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Abstract: The objective of this study was to find out whether there was any influence of The Lifestyle and The
Promotion on Convenience Goods buying Decision at Malls simultaneously and partially. This study used  associative
research, a study conducted to find out the relationship between two variables or more. This study was conducted at
Carrefour mall located at jalan Angkatan 45 and Indomaret Mall located at jalan Jendral Sudirman beside
Palcomtech. Data used in this study were primary data in form of questionnaires ’respondents’ answers. Data
analyses in this study were qualitative and quantitative. Techniques analyses the data were using double linear
regression, F test and t test. Based on the double linear regression analysis, it showed that the equation was Y=
4,911 + 0,455X1 + 0,365X2. Based on F test analysis, F obtained (14,424) was higher than F table (3,090) it means
that there was a simultaneously significant influence of the Lifestyle and the Promotion on Convenience Goods
buying decision at  Malls. Based on T test analysis, the T obtained value of the Lifestyle variable (4,002) was higher
than the T table (1,985), it means that there was a partially significant influence of the lifestyle and the promotion
on convenience goods buying decision at malls. While the T obtained of Promotion variable (1,822) was lower than
the T table (1,985) it means that there was no partially significant influence of the lifestyle and the promotion on
convenience goods buying decision at malls.

Keywords: lifestyle, promotion, buying decision

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gaya hidup konsumen dan promosi terhadap
keputusan pembelian produk convenience di toko swalayan secara simultan dan secara parsial. Jenis penelitian ini
adalah jenis penelitian asosiatif. Penelitian ini dilakukan di dua swalayan di kota Palembang yaitu Carrefour yang
beralamat di Jl. Angkatan 45 dan Indomaret yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Indomaret Palcomtech. Data
yang digunakan adalah data primer, yaitu jawaban responden terhadap daftar pertanyaan. Analisis data menggunakan
analisis kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linear berganda, uji F dan uji t.
Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda didapat persamaan regresi Y = 1,375 + 0,470 X1 + 0,197 X2. Hasil
Uji F didapat F hitung (14,424) lebih besar daripada F tabel (3,090), ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama
variabel gaya hidup dan promosi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil uji t
didapat t hitung variabel gaya hidup (4,002) lebih besar daripada t tabel (1,985), artinya variabel gaya hidup secara
parsial terdapat pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian barang convenience di toko swalayan.
Hasil uji t didapat t hitung variabel promosi (1,822) lebih kecil daripada t tabel (1,985), artinya secara parsial tidak
terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel promosi terhadap keputusan pembelian produk convenience toko
swalayan.

Kata Kunci: gaya hidup konsumen, promosi, keputusan pembelian
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1. PENDAHULUAN

Dewasa ini semakin meningkatnya
perkembangan zaman dan teknologi memberikan
peluang perusahaan untuk tumbuh dan berkembang.
Perkembangan perusahaan ini tidak hanya terbatas
perusahaan manufaktur tetapi juga perusahaan jasa.
Makin pesatnya perkembangan perusahaan
disebabkan oleh tuntutan kebutuhan manusia yang
semakin tinggi.

Kebutuhan manusia sangat tidak terbatas
sementara alat pemuas kebutuhan manusia sangatlah
terbatas. Kebutuhan manusia antara lain dapat
berupa barang dan jasa. Jasa memiliki karakteristik
seperti tidak berwujud (intangibility), tidak dapat
dipisahkan (inseparability), berubah-ubah
(variability)  dan daya tahan (perishability).
Sementara itu barang juga dibedakan banyak macam
dan jenisnya. Ada beberapa barang menurut
kegunaannya, yaitu barang konsumsi dan barang
bisnis. Barang konsumsi terdiri dari barang konvenien
(convenience goods), barang belanja (shooping
goods),barang spesial (specialty goods)
dan barang tak terduga (unsought goods).

Convenience goods merupakan barang yang
pada umumnya memiliki frekuensi pembelian tinggi
(sering dibeli), dibutuhkan dalam waktu segera dan
hanya memerlukan usaha yang minimum (sangat
kecil) dalam pembandingan dan pembeliannya.
Contohnya antara lain produk tembakau, sabun, surat
kabar dan sebagainya.

