Ekonomika dan Bisnis UKSW Salatiga. Besarnya jumlah sampel tersebut 

mengacu pada pendapat Malhotra (1999) bahwa ukuran sampel minimum untuk 

penelitian studi pemasaran 200 orang. 

 

Jenis Data dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer yaitu  data 

yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari obyeknya 

(Supramono dan Sugiarto, 1993). Data primer dalam penelitian ini berupa data 

mengenai gambaran umum responden, penilaian responden tentang citra diri 

negatif, citra merek, celebrity endorser, ekspektasi sosial, kelompok acuan dan 

perilaku konsumen. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui 

penyebaran kuesioner. 

 

Pengukuran Konsep 

Konsep  yang diukur adalah citra diri, citra merek, celebrity endorser, 

ekspektasi sosial, kelompok acuan dan perilaku konsumen. Konsep diukur dengan 

menggunakan skala ordinal. Adapun indikator empirik untuk masing-masing 

konsep ditunjukkan pada Tabel 1. berikut ini. 
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Tabel 1. Pengukuran Konsep 
Konsep Definisi Konsep Indikator Empirik Sumber 

Citra Diri 

Negatif 

 

 

Gambaran serta 

anggapan seseorang 

tentang dirinya sendiri 

yang bersifat negatif 

dimana itu tertanan 

didalam diri seseorang 

akibat pangaruh 

lingkungan , orang lain 

atau pengalaman masa 

lalu yang membekas 

dalam dirinya (Abidin, 

2008). 

1. Menggunakan produk 

perawatan kulit wajah facial 

foam untuk membangun citra 

sebagai orang yang 

mempedulikan penampilan.  

 

2. Sering bercermin untuk 

memastikan bahwa penampilan 

saya sempurna.  

3. Mencoba produk-produk yang 

berbeda untuk dapat 

menciptakan citra yang saya 

inginkan seperti yang ada 

dalam benak saya.  

4. Sangat peduli terhadap 

penampilan diri.  

5. Usaha membersihkan kulit 

wajah yang telah saya lakukan 

sepadan dengan penampilan 

yang sempurna yang saya 

inginkan.  

Cheng dkk (2010) 

Citra Merek Persepsi konsumen 

tentang suatu merek 

sebagai refleksi dari 

asosiasi merek yang ada 

pada pikiran konsumen 

(Keller, 2008: 51) 

1. Ada perasaan bangga ketika 

membeli merek produk 

perawatan kulit wajah facial 

foam yang saat ini digunakan. 

2. Kualitas dari merek produk 

perawatan yang memberi rasa 

percaya dalam menggunakan 

merek produk tersebut. 

3. Merek produk perawatan yang 

digunakan sesuai dengan jiwa 

lelaki sejati. 

4. Merek produk perawatan yang 

saat ini digunakan lebih 

terpercaya manfaatnya 

dibandingkan merek lainnya. 

Viot (2002) 

Celebrity 

Endorser 

Memanfaatkan seorang 

artis, entertainer, atlet, 

dan publik figur yang 

mana banyak diketahui 

oleh orang banyak untuk 

keberhasilan dibidangnya 

masing-masing dari 

bidang yang didukung 

(Shimp, 2002: 455) 

1. Menggemari pria selebriti 

yang memiliki kulit wajah 

yang bersih dan cerah. 

2. Merasa tampak menarik 

seperti layaknya selebriti yang 

mengiklankan produk 

perawatan wajah facial foam 

yang digunakan saat ini. 

3. Menjadi percaya diri 

menggunakan sebuah produk 

perawatan wajah setelah 

melihat selebriti favorit saya 

menggunakan produk 

tersebut. 

4. Akan membeli sebuah produk 

perawatan yang baru jika 

selebritis idola saya yang 

Cheng dkk (2010) 
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Konsep Definisi Konsep Indikator Empirik Sumber 

menjadi bintang iklannya. 

5. Merasa bangga jika orang-

orang membandingkan kulit 

wajah saya dengan selebriti 

yang menjadi bintang iklan 

produk perawatan tersebut. 

Ekspektasi 

Sosial 

Sebuah internalisasi 

norma sosial bagi 

individu maupun 

organisasi bagi 

masyarakat secara 

keseluruhan, tentang apa 

yang orang harus 

lakukan (Hasegawa dkk, 

2007) 

1. Akan terlihat lebih menarik di 

depan orang lain setelah 

menggunakan produk 

perawatan kulit wajah. 

2. Ingin tampak lebih muda di 

depan orang lain. 

3. Membeli produk perawatan 

kulit wajah, karena saya 

melihat orang-orang yang ada 

di sekitar saya tidak memiliki 

masalah dengan kulit wajah. 

4. Merasa malu berada di sekitar 

orang-orang jika tidak terlihat 

menarik 

Cheng dkk (2010) 

Kelompok 

Acuan 

Kelompok yang 

memberikan pengaruh 

langsung maupun tidak 

langsung terhadap sikap 

dan perilaku seseorang 

(Rismiati dan Suratno, 

2001:70) 

1. Ada dorongan menggunakan 

produk perawatan kulit wajah 

setelah mengetahui sahabat 

karib menggunakan produk 

tersebut. 

2. Ingin memiliki kulit wajah 

bersih dan cerah seperti yang 

dimiliki oleh sahabat karib. 

3. Ada dorongan menggunakan 

produk perawatan setelah 

melihat anggota keluarga 

lainnya ada yang 

menggunakan produk 

tersebut. 

4. Ingin memiliki kulit wajah 

bersih dan cerah seperti yang 

dimiliki oleh anggota 

keluarga lainnya. 

Rismiati & Suratno 

(2001)  

Perilaku 

Konsumen 

Ilmu yang mempelajari 

proses yang dilalui ketika 

individu atau kelompok 

mencari, membeli, 

menggunakan dan 

mengevaluasi suatu 

produk, jasa, pengalaman 

atau ide untuk 

memuaskan kebutuhan 

dan keinginannya 

(Solomon, 2007: 7) 

1. Ada desakan dari dalam diri 

untuk membeli produk 

perawatan kulit wajah 

khususnya facial foam for 

men yang sedang trend. 

2. Terbiasa mencoba jenis 

produk perawatan kulit wajah 

facial foam yang baru. 

3. Penggunaan produk 

perawatan kulit wajah facial 

foam memberikan rasa puas 

dalam diri  

Cheng dkk (2010) 
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Teknik Analisis 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kuantitaif 

dengan menggunakan alat analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh 

citra diri, citra merek, celebrity endorser, ekspektasi sosial dan kelompok acuan 

terhadap perilaku konsumen pria dalam pembelian produk perawatan kulit wajah.  