Gaya hidup konsumen mempengaruhi
perilaku konsumen dalam membeli produk
convenience. Gaya hidup di kota besar juga
mempengaruhi pola konsumsi konsumen terhadap
produk convenience. Tidak sedikit konsumen yang
meninggalkan pasar ataupun warung untuk sekedar
berbelanja produk convenience di swalayan. Karena
terkadang di swalayan produk convenience
disediakan dalam jumlah banyak dan mereknya pun
beraneka ragam. Selain itu di swalayan juga
memberikan fasilitas kenyamanan berbelanja dan
banyak promo yang diberikan seperti adanya diskon
(potongan harga), beli 1 gratis 1 atau promo lainnya.

Menjamurnya minimarket dan mall secara
tidak langsung telah mengubah gaya hidup konsumen
sehingga konsumen akan mempunyai alasan lebih
kuat untuk menentukan pilihan produk mana yang
akan dipakai, kemudian berapa jumlah yang harus
dibeli setiap ingin berbelanja. Merek yang sering
tampil ataupun dikenal juga biasanya sering menarik
perhatian konsumen serta tempat pembelian dan
waktu yang tepat untuk membeli barang convenience
juga menjadi salah satu indikator perilaku konsumen
tersebut.

Produk convenience ini ada yang bermerek
dan tidak bermerek, tetapi biasanya harga dari produk
tersebut walaupun bermerek ataupun tidak bermerek
relatif masih bisa dijangkau karena merupakan
produk keperluan sehari-hari, dicontohkan seperti
pasta gigi, shampoo, sabun dan lain-lain. Untuk
memenuhi kebutuhannya manusia banyak mencari
maupun mendapatkan informasi. Baik itu informasi
melalui iklan, dari mulut ke mulut atau dari manapun
biasanya konsumen ingin mendapatkan suatu barang
yang terbaik, baik dari segi harga, kualitas ataupun
dari segi yang lainnya.

Pemasaran melibatkan pengembangan dan
pengelolaan sebuah produk yang akan memenuhi
kebutuhan tertentu, dengan berfokus pada penyediaan
produk di tempat dan dengan harga yang dapat
diterima para konsumen. Salah satu kegiatan
pemasaran mengetahui perilaku pembelian konsumen,
dengan cara ini para pemasar dapat menciptakan
bauran pemasaran yang lebih sesuai dengan keinginan
konsumen dan bermuara pada kesuksesan di pasar.
Perilaku konsumen yaitu proses pengambilan
keputusan dan kegiatan fisik, yang kesemuanya itu
melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan dan
mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa secara
ekonomis. Individu-individu yang melakukan
pembelian untuk memenuhi kebutuhan pribadinya
atau konsumsi rumah tangga dapat dinamakan
konsumen akhir.

Faktor lain yang mempengaruhi perilaku
konsumen adalah promosi. Dalam logikanya promosi
yang dapat menggerakkan konsumen untuk membeli
tetapi dalam kenyataannya tidak semua produk yang
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dipromosikan pasti dibeli konsumen. Konsumen
sering kali ingin tahu banyak tentang produk
convenience yang akan dipakai atau digunakannya.
Maka dari itu biasanya banyak cara promosi yang
sering dilakukan oleh produsen antara lain seperti
melalui periklanan, penjualan perseorangan, promosi
penjualan, hubungan masyarakat dan pemasaran
langsung. Produsen harus melakukan promosi itu
karena promosi itu sangat berpengaruh terhadap
keputusan pembelian konsumen.

Promosi penjualan sangat komunikatif
karena mampu menciptakan respon audiens terhadap
perusahaan. Insentif yang berupa hadiah, kupon
undian, potongan harga, contoh produk dan
sebagainya mampu mengundang calon pembeli untuk
datang. Promosi yang baik diharapkan akan terjadi
komunikasi antara produsen dengan konsumen.

Dalam kenyataan tidak semua promosi dapat
menumbuhkan daya tarik konsumen. Secara umum
konsumen tertarik dengan promosi dikarenakan
frekuensi iklan yang sering tayang di media
oleh karena itu konsumen dapat mengenal suatu
produk tersebut secara baik. Seringnya iklan
tentang barang convenience membuat konsumen
mengenal produk convenience dengan baik,
kemudian daya tarik iklan yang menarik juga
menjadi salah satu indikator yang membuat konsumen
tertarik pada barang convenience tersebut. Apalagi
dengan kalimat iklan yang menjanjikan tentang suatu
produk membuat konsumen tertarik selalu ingin
membuktikan janji pada iklan yang sering
ditayangkan dari produk convenience. Hal ini juga
membuat konsumen menjadi ingin mencoba barang
tersebut.

Pada saat sekarang ini konsumen sudah
pintar dan memiliki banyak pilihan karena konsumen
sudah dapat memilih dan membedakan barang melalui
segi harga, merek, jumlah, kemasan dan lain-lain,
serta ingin terus mendapatkan kenyamanan pada saat
berbelanja. Untuk berbelanja produk convenience
saja konsumen sekarang memilih-milih tempat,
bahkan sekarang untuk membeli produk convenience
sekarang banyak konsumen yang berbelanja ke
swalayan.

Kota Palembang termasuk salah satu kota
yang memiliki toko swalayan yang sangat banyak,
diantaranya Carrefour yang berskala besar dan
Indomaret yang berskala kecil. Menjamurnya
swalayan ini tentu akan mempengaruhi konsumen
dalam berbelanja semua kebutuhannya, termasuk
barang convenience. Masing-masing swalayan
menawarkan produk yang beraneka ragam dan
melakukan promosi yang menarik minat konsumen
untuk berbelanja di toko. Oleh karena itu, dalam
penelitian ini akan dianalisis bagaimana pengaruh
gaya hidup dan promosi terhadap keputusan
pembelian produk convenience di swalayan.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Perilaku konsumen

Merupakan tindakan individu yang secara
langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan
menggunakan barang-barang serta jasa ekonomis
termasuk proses pengambilan keputusan yang
mendahului dan menentukan tindakan-tindakan
tersebut (Mangkunegara, 2002:35).

2.2 Model Perilaku Konsumen

Menurut Kotler dan Amstrong (2008:158)
konsumen membuat banyak keputusan pembelian
setiap hari. Kebanyakan perusahaan besar meneliti
keputusan pembelian konsumen secara sangat rinci
untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang dibeli
konsumen, di mana mereka membeli dan mengapa
mereka membeli. Pemasar dapat mempelajari
pembelian konsumen yang sebenarnya untuk
menemukan apa yang mereka beli, di mana dan
berapa banyak. Tetapi mempelajari tentang mengapa
terjadi suatu pembelian konsumen tidaklah mudah,
jawabannya sering terkunci jauh di dalam konsumen.
Bagi perusahaan dengan uang milyaran dolar yang
dapat dipertaruhkan keputusan pembelian adalah
bagian terpenting dalam perusahaan mereka. Kata
seorang analis perilaku konsumen “tetapi tak
seorangpun benar-benar mengetahui bagaimana cara
otak seseorang menentukan pilihan.” Seringkali
konsumen sendiri tidak mengetahui secara pasti apa
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yang mempengaruhi pembelian mereka. “Keputusan
pembelian dibuat sadar,” kata sang analis, ”dan…
biasanya konsumen tidak memberikan jawaban pasti
jika anda menanyai mereka, “mengapa anda membeli
produk ini?”

2.3 Gaya Hidup Konsumen

Pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh
karakteristik budaya, sosial, pribadi dan psikologis.
Salah satu faktor yang mempengaruhi pembelian
konsumen adalah gaya hidup dan promosi.

Gaya hidup konsumen adalah cara hidup
konsumen yang terlihat melalui aktivitas sehari-hari
baik melalui minat maupun pendapatan konsumen.
Gaya hidup menggambarkan keseluruhan dari
seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan
sedangkan kepribadian merupakan karakteristik
psikologis yang berbeda dari setiap orang.

Gaya hidup didefinisikan sebagai cara hidup
yang diidentifikasikan oleh bagaimana orang
menghabiskan waktu (aktivitas), apa yang mereka
anggap penting dalam lingkungannya (ketertarikan)
dan apa yang mereka pikirkan tentang diri
mereka sendiri dan juga dunia di sekitarnya
(pendapat).