Adapun  bentuk persamaan garis regresi yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Y = 0 + 1X1+ 2X2+ 3X3 + 4X4 + 5X5 + e   

Dimana :  

Y   = perilaku konsumen pria membeli produk perawatan 

X1   = citra diri negatif 

X2   = citra merek 

X3   = celebrity endorser 

X4   = ekspektasi sosial 

X5   = kelompok acuan 

0   = konstanta (intersep) 

1, .. , 5 = koefisien regresi dari X1...X5 

e   = kesalahan pengganggu (error) 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pretest Kuesioner 

Pretest dilakukan terhadap 30 orang responden untuk mengetahui validitas 

dan reliabilitas masing-masing indikator empirik dari tiap variabel.  Hasil uji 

validitas dan reliabilitas pretest untuk variabel citra diri negatif menunjukkan 

bahwa terdapat satu indikator empirik yang tidak valid yaitu “mencoba produk-

produk yang berbeda untuk dapat menciptakan citra yang saya inginkan seperti 

yang ada dalam benak saya” karena nilai r hitung < r tabel pada tingkat 

signifikansi 0,05. Hasil uji validitas dan reliabilitas pretest untuk variabel citra 

merek menunjukkan bahwa terdapat satu indikator empirik yang tidak valid yaitu 

“ada perasaan bangga ketika membeli merek produk perawatan kulit wajah facial 

foam yang saat ini digunakan” karena nilai r hitung < r tabel pada tingkat 
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signifikansi 0,05.  Hasil uji validitas dan reliabilitas pretest untuk variabel 

celebrity endorser, ekspektasi sosial, kelompok acuan dan perilaku konsumen pria 

menunjukkan bahwa semua indikator empirik dari masing-masing variabel 

tersebut dinyatakan valid karena nilai r hitung > r tabel pada tingkat signifikansi 

0,05.   

 

Gambaran Responden 

Gambaran responden dalam penelitian ini meliputi usia, merek facial foam 

yang digunakan dan penerimaan per bulan.  Berdasarkan usianya, responden 

dalam penelitian ini mempunyai usia antara 18 hingga 25 tahun.  Mengingat usia 

responden yang sangat bervariasi maka penyajian datanya dalam tabel distribusi 

frekwensi tidak ditampilkan dalam bentuk data tunggal.  Oleh karena itu, untuk 

memudahkan pendeskripsiannya, responden dibagi dalam dua kelompok usia 

yaitu 18-21 tahun dan 22-25 tahun.  Tabel 2 berikut  ini memberikan gambaran 

responden berdasarkan usia. 

 

Tabel 2. Gambaran Responden Berdasarkan Usia 

Usia (thn) Jumlah Prosentase 

18 – 21 tahun 

22 – 25 tahun 

106 

94 

53,0 

47,0 

Total 200 100,0 

Sumber: Data Primer, 2013 

 

Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan bahwa dari segi usia, kebanyakan 

responden yang ditemui saat penelitian adalah yang berusia 18 – 21 tahun yaitu 

sebanyak 106 orang (53%) sedangkan sisanya yaitu sebanyak 94 orang (47%) 

berusia > 21 tahun.  Menurut Hurlcok (1999) bahwa dalam batasan usia 18 – 21 

tahun, seseorang dikatakan berada dalam kelompok usia remaja. Dengan demikian 

bisa dikatakan bahwa mayoritas responden pria dalam penelitian ini adalah para 

remaja.  Umumnya pada usia remaja, seseorang mulai tertarik terhadap lawan 

jenisnya, mulai berkembang hormon yang memicu terjadinya jerawat.  Hal 
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tersebut yang menjadikan responden pria pada usia remaja mulai fokus untuk 

memperhatikan kulit wajahnya.   

Merek facial foam yang digunakan oleh responden ternyata sangat 

beranekaragam, lebih jelasnya gambaran responden berdasarkan merek facial 

foam tersebut ditampilkan dalam tabel 3 berikut ini. 

 

Tabel 3. Gambaran Responden Berdasarkan Merek Facial Foam  

Merek Facial Foam Jumlah Prosentase 

Garnier Men 

Men’s Biore 

Ponds Men 

Merek lainnya*) 

Vaseline Men 

Gatsby 

Loreal 

Nivea for Men 

51 

48 

28 

21 

16 

14 

11 

11 

25,5 

24,0 

14,0 

10,5 

8,0 

7,0 

5,5 

5,5 

Total 200 100,0 

Sumber: Data Primer, 2013 

Keterangan: *) merek lainnya seperti Clean & Clean, Hazeline, Larissa, 

Ovale, TjeFuk, dan lainnya 

 

Berdasarkan tabel 3 di atas tampak bahwa ada tiga merek facial foam yang paling 

banyak digunakan oleh responden yaitu Garnier Men sebanyak 51 orang (25,5%), 

Men’s Biore sebanyak 48 orang (24%) dan Ponds Men sebanyak 28 orang (14%).  

Selain itu masih ada beberapa merek produk yang digunakan oleh 21 orang 

responden (10,5%) diantaranya merek Clean & Clean, Hazeline, Larissa, Ovale, 

TjeFuk dan merek lainnya.  Garnier Men menjadi produk yang paling diminati 

para pria karena dianggap lebih mampu memenuhi segala kebutuhan pria dalam 

merawat wajahnya bila dibandingkan merek facial foam lainnya.  Selain itu, dari 

hasil observasi penulis ke salah satu supermarket di Jln Jendral Sudirman Salatiga 

diperoleh informasi dari salah seorang pramuniaga bahwa Garnier Men 

merupakan merek produk facial foam yang banyak dibeli oleh konsumen pria. 
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Penerimaan per bulan responden berkisar dari Rp 200.000 hingga Rp 

5.000.000.  Untuk memudahkan pendeskripsian maka penerimaan per bulan 

responden dapat dibagi dalam tiga kelompok seperti ditunjukkan pada tabel 4 

berikut ini. 

 

 

Tabel 4. Gambaran Responden Berdasarkan Penerimaan per Bulan 

Penerimaan per bulan (Rp) Jumlah Prosentase 

1.000.000 – 2.000.000 

< 1.000.000 

> 2.000.000 

90 

84 

26 

45,0 

42,0 

13,0 

Total 200 100,0 

Sumber: Data Primer, 2013 

 

Berdasarkan penerimaan per bulan, tampak bahwa lebih banyak responden yang 

memiliki penerimaan per bulan antara Rp 1.000.000 – Rp 2.000.00 yaitu sebanyak 

90 orang (45%) diikuti responden yang memiliki penerimaan per bulan < Rp 

1.000.000 yaitu sebanyak 84 orang (42%).  Secara umum, populasi mahasiswa 

yang ada hanya menjalankan aktivitas studi di UKSW dan tidak sambil bekerja.  

Sehingga dengan demikian penerimaan yang diterima responden murni berasal 

dari kiriman orang tua/ walinya, dimana jumlahnya memang disesuikan untuk 

kebutuhan per bulan responden selama studi di UKSW Salatiga.  

Besarnya penerimaan per bulan responden dapat menentukan perilaku 

pembelian sebuah produk.  Dengan adanya beragam merek untuk suatu kategori 

produk, maka responden dalam memilih merek produk yang akan dibelinya tentu 

akan menyesuaikan dengan kemampuan daya belinya berdasarkan besar 

penerimaan per bulannya.  Tabel 5 berikut ini memberikan gambaran keterkaitan 

antara merek yang digunakan dengan penerimaan per bulan responden. 
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Tabel 5. Crosstabulation Merek Facial Foam dengan Penerimaan per Bulan 

   Penerimaan per bln 

Total    <1 juta 1-2 juta >2 juta 

Merek Garnier Men Count 23 22 6 51 

% of Total 11.5% 11.0% 3.0% 25.5% 

Men's Biore Count 18 25 5 48 

% of Total 9.0% 12.5% 2.5% 24.0% 

Ponds Men Count 8 18 2 28 

% of Total 4.0% 9.0% 1.0% 14.0% 

Merek lainnya Count 10 8 3 21 

% of Total 5.0% 4.0% 1.5% 10.5% 

Vaseline Men Count 11 5 0 16 

% of Total 5.5% 2.5% .0% 8.0% 

Gatsby Count 5 7 2 14 

% of Total 2.5% 3.5% 1.0% 7.0% 

Loreal Count 0 3 8 11 

% of Total .0% 1.5% 4.0% 5.5% 

Nivea for Men Count 9 2 0 11 

% of Total 4.5% 1.0% .0% 5.5% 

Total Count 84 90 26 200 

% of Total 42.0% 45.0% 13.0% 100.0% 

Sumber: Data Primer, 2013 

 

Berdasarkan Tabel 5 di atas terlihat bahwa merek Garnier Men yang paling 

banyak digunakan oleh responden yang memiliki tingkat penerimaan per bulan 

sebesar < Rp 1.000.000  yaitu sebanyak 23 orang (11,5%), merek Men’s Biore 

yang paling banyak digunakan oleh responden yang memiliki tingkat penerimaan 

per bulan sebesar Rp 1.000.000 – Rp 2.000.00 yaitu sebanyak 25 orang (12,5%), 

dan merek Loreal yang paling banyak digunakan oleh responden yang memiliki 

tingkat penerimaan per bulan sebesar > Rp 2.000.000 yaitu sebanyak 8 orang 

(4,0%).  Jika membandingkan harga beberapa merek facial foam memang terlihat 

bahwa Garnier Men paling murah harganya sehingga hal tersebut menjadi pilihan 

kebanyakan responden yang tingkat penerimaan per bulannya < Rp 1.000.000. 

Berdasarkan pengamatan pada salah satu minimarket di Salatiga diperoleh 

informasi harga Garnier kemasan 100 ml seharga Rp 19.000 yang lebih murah 
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dibandingkan merek lain seperti merek Men’s Biore seharga Rp 20.100 atau 

Loreal seharga Rp 34.900. 

 

Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Penelitian ini menggunakan enam variabel dimana masing-masing variabel 

diukur dengan menggunakan sejumlah indikator empirik.  Untuk itu perlu 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap variabel penelitian tersebut, yang 

mana hasil pengujiannya ditampilkan pada Tabel 6 berikut ini. 

 

Tabel 6. Hasil Uji Validitas  dan  Reliabilitas 

Variabel Indikator Empirik r hit r 0,05 Keterangan 

Citra Diri 

Negatif 

CD1 

CD2 

CD3 

CD4 

0,707 

0,508 

0,634 

0,666 

0,117 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Cronbach Alpha 0,807 0,117 Reliabel 

Citra Merek 

CM1 

CM2 

CM3 

0,586 

0,436 

0,529 

0,117 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Cronbach Alpha 0,694 0,117 Reliabel 

Celebrity 

Endorser 

CE1 

CE2 

CE3 

CE4 

CE5 

0,678 

0,792 

0,737 

0,631 

0,722 

0,117 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Cronbach Alpha 0,878 0,117 Reliabel 

Ekspektasi Sosial 

ES1 

ES2 

ES3 

ES4 

0,474 

0,366 

0,344 

0,325 

0,117 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Cronbach Alpha 0,590 0,117 Reliabel 

Kelompok 

Acuan 

KA1 

KA2 

KA3 

KA4 

0,750 

0,779 

0,613 

0,760 

0,117 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Cronbach Alpha 0,871 0,117 Reliabel 

Perilaku 

Konsumen  

PK1 

PK2 

PK3 

0,632 

0,435 

0,339 

0,117 

Valid 

Valid 

Valid 

Cronbach Alpha 0,651 0,117 Reliabel 

Sumber: Output SPSS Uji Validitas dan Reliabilitas, 2013 
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Berdasarkan Tabel 6. tampak bahwa pada pengujian validitas dan reliabilitas 

tahap pertama, semua indikator empirik pada masing-masing variabel penelitian 

mempunyai nilai r hit positif dan r hit > r tabel pada tingkat signifikansi 0,05 

sehingga indikator empirik dari masing-masing variabel yang  diujikan tersebut 

dinyatakan valid.  Demikian halnya dengan uji reliabilitasnya, menunjukkan nilai 

Cronbach alpha > r tabel pada tingkat signifikansi 0,05 sehingga indikator-

indikator empirik tersebut dinyatakan reliabel. 

 

Hasil Pengujian Asumsi Klasik Regresi Berganda 

Uji Normalitas 

Identifikasi normalitas variabel pengganggu atau residual dalam penelitian 

ini menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). 

Adapun hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 7. berikut ini. 

 

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas 

 Unstandardized Residual 

 Kolmogorov-Smirnov Z 

 Asymp. Sig (2-tailed)  

0,767 

0,599 

Sumber: Output SPSS Uji Normalitas, 2013 

 

Tabel 7. di atas menunjukkan bahwa angka Kolmogorov-Smirnov (K-S) sebesar 

0,767 mempunyai nilai signifikan sebesar 0,599 > 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa distribusi data residualnya adalah normal. 