Gaya hidup hanyalah salah satu cara
mengelompokkan konsumen secara psikografis. Gaya
hidup pada prinsipnya adalah bagaimana seseorang
menghabiskan waktu dan uangnya. Ada orang yang
senang mencari hiburan bersama kawan-kawannya,
ada yang senang menyendiri, ada yang bepergian
bersama keluarga, berbelanja, melakukan aktivitas
yang dinamis dan ada pula yang memiliki dan waktu
luang dan uang berlebih untuk kegiatan sosial
keagamaan.

Gaya hidup diartikan sebagai bagaimana
seseorang hidup. Gaya hidup seseorang meliputi
produk yang dibelinya, bagaimana menggunakannya
dan bagaimana seseorang tersebut berpikir dan
merasakan semua itu. Gaya hidup merupakan
manifestasi konsep diri seseorang (Supranto, J dan
Nandan Limakrisna, 2011:18).

Gaya hidup lebih menggambarkan perilaku
seseorang, yaitu bagaimana ia hidup, menggunakan
uangnya dan memanfaatkan waktu yang dimilikinya
(Sumarwan, 2011:45).

Gaya hidup hanyalah salah satu cara
mengelompokkan konsumen secara psikografis. Gaya
hidup pada prinsipnya adalah bagaimana seseorang
menghabiskan waktu dan uangnya. Ada orang yang
senang mencari hiburan bersama kawan-kawannya,
ada yang senang menyendiri, ada yang bepergian
bersama keluarga, berbelanja, melakukan aktivitas
yang dinamis dan ada pula yang memiliki waktu luang
dan uang berlebih untuk kegiatan sosial keagamaan.
Gaya hidup mempengaruhi perilaku seseorang dan
akhirnya menentukan pilihan-pilihan konsumsi
seseorang.

Gaya hidup secara luas didefinisikan sebagai
cara hidup yang diidentifikasikan oleh bagaimana
orang menghabiskan waktu mereka, apa yang mereka
pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga di dunia
sekitarnya. Perubahan gaya hidup membawa
implikasi pada perubahan selera (selera pria dan
wanita berbeda), kebiasaan dan perilaku pembelian.

Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di
dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat dan
opininya. Gaya hidup menggambarkan “keseluruhan
diri seseorang” dalam berinteraksi dengan
lingkungannya.

Dari berbagai definisi di atas dapat
disimpulkan bahwa gaya hidup adalah pola hidup
seseorang yang dinyatakan dalam kegiatan, minat dan
pendapatnya dalam membelanjakan uangnya dan
bagaimana mengalokasikan waktu. Faktor-faktor
utama pembentuk gaya hidup dapat dibagi menjadi
dua yaitu secara demografis dan psikografis. Faktor
demografis misalnya berdasarkan tingkat pendidikan,
usia, tingkat penghasilan dan jenis kelamin,
sedangkan faktor psikografis lebih kompleks karena
indikator penyusunnya dari karakteristik konsumen.

Psikografik adalah pengukuran kuantitatif
gaya hidup, kepribadian dan demografik konsumen.
Psikografik sering diartikan sebagai pengukuran  AIO
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(activity, interest, opinions) yaitu pengukuran
kegiatan, minat dan pendapat  konsumen. Psikografik
memuat beberapa pernyataan yang menggambarkan
kegiatan, minat dan pendapat konsumen.

Pendekatan psikografik sering dipakai
produsen dalam  mempromosikan produknya. Seperti
yang dinyatakan oleh Kotler bahwa psikografik
senantiasa menjadi metodologi yang valid dan bernilai
bagi banyak pemasar, dijelaskan studi psikografik
dalam beberapa bentuk seperti diuraikan berikut:

a. Profil gaya hidup (a lifestyle profile) yang
menganalisis beberapa karakteristik yang
membedakan antara pemakai dan bukan pemakai
suatu produk.

b. Profil produk spesifik (a product-specific-profile)
yang mengidentifikasi kelompok sasaran
kemudian membuat profil konsumen tersebut
berdasarkan dimensi produk yang relevan.

c. Studi yang menggunakan kepribadian ciri sebagai
faktor yang menjelaskan, menganalisis kaitan
beberapa variabel dengan kepribadian ciri,
misalnya kepribadian ciri yang mana yang sangat
terkait dengan konsumen yang sangat
memperhatikan masalah lingkungan.

d. Segmentasi gaya hidup (a general lifestyle
segmentation) membuat pengelompokkan
responden berdasarkan kesamaan preferensinya.

e. Segmentasi produk spesifik adalah studi yang
mengelompokkan konsumen berdasarkan
kesamaan produk yang dikonsumsinya.