 

Uji Multikolinearitas 

Identifikasi multikolinearitas diantara variabel bebas (independent 

variable) dapat diketahui dengan melihat nilai Tolerance dan VIF dari hasil 

output regresi.  Hasil uji multikolinearitas disajikan pada Tabel 8. berikut ini. 
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Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF 

Citra diri negatif 

Citra merek 

Celebrity endorser 

Ekspektasi sosial 

Kelompok acuan 

0,590 

0,553 

0,532 

0,478 

0,580 

1,694 

1,807 

1,880 

2,090 

1,724 

Sumber: Output SPSS Uji Multikolinearitas, 2013 

 

Berdasarkan Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa pada nilai tolerance tampak 

bahwa semua nilai tolerance untuk masing-masing variabel bebas (independent 

variable) > 0,10 maka tidak ada multikolinearitas diantara variabel bebasnya.  

Berdasar pada nilai VIF tampak bahwa semua nilai VIF untuk masing-masing 

variabel bebas (independent variable) < 10 maka tidak ada multikolinearitas 

diantara variabel bebasnya. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Identifikasi heteroskedastisitas menggunakan uji glejser.  Adapun hasil uji 

heteroskedastisitas disajikan pada Tabel 9. berikut ini. 

 

Tabel 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel t hitung Sig 

Citra diri negatif 

Citra merek 

Celebrity endorser 

Ekspektasi sosial 

Kelompok acuan 

0,865 

0,146 

0,183 

1,105 

-0,033 

0,388 

0,884 

0,855 

0,271 

0,974 

Sumber: Output SPSS Uji Heteroskedastisitas, 2013 

 

Berdasarkan uji glejser, tampak bahwa koefisien parameter untuk masing-masing 

variabel bebasnya tidak ada yang signifikan (angka sig > 0,05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. 
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Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh citra diri, citra merek, 

celebrity endorser, ekspektasi sosial dan kelompok acuan terhadap perilaku 

konsumen pria dalam pembelian produk perawatan kulit wajah, maka dilakukan 

uji parsial (Uji t) yang hasilnya ditunjukkan pada Tabel 10. berikut. 

 

Tabel 10. Hasil Uji t 

Variabel Koef B t hitung Sig 

Citra diri negatif 

Citra merek 

Celebrity endorser 

Ekspektasi sosial 

Kelompok acuan 

0,133 

0,186 

0,117 

0,193 

0,001 

2,153* 

2,068* 

3,095* 

2,522* 

      0,110 

0,033 

0,040 

0,002 

0,012 

0,991 

Sumber: Output SPSS Uji Regresi, 2013 

Keterangan : *  = signifikan pada  = 5 % 

 t  0,025 (df = 194) = 1,972 

 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi selanjutnya dapat ditulis model 

persamaan regresi sebagai berikut 

Y = 0,578 + 0,133X1 + 0,186X2 + 0,117X3 + 0,193X4 + 0,001X5 + e 

Dimana :  

Y  = perilaku konsumen pria membeli produk perawatan kulit wajah 

X1  = Citra diri negatif   

X2  = Citra merek 

X3  = Celebrity endorser 

X4  = Ekspektasi sosial 

X5  = Kelompok acuan 

 

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,363 yang berarti bahwa 36,3% 

pengaruh perilaku konsumen pria membeli produk perawatan dapat dijelaskan 

secara bersama-sama oleh citra diri negatif, citra merek, celebrity endorser, 
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ekspektasi sosial dan kelompok acuan.  Sedangkan sebanyak 63,7% lainnya 

dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  Beberapa faktor 

lainnya yang diduga dapat mempengaruhi perilaku konsumen pria dalam membeli 

produk perawatan diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Skalen dan 

Molander (2010) diantaranya faktor usia, pekerjaan, tempat tinggal, keluarga dan 

budaya; serta yang dikemukakan oleh Sukato dan Elsey (2009) diantaranya faktor 

kepercayaan terhadap atribut produk dan sikap terhadap penggunaan produk. 

 

Pembahasan 

Pengaruh Citra Diri Negatif terhadap Perilaku Konsumen Pria dalam 

Pembelian Produk Perawatan 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diketahui bahwa citra diri 

negatif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen pria 

dalam pembelian produk perawatan kulit wajah pria.  Hal ini ditunjukkan oleh 

nilai t hitung 2,153 > t tabel 1,972 pada selang kepercayaan  5%, atau angka 

signifikan 0,033 < 0,05 sehingga H1 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan dari citra diri negatif terhadap perilaku konsumen pria dalam 

pembelian produk perawatan kulit wajah pria dapat diterima.  

Arah koefisien regersi yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi 

citra diri negatif maka konsumen pria semakin terdorong dalam melakukan 

pembelian produk perawatan kulit wajah pria. Sebaliknya, semakin rendah citra 

diri negatif maka konsumen pria semakin tidak terdorong dalam melakukan 

pembelian produk perawatan kulit wajah pria.  Berdasarkan hasil penelitian 

tampak bahwa responden memiliki citra diri negatif yang tinggi, salah satunya 

terlihat dimana lebih dari 60% responden yang menyatakan bahwa mereka 

menggunakan produk perawatan kulit wajah facial foam untuk membangun citra 

sebagai orang yang mempedulikan penampilan. Melalui penggunaan produk 

tersebut maka citra diri mereka meningkat karena penampilan wajah yang 

sempurna. Hal ini memperlihatkan bahwa responden memandang bahwa dirinya 

memiliki kulit wajah yang tidak seperti yang diharapkan seperti tampak kusam.  

Oleh karena itu agar tidak dipandang sebagai orang yang tidak mempedulikan 
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penampilan maka responden menggunakan produk perawatan kulit.  Hasil temuan 

lainnya yang menggambarkan citra diri negatif yang tinggi dalam diri responden 

tampak dari penilaian 58% responden yang menyatakan bahwa mereka sangat 

peduli terhadap penampilan diri.   

Adanya citra diri negatif yang diperlihatkan responden pada gilirannya 

akan mempengaruhi perilaku responden dimana responden akan memutuskan  

membeli dan menggunakan produk perawatan kulit wajah untuk menghindari 

penampilan wajah yang kurang sempurna yang dapat berakibat timbulnya citra 

diri negatif.  

Hal ini mendukung pendapat Parma (2007) bahwa citra diri negatif 

mempunyai andil dalam mempengaruhi perilaku konsumen terhadap suatu 

produk. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Fu Lin (2010) dimana citra diri 

negatif mempunyai pengaruh terhadap perilaku konsumen pria dalam membeli 

produk perawatan kulit. 

 

Pengaruh Citra Merek terhadap Perilaku Konsumen Pria dalam Pembelian 

Produk Perawatan 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diketahui bahwa citra merek 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen pria dalam 

pembelian produk perawatan kulit wajah pria.  Hal ini ditunjukkan oleh nilai t 

hitung 2,068 >  t tabel 1,972 pada selang kepercayaan  5%, atau angka signifikan 

0,040 < 0,05 sehingga H2 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan dari citra merek positif terhadap perilaku konsumen pria dalam 

pembelian produk perawatan kulit wajah pria dapat diterima.  

Arah koefisien regersi yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi 

citra merek maka konsumen pria semakin terdorong dalam melakukan pembelian 

produk perawatan kulit wajah pria. Sebaliknya, semakin rendah citra merek maka 

konsumen pria semakin tidak terdorong dalam melakukan pembelian produk 

perawatan kulit wajah pria.  Berdasarkan temuan penelitian, responden menilai 

bahwa merek produk perawatan kulit wajah yang mereka gunakan memang 

mempunyai citra merek positif.  Hal ini terlihat dimana lebih dari 80% responden 
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menyatakan bahwa merek produk perawatan yang saat ini digunakannya lebih 

terpercaya manfaatnya dibandingkan dengan merek produk perawatan lainnya.   

Adanya rasa percaya terhadap manfaat dari merek produk perawatan yang 

digunakan merupakan wujud citra merek positif menurut penilaian konsumen.  

Selain itu, citra merek positif tampak dimana lebih dari 80% responden yang 

menyatakan bahwa kualitas merek produk perawatan yang digunakannya 

memberi rasa percaya dalam menggunakan merek produk tersebut.  Berdasarkan 

hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa konsumen memandang sebuah merek 

produk perawatan kulit memiliki citra merek positif bilamana merek produk 

tersebut memiliki kualitas dan manfaat yang terpercaya. 

Adanya citra merek positif dari produk perawatan kulit wajah yang 

digunakan responden pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku responden 

dimana responden akan memutuskan membeli produk perawatan kulit wajah yang 

mempunyai citra merek positif. Hal ini mendukung pernyataan Sutisna (2003) 

bahwa konsumen dengan citra yang positif terhadap suatu merek tertentu, lebih 

memungkinkan untuk melakukan pembelian. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

temuan Fu Lin (2010) bahwa citra merek mempunyai pengaruh terhadap perilaku 

konsumen pria dalam membeli produk perawatan kulit. 

 

Pengaruh Celebrity Endorser terhadap Perilaku Konsumen Pria dalam 

Pembelian Produk Perawatan 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diketahui bahwa celebrity 

endorser mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen pria 

dalam pembelian produk perawatan kulit wajah pria.  Hal ini ditunjukkan oleh 

nilai t hitung 3,095 > t tabel 1,972 pada selang kepercayaan  5%, atau angka 

signifikan 0,002 < 0,05 sehingga H3 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan dari celebrity endorser terhadap perilaku konsumen pria dalam 

pembelian produk perawatan kulit wajah pria dapat diterima.  

Arah koefisien regersi yang positif menunjukkan bahwa semakin disukai 

celebrity endorser maka konsumen pria semakin terdorong dalam melakukan 

pembelian produk perawatan kulit wajah pria. Sebaliknya, semakin tidak disukai 
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celebrity endorser maka konsumen pria semakin tidak terdorong dalam 

melakukan pembelian produk perawatan kulit wajah pria.  Celebrity endorser 

yang digunakan dalam berbagai merek produk perawatan kulit wajah pria ternyata 

disukai oleh responden.  Tampak dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

42,5% responden menggemari pria selebriti yang memiliki kulit wajah yang 

bersih dan cerah, misalnya Pasha “Ungu” yang merupakan endorser dari Garnier 

Men atau Ariel “Noah yang merupakan endorser dari Vaseline Men.  Temuan 

penelitian juga menunjukkan bahwa 39% responden merasa dirinya tampak 

menarik seperti layaknya selebriti yang mengiklankan produk perawatan wajah 

yang digunakannya saat ini.  Bahkan sebanyak  48% responden  menyatakan 

bahwa dirinya akan membeli sebuah produk perawatan yang baru jika selebritis 

idolanya yang membintangi iklan produk perawatan tersebut. 

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan celebrity endorser ternyata 

efektif dalam mempengaruhi perilaku responden, dimana responden akan 

memutuskan untuk melakukan pembelian produk perawatan kulit wajah yang 

menggunakan celebrity endorser yang disukainya.  Perilaku yang diperlihatkan 

responden tersebut tentunya wajar saja sebagaimana dikemukakan oleh Shimp 

(dalam Nurani dan Haryanto, 2011) bahwa penggunaan celebrity endorser dengan 

karakteristik tertentu akan dapat mempengaruhi sikap (attitudes) atau tanggapan 

konsumen yang positif terhadap produk tersebut, sehingga konsumen akan 

mempertimbangkannya dalam proses pembelian.  Hasil penelitian ini sejalan 

dengan temuan Cheng dkk (2010) menemukan bahwa celebrity endorser 

mempunyai pengaruh terhadap perilaku konsumen pria atas produk perawatan. 

 

Pengaruh Ekspektasi Sosial terhadap Perilaku Konsumen Pria dalam 

Pembelian Produk Perawatan 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diketahui bahwa ekspektasi 

sosial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen pria 

dalam pembelian produk perawatan kulit wajah pria.  Hal ini ditunjukkan oleh 

nilai t hitung 2,522 >  t tabel 1,972 pada selang kepercayaan  5%, atau angka 

signifikan 0,012 < 0,05 sehingga H4 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
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yang signifikan dari ekspektasi sosial terhadap perilaku konsumen pria dalam 

pembelian produk perawatan kulit wajah pria dapat diterima.  

Arah koefisien regersi yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi 

ekspektasi sosial maka konsumen pria semakin terdorong dalam melakukan 

pembelian produk perawatan kulit wajah pria. Sebaliknya, semakin rendah 

ekspektasi sosial maka konsumen pria semakin tidak terdorong dalam melakukan 

pembelian produk perawatan kulit wajah pria.  Temuan penelitian ini 

membuktikan bahwa ekspektasi sosial ikut berperan dalam mana konsumen mau 

membeli dan menggunakan sebuah produk.  Hal ini tampak dimana sebanyak  

78% responden ingin tampak lebih menarik di depan orang lain setelah 

menggunakan produk perawatan kulit wajah.  Ada juga sebanyak  80% orang 

yang ingin tampak lebih muda di depan orang lain.  Bahkan sebanyak  61% 

responden menyatakan bahwa mereka akan merasa malu berada di sekitar orang-

orang bilamana dirinya tidak terlihat menarik.  