Orang-orang yang berasal dari sub-budaya,
kelas sosial dan pekerjaan yang sama dapat memiliki
gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup adalah pola
hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam
aktivitas, minat dan opininya. Gaya hidup
menggambarkan “keseluruhan diri seseorang” yang
berinteraksi dengan lingkungannya. Pemasar mencari
hubungan antara produknya dengan kelompok gaya
hidup konsumen. Contohnya, perusahaan penghasil
komputer mungkin menemukan bahwa sebagian besar

pembeli komputer berorientasi pada pencapaian
prestasi. Dengan demikian, pemasar dapat dengan
lebih jelas mengarahkan mereknya ke gaya hidup
orang yang berprestasi.

Selain karakteristik konsumen, keputusan
pembelian juga dipengaruhi oleh kegiatan promosi
yang dilakukan perusahaan. Promosi merupakan
salah satu variabel di dalam marketing mix yang
sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam
pemasaran produk dan jasanya. Promosi adalah arus
informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk
mengarahkan seseorang atau organisasi kepada
tindakan yang menciptakan pertukaran dalam
pemasaran.

2.4 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh
Haryani (2006) dengan judul Pengaruh Harga,
Produk dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian
Deterjen Daia Konsumen Ibu Rumah Tangga di
Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo.

Permasalahan dari penelitian ini adalah: 1)
Adakah pengaruh harga, produk dan promosi
terhadap keputusan pembelian deterjen Daia di
Kecamatan Gebang dan 2) Faktor manakah di antara
harga, produk dan promosi yang berpengaruh paling
dominan terhadap keputusan pembelian deterjen Daia
di Kecamatan Gebang.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk
mengetahui adanya pengaruh harga, produk dan
promosi terhadap keputusan pembelian deterjen Daia
di Kecamatan Gebang dan 2) Untuk mengetahui
faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap
keputusan pembelian deterjen Daia di Kecamatan
Gebang.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
ibu rumah tangga yang menggunakan deterjen Daia
di Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dengan
jumlah populasi sebanyak 3352 orang. Sampel
penelitian diambil menggunakan teknik area random
sampling dengan jumlah sampel sebanyak 98 orang
yang ditentukan berdasarkan rumus Slovin. Variabel
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dalam penelitian ini terdiri dari harga, produk dan
promosi sebagai variabel bebas dan keputusan
pembelian sebagai variabel terikat. Metode
pengumpulan data menggunakan angket dan
dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis
regresi linear berganda dan deskriptif persentase.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear
berganda diperoleh persamaan Y= 3,092 + 0,325X1
+ 0,410X2 + 0,228X3. Uji keberartian persamaan
regresi dengan Uji F diperoleh Fhitung = 57,590 > 3,07
Ftabel, yang berarti secara simultan ada pengaruh
antara harga, produk dan promosi terhadap keputusan
pembelian deterjen Daia. Hasil uji parsial diperoleh
t1 = 3,641 > 1,98 ttabel, hal ini berarti bahwa ada
pengaruh antara harga terhadap keputusan pembelian,
t2 = 7,858 > 1,98 ttabel, hal ini menunjukkan ada
pengaruh antara produk dengan keputusan pembelian,
dan t3 = 4,251 > 1,98 ttabel, hal ini berarti bahwa ada
pengaruh antara promosi terhadap keputusan
pembelian. Besarnya pengaruh secara simultan antara
harga, produk dan promosi terhadap keputusan
pembelian adalah 64,8%. Besarnya pengaruh masing-
masing variabel yaitu harga sebesar 12,4% produk
sebesar 39,7% dan promosi sebesar 16,2%.