Tingginya ekspektasi sosial pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku 

responden dimana responden akan memutuskan untuk membeli produk perawatan 

kulit wajah untuk memenuhi ekspektasi sosial tersebut. Hal ini mendukung 

pernyataan Nizar & Mariam (2009) bahwa ketika konsumen membeli sebuah 

produk, lingkungan sosial memiliki pengaruh atas jenis produk yang dibeli 

konsumen. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Cheng dkk (2010) 

menemukan bahwa ekspektasi sosial mempunyai pengaruh terhadap perilaku 

konsumen pria atas produk perawatan. 

 

Pengaruh Kelompok Acuan terhadap Perilaku Konsumen Pria dalam 

Pembelian Produk Perawatan 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diketahui bahwa kelompok 

acuan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen 

pria dalam pembelian produk perawatan kulit wajah pria.  Hal ini ditunjukkan 

oleh nilai t hitung 0,110 <  t tabel 1,972 pada selang kepercayaan  5%, atau 

angka signifikan 0,991 > 0,05 sehingga H5 yang menyatakan bahwa terdapat 
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pengaruh yang signifikan dari kelompok acuan terhadap perilaku konsumen pria 

dalam pembelian produk perawatan kulit wajah pria ditolak. 

Tidak adanya pengaruh yang signifikan dari kelompok acuan terhadap 

perilaku konsumen pria dalam pembelian produk perawatan kulit wajah pria 

tampak dimana 40% responden yang memutuskan untuk membeli produk 

perawatan kulit wajah bukan karena pertimbangan sahabat terdekatnya yang juga 

menggunakan produk tersebut.  Sebanyak 40% responden menyatakan bahwa 

mereka membeli produk perawatan kulit wajah bukan karena pertimbangan ada 

anggota keluarga lainnya yang juga menggunakan produk tersebut.  Para 

konsumen pria dalam penelitian ini memutuskan membeli produk perawatan kulit 

wajah karena memang mereka menginginkan kulit wajah mereka tampak bersih 

dan cerah.  Dengan kata lain, konsumen pria dalam penelitian ini sangat 

memperhatikan penampilan dirinya (dorongan dari dalam diri yang lebih kuat), 

sehingga sekalipun sahabat atau anggota keluarga lainnya tidak menggunakan 

produk perawatan kulit wajah seperti yang digunakannya, konsumen tetap akan 

memutuskan  untuk membeli produk perawatan kulit wajah. 

Berdasarkan temuan penelitian ini maka dapat dikatakan bahwa tidak 

selalu kelompok acuan mempengaruhi perilaku pembelian seseorang.  Temuan 

penelitian ini juga tidak sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Skalen dan Molander (2010) yang menemukan bahwa kelompok 

acuan mempunyai pengaruh terhadap perilaku konsumen pria dalam membeli 

produk perawatan kulit.   Jika dalam penelitian Skalen dan Molander (2010) 

mengindikasikan bahwa kelompok acuan memberikan kontribusi positif terhadap 

perubahan perilaku pria dalam dalam membeli produk perawatan kulit, maka 

temuan penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda, dimana kelompok acuan 

tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan perilaku pria dalam membeli 

produk perawatan kulit. Dengan demikian, perilaku konsumen dalam membeli 

produk perawatan kulit wajah bukan disebabkan karena faktor kelompok acuan.  

Temuan penelitian ini berbeda dengan pendapat Dharmmesta dan Handoko (2000) 

bahwa kelompok acuan mempengaruhi perilaku seseorang dalam pembeliannya, 

dan sering dijadikan pedoman oleh konsumen dalam bertingkah laku.   
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PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Citra diri negatif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku 

konsumen pria dalam pembelian produk perawatan kulit wajah pria, 

karena citra diri negatif yang terbentuk akan mendorong konsumen untuk 

berperilaku untuk mengatasi citra diri negatif tersebut dengan membeli 

produk perawatan kulit wajah. 

2. Citra merek mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku 

konsumen pria dalam pembelian produk perawatan kulit wajah pria, 

karena dengan adanya citra merek yang baik maka produk tersebut akan 

menjadi pilihan konsumen. 

3. Celebrity endorser mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

perilaku konsumen pria dalam pembelian produk perawatan kulit wajah 

pria, karena penggunaan selebritis yang menjadi idola dalam 

mempromosikan produk maka produk tersebut akan dibeli oleh para 

idolanya tersebut. 

4. Ekspektasi sosial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku 

konsumen pria dalam pembelian produk perawatan kulit wajah pria, 

karena adanya tekanan lingkungan sekitar serta keinginan untuk selalu 

tampil sempurna di depan orang lain sehingga mendorong konsumen 

untuk membeli produk perawatan kulit wajah 

5. Kelompok acuan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

perilaku konsumen pria dalam pembelian produk perawatan kulit wajah 

pria, hal ini disebabkan karena dorongan dalam diri yang lebih kuat untuk 

tampil sempurna sehingga tidak akan terpengaruh oleh orang-orang 

terdekat, terlepas mereka menggunakan atau tidak menggunakan produk 

tersebut.   
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Implikasi Teoritis 

Beberapa variabel dalam penelitian ini yang mempengaruhi perilaku 

konsumen pria dalam pembelian produk perawatan kulit wajah menguatkan 

temuan penelitian sebelumnya oleh Fu Lin (2010), Cheng dkk (2010) seperti citra 

diri, citra merek, celebrity endorser dan ekspektasi sosial.  Sementara itu variabel 

kelompok acuan memberikan hasil yang tidak sejalan dengan temuan penelitian 

sebelumnya karena adanya dorongan dari dalam diri yang lebih kuat dibandingkan 

terpengaruh orang terdekat dalam membeli dan menggunakan produk perawatan 

kulit wajah.   

 

Implikasi Terapan 

Implikasi terapan berkaitan dengan saran-saran yang diberikan 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.  Adapun implikasi terapan yang 

dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi produsen produk perawatan wajah pria, agar terus melakukan 

pengembangan inovasi produk guna memenuhi ekspektasi sosial dengan 

menggunakan produk tersebut.  Selain itu, adanya pengembangan inovasi 

produk akan dapat membuat citra merek produk tersebut semakin baik di 

benak konsumen. 

2. Produsen produk perawatan wajah dapat mengurangi citra diri negatif 

dalam diri konsumen pria melalui penggarapan iklan yang baik terutama 

dalam hal pemilihan tema iklan yang mendorong tumbuhnya citra diri 

positif dengan menggunakan produk yang diiklankan. 

3. Produsen produk perawatan wajah perlu juga memilih secara tepat 

selebritis yang menjadi endorser produk perusahaan agar produk yang 

dihasilkannya mendapat respon yang baik dari para konsumen pria.  

4. Selain itu, produsen produk perawatan wajah perlu juga memperhatikan 

variabel lain yang diluar kendali mereka seperti misalnya perubahan selera 

konsumen pria.  Produsen tentunya harus peka dan menyesuaikan dengan 

perubahan selera konsumen didalam pengembangan produknya. 
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Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tentu tidak terlepas dari adanya keterbatasan. Adapun 

keterbatasan yang dimaksud adalah bahwa penelitian ini hanya melihat pengaruh 

langsung dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen pria dalam 

pembelian produk perawatan kulit wajah.  Model yang digunakan dalam 

penelitian ini mempunyai nilai Adjuster R Square yang lebih rendah yakni 0,36 

bila dibandingkan dengan model yang digunakan dalam penelitian sebelumnya 

seperti pada penelitian Cheng dkk (2010) yang mana model penelitiannya 

mempunyai nilai Adjuster R Square sebesar 0,52.  Oleh karena itu, ketika model 

modifikasi kurang bisa menjelaskan perilaku konsumen pria dalam pembelian 

produk perawatan kulit wajah maka ternyata masih ada pengaruh dari faktor 

persepsi tentang metroseksual yang berperan sebagai variabel moderasi. 

Keterbatasan lainnya dalam penelitian ini adalah bahwa indikator-indikator 

empirik konsep citra diri negatif dalam penelitian ini kurang bisa mengukur citra 

diri negatif karena belum secara jelas memperlihatkan anggapan seseorang 

tentang dirinya sendiri yang bersifat negatif. Dengan kata lain, uraian indikator 

empirik belum memberikan arah negatif sehingga tidak mengukur citra diri 

negatif. 

 

Rekomendasi Penelitian Mendatang 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka untuk penelitian mendatang 

direkomendasikan sebagai berikut: 

1. Menambah variabel lainnya yang dianggap dapat mempengaruhi 

konsumen pria dalam membeli produk perawatan diantaranya seperti 

faktor usia, pekerjaan, tempat tinggal, keluarga, budaya, kepercayaan 

terhadap atribut produk, sikap terhadap penggunaan produk dan faktor 

lainnya. 

2. Survey dapat dikembangkan untuk cakupan sampel yang lebih besar/luas 

misalnya seluruh mahasiswa pria sehingga hasil temuannya dapat lebih 

mencerminkan perilaku mahasiswa pria pada umumnya. 
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3. Mengembangkan model penelitian yang lebih kompleks dengan 

menggunakan pemodelan struktural sehingga tidak saja dapat dilihat 

pengaruh langsung tetapi juga pengaruh tidak langsung dan total pengaruh 

dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen pria dalam 

pembelian produk perawatan kulit wajah. 

4. Klasifikasi usia responden dalam analisis perlu memiliki dasar yang tepat 

untuk memberikan gambaran tentang kelompok usia yang paling banyak 

melakukan pembelian produk perawatan kulit wajah. Disamping itu, 

klasifikasi usia responden juga perlu dimasukkan didalam pembahasan, 

serta uji model faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen pria dalam 

pembelian produk perawatan kulit wajah. 
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KONSUMEN 

PRIA DALAM PEMBELIAN PRODUK PERAWATAN KULIT WAJAH 

(SURVEY PADA MAHASISWA FEB UKSW SALATIGA) 
 

 

Dengan hormat 

Dalam rangka penyusunan kertas kerja yang menjadi salah satu syarat untuk 

menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 (S1) Program Studi Fakultas Ekonomika dan 

Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, saya: 

Nama  : Prisilia Wijaya 

NIM  : 212010603 

Dengan ini memohon kesediaan saudara untuk menjawab beberapa pertanyaan 

pada kuisioner ini.  Mengingat keberhasilan penelitian ini sangat tergantung pada 

kelengkapan jawaban yang responden berikan, oleh karena itu saya memohon dengan 

sangat kiranya jangan sampai ada jawaban yang terlewatkan serta sesuai pendapat anda 

sebenarnya. Atas kesediaan anda, saya ucapakan terima kasih. 

 

Hormat saya, 

 

 

Prisilia Wijaya 

 

 

A. Gambaran Responden 

1. Jenis Kelamin   : ………………………   

2. Usia    : ……………..…tahun   

3. Merek Facial Foam  : ……………/……….. 

4. Penerimaan per bulan  : Rp…………………..  

 

B. Daftar Pernyataan 

Nyatakanlah derajat kesetujuan Anda pada pernyataan-pernyataan berikut ini dengan 

memberikan tanda centang () pada kotak jawaban yang tersedia 

STS  : Sangat Tidak Setuju 

TS   : Tidak Setuju 

CS   : Cukup Setuju 

S   : Setuju 

SS   : Sangat Setuju 
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Citra Diri: STS TS CS S SS 

1. Saya menggunakan produk perawatan kulit wajah 

facial foam untuk membangun citra sebagai orang 

yang mempedulikan penampilan 

     

2. Saya sering bercermin untuk memastikan bahwa 

penampilan saya sempurna 

     

3. Saya sangat peduli terhadap penampilan diri      

4. Usaha membersihkan kulit wajah yang telah saya 

lakukan sepadan dengan penampilan yang 

sempurna yang saya inginkan 

     

Citra Merek: STS TS CS S SS 

1. Kualitas dari merek produk perawatan yang saya 

gunakan memberi rasa percaya dalam 

menggunakan merek produk tersebut 

     

2. Merek produk perawatan yang saya gunakan sesuai 

dengan jiwa lelaki sejati 

     

3. Merek produk perawatan yang saat ini saya 

gunakan lebih terpercaya manfaatnya dibandingkan 

merek lainnya 

     

Celebrity Endorser: STS TS CS S SS 

1. Saya menggemari pria selebriti yang memiliki kulit 

wajah yang bersih dan cerah 

     

2. Saya merasa tampak menarik seperti layaknya 

selebriti yang mengiklankan produk perawatan 

wajah facial foam yang saya gunakan saat ini  

     

3. Saya menjadi percaya diri menggunakan sebuah 

produk perawatan wajah setelah melihat selebriti 

favorit saya menggunakan produk tersebut 

     

4. Saya akan membeli sebuah produk perawatan yang 

baru jika selebritis idola saya yang menjadi bintang 

iklannya 

     

5. Saya merasa bangga jika orang-orang 

membandingkan kulit wajah saya dengan selebriti 

yang menjadi bintang iklan produk perawatan 

tersebut 

     

Ekspektasi Sosial: STS TS CS S SS 

1. Saya akan terlihat lebih menarik di depan orang 

lain setelah menggunakan produk perawatan kulit 

wajah 

     