2.5 Hipotesis

1) Ada pengaruh yang signifikan antara gaya hidup
konsumen dan promosi terhadap keputusan

pembelian produk convenience di toko swalayan
secara simultan.

2) Ada pengaruh yang signifikan antara gaya hidup
konsumen dan promosi terhadap keputusan
pembelian produk convenience di toko swalayan
secara parsial.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

           Desain penelitian ini menggunakan desain
penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui
hubungan dua variabel atau lebih, variabel
yang dimaksud adalah variabel X1 (gaya hidup
konsumen), X2 (promosi) dan variabel Y (keputusan
pembelian).

3.2 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah suatu
definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan
cara memberikan arti atau menspesifikasikan
bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
operasionalisasi variabel yang dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel  1:  Variabel dan Definisi Variabel, Indikator dan Skala Pengukurannya

No.
1.

2.

3.

Variabel dan Definisi Operasional
Gaya hidup konsumen adalah cara hidup konsumen yang
menggunakan produk convenience terlihat melalui aktivitas sehari-
hari baik melalui minat maupun pendapatan konsumen yang
melakukan pembelian di swalayan Palembang.
Promosi adalah alat yang dipergunakan untuk menyampaikan
informasi barang convenience kepada semua konsumen yang berada
di kota Palembang.
Keputusan pembelian konsumen, kegiatan konsumen dalam
mendapatkan dan mempergunakan produk convenience di kota
Palembang.

Indikator
a. Aktivitas
b.Ketertarikan
c. Pendapat

a. Periklanan
b.Promosi penjualan

a. Pilihan produk
b.Pilihan merek
c. Pilihan jumlah
d.Pilihan tempat

pembelian atau
penyalur

Skala
Nominal

Nominal

Nominal

Sumber: Penulis 2012
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3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok elemen yang
lengkap, biasanya berupa orang, objek, transaksi atau
kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajari atau
menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini
populasinya adalah seluruh konsumen yang
melakukan pembelian barang convenience di
Carrefour (Jl. Angkatan 45) dan Indomaret (Jl.
Jendral Sudirman, Indomaret Palcomtech) di kota
Palembang.

        Penelitian ini bersifat infinit karena jumlah
pengunjung swalayan setiap harinya tidak diketahui
dan akan dilakukan dengan metode sampling
aksidental yaitu mendatangi konsumen yang
berbelanja di swalayan tersebut dengan jumlah sampel
50 konsumen di setiap swalayan, dengan asumsi
sampel besar n > 30 (Hasan, 2008:96). Jadi dalam
penelitian ini sampel yang diambil sebesar 100
konsumen.

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data primer dari jawaban kuesioner yang
diberikan pada responden. Teknik pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian adalah daftar
pertanyaan (kuesioner) yang berhubungan dengan
indikator-indikator yang digunakan.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam
penelitian ini program SPSS 17 (Santosa, Singgih
dan Fandy Tjiptono, 2001) untuk mengetahui
pengaruh Gaya Hidup Konsumen dan Promosi
Terhadap Keputusan Pembelian Produk Convenience
di toko Swalayan. Alat analisis yang digunakan:

1) Regresi Linear Berganda
Menurut Hasan (2005:259) regresi linear
berganda adalah regresi linear dimana variabel
terikatnya (Y) keputusan pembelian atau
dijelaskan lebih dari satu variabel bebas (X1)
Gaya Hidup Konsumen dan (X2) Promosi.

2) Koefisien Determinasi (R)
Koefisien determinasi digunakan untuk
mengetahui uraian yang dapat diterangkan oleh
persamaan regresi yaitu untuk mengetahui
seberapa besar variabel yang dapat diterangkan
oleh variabel X.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menyebarkan
kuesioner kepada 100 responden. Kuesioner berisi
pertanyaan yang menjelaskan indikator gaya hidup
konsumen, indikator promosi dan indikator keputusan
pembelian. Hasil jawaban responden yang terkumpul
disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 2: Jawaban Responden Berdasarkan Indikator Gaya Hidup Konsumen

No.

1
2

No.