2. Saya ingin tampak lebih muda di depan orang lain 

 

     

3. Saya membeli produk perawatan kulit wajah,      
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karena melihat orang-orang yang ada di sekitar 

saya tidak memiliki masalah dengan kulit wajah 

4. Saya merasa malu berada disekitar orang-orang 

jika tidak terlihat menarik 

     

Kelompok Acuan: STS TS CS S SS 

1. Saya terdorong untuk menggunakan produk 

perawatan kulit wajah setelah mengetahui sahabat 

karib menggunakan produk tersebut 

     

2. Saya ingin memiliki kulit wajah bersih dan cerah 

seperti yang dimiliki oleh sahabat karib 

     

3. Saya terdorong untuk menggunakan produk 

perawatan setelah melihat anggota keluarga lainnya 

ada yang menggunakan produk tersebut 

     

4. Saya ingin memiliki kulit wajah bersih dan cerah 

seperti yang dimiliki oleh anggota keluarga lainnya 

     

Perilaku Konsumen Pria: STS TS CS S SS 

1. Ada desakan dari dalam diri untuk membeli produk 

perawatan kulit wajah khususnya facial foam for 

men yang sedang trend 

     

2. Saya terbiasa mencoba jenis produk perawatan 

kulit wajah facial foam yang baru 

     

3. Penggunaan produk perawatan kulit wajah facial 

foam memberikan rasa puas dalam diri saya 

     

 

 

 

Selain facial foam produk perawatan wajah apa saja yang anda gunakan saat ini? 

 

1. ……………….............. 

2. ……………….............. 

3. ……………………….. 

4. ……………………….. 

5. ……………………….. 
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Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 200 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 200 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.807 4 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

CD1 3.6300 .85836 200 

CD2 3.5000 .91333 200 

CD3 3.7200 .88061 200 

CD4 3.5300 .76290 200 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

CD1 10.7500 4.198 .707 .717 

CD2 10.8800 4.599 .508 .817 

CD3 10.6600 4.326 .634 .753 

CD4 10.8500 4.651 .666 .743 
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Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 200 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 200 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.694 3 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

CM1 3.5650 .76070 200 

CM2 3.4900 .92421 200 

CM3 3.5850 .75207 200 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

CM1 7.0750 1.909 .586 .512 

CM2 7.1500 1.786 .436 .719 

CM3 7.0550 2.022 .529 .583 
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Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 200 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 200 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.878 5 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

CE1 3.0400 1.23939 200 

CE2 2.8550 1.16652 200 

CE3 2.7750 1.02940 200 

CE4 2.4500 1.04545 200 

CE5 2.7950 1.20842 200 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

CE1 10.8750 14.030 .678 .861 

CE2 11.0600 13.665 .792 .831 

CE3 11.1400 14.935 .737 .847 

CE4 11.4650 15.557 .631 .869 

CE5 11.1200 13.895 .722 .849 
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Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 200 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 200 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.590 4 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

ES1 3.3300 .80893 200 

ES2 3.4850 .89655 200 

ES3 3.1500 .87827 200 

ES4 3.2900 1.04468 200 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ES1 9.9250 3.808 .474 .450 

ES2 9.7700 3.866 .366 .523 

ES3 10.1050 3.984 .344 .540 

ES4 9.9650 3.582 .325 .566 
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Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 200 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 200 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.871 4 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

KA1 2.9600 1.01169 200 

KA2 3.1000 1.09361 200 

KA3 2.9200 .94236 200 

KA4 3.2150 1.06510 200 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

KA1 9.2350 7.146 .750 .824 

KA2 9.0950 6.639 .779 .812 

KA3 9.2750 8.060 .613 .876 

KA4 8.9800 6.854 .760 .820 
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Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 200 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 200 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.651 3 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

PK1 2.7900 1.03015 200 

PK2 2.4700 .98690 200 

PK3 3.4100 .95733 200 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

PK1 5.8800 2.217 .632 .294 

PK2 6.2000 2.804 .435 .589 

PK3 5.2600 3.148 .339 .707 
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NPar Tests 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 200 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.80051087 

Most Extreme Differences Absolute .054 

Positive .031 

Negative -.054 

Kolmogorov-Smirnov Z .767 

Asymp. Sig. (2-tailed) .599 

a. Test distribution is Normal.  

 

Regression 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Kelompok 

Acuan, Citra 

Merek, Citra Diri, 

Celebrity 

Endorser, 

Ekspektasi 

Sosial
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Perilaku Konsumen 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .615
a
 .379 .363 1.82357 1.384 
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a. Predictors: (Constant), Kelompok Acuan, Citra Merek, Citra Diri, Celebrity Endorser, 

Ekspektasi Sosial 

b. Dependent Variable: Perilaku Konsumen  

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 393.094 5 78.619 23.642 .000
a
 

Residual 645.126 194 3.325   

Total 1038.220 199    

a. Predictors: (Constant), Kelompok Acuan, Citra Merek, Citra Diri, Celebrity Endorser, 

Ekspektasi Sosial 

b. Dependent Variable: Perilaku Konsumen    

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .578 .861  .671 .503   

Citra Diri .133 .062 .159 2.153 .033 .590 1.694 

Citra Merek .186 .090 .157 2.068 .040 .553 1.807 

Celebrity Endorser .117 .038 .240 3.095 .002 .532 1.880 

Ekspektasi Sosial .193 .077 .206 2.522 .012 .478 2.090 

Kelompok Acuan .001 .049 .001 .011 .991 .580 1.724 

a. Dependent Variable: Perilaku Konsumen      
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Regression 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Kelompok 

Acuan, Citra 

Merek, Citra Diri, 

Celebrity 

Endorser, 

Ekspektasi 

Sosial
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: abs_res  

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .188
a
 .035 .010 1.10899 

a. Predictors: (Constant), Kelompok Acuan, Citra Merek, Citra Diri, 

Celebrity Endorser, Ekspektasi Sosial 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.724 5 1.745 1.419 .219
a
 

Residual 238.592 194 1.230   

Total 247.316 199    

a. Predictors: (Constant), Kelompok Acuan, Citra Merek, Citra Diri, Celebrity Endorser, 

Ekspektasi Sosial 

b. Dependent Variable: abs_res     
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .130 .524  .248 .804 

Citra Diri .032 .038 .079 .865 .388 

Citra Merek .008 .055 .014 .146 .884 

Celebrity Endorser .004 .023 .018 .183 .855 

Ekspektasi Sosial .051 .047 .113 1.105 .271 

Kelompok Acuan .000 .030 -.003 -.033 .974 

a. Dependent Variable: abs_res     

 

 
 
 
 
 