1
2

Indikator
Aktivitas

Setiap hari saya disibukkan oleh pekerjaan saya
Saya termasuk orang yang senang berbelanja

Indikator
Interest / Minat

Saya orang yang sangat peduli dengan keluarga
Saya orang yang sangat suka produk keluaran baru

STS
1
2
3

STS
0
0
0

TS
3
2
5

TS
1
0
1

N
28
27
55

N
34
19
53

S
52
55

107

S
47
60

107

SS
16
14
30

SS
18
21
39

Jumlah

Jumlah

Skor

Skor
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Tabel 2: Sambungan

No.

1

2

Indikator
Opini / Pendapat

Menurut saya, membeli produk convenience
berkualitas tinggi itu sangat penting
Menurut saya, produk yang serba praktis itu
menyenangkan

STS
0

1

1

TS
0

9

9

N
23

24

47

S
56

47

103

SS
21

19

40

Skor

Jumlah

Sumber: Perhitungan data primer, 2012

Tabel 3: Jawaban Responden Berdasarkan Indikator Promosi

No.

1

2

3

No.

1

2

3

Indikator
Periklanan

Saya memilih produk convenience yang iklannya
sering tampil di media
Saya memilih produk convenience yang iklannya
memiliki cerita yang menarik
Saya memilih produk convenience karena iklannya
berisi janji yang bisa dibuktikan

Indikator
Promosi Penjualan

Saya memilih produk convenience yang ada kupon
undiannya
Saya memilih produk convenience yang ada
diskonnya
Saya memilih produk convenience karena
hadiahnya

Jumlah

Jumlah

Skor

Skor

STS
6

2

2

10

TS
16

14

5

35

N
43

30

28

101

S
21

38

45

104

SS
14

16

20

50

STS
1

0

0

1

TS
0

0

1

1

N
24

18

21

63

S
51

39

46

136

SS
24

43

32

99

Sumber: Perhitungan data primer, 2012

Tabel 4: Jawaban Responden Berdasarkan Indikator Keputusan Pembelian

Indikator
Pilihan Produk

Saya membeli produk convenience yang
berkualitas
Saya membeli produk convenience yang praktis

STS
5

0
5

TS
6

2
8

N
32

26
58

S
42

48
90

SS
15

21
36

No.

1

2
Jumlah

Skor
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Indikator
Pilihan Merek

Saya membeli produk convenience yang bermerek
Saya membeli produk convenience yang sering
dipakai orang lain

Indikator
Pilihan Tempat

Saya membeli produk convenience yang dijual di
toko swalayan

Indikator
Jumlah Pembelian

Saya membeli produk convenience dalam jumlah
banyak

STS
3
0

3

STS
0

0

STS
0

0

No.

1
2

No.

1

No.

1

Skor

Tabel 4: Sambungan

TS
2
1

3

TS
0

0

TS
0

0

N
12
18

30

N
18

18

N
23

23

S
59
58

117

S
59

59

S
49

49

SS
24
23

47

SS
23

23

SS
28

28

Skor

Skor

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Sumber: Perhitungan data primer, 2012

Berdasarkan data yang terkumpul,
selanjutnya dilakukan pengolahan data secara
komputerisasi dengan menggunakan program SPSS

versi 17.0. Hasil pengolahan data disajikan pada tabel
5 berikut.

Tabel  5: Tabel Hasil Pengolahan Program SPSS

Variabel
Konstanta

Gaya Hidup
Promosi
F Hitung
R Square

Koefisien Regresi
1,375
0,470
0,197

16,424
0,253

T hitung

0,395
0,180

Signifikan

0,000
0,72

0,000

Kesimpulan

Ho ditolak
Ho diterima
Ho ditolak

Sumber: Data primer yang diolah SPSS ver. 17.0

Berdasarkan tabel di atas maka didapatkan
persamaan regresi sebagai berikut:

Y = 1,375 + 0,470 X1 + 0,197 X2
Model regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1) Jika variabel gaya hidup konsumen dan promosi

= 0 maka keputusan pembelian sebesar 1,375.
2) b1 = 0,470 artinya, promosi (X2) dianggap tetap,

setiap kenaikan variabel gaya hidup konsumen

(X1) sebesar 1 satuan, maka tingkat keputusan
pembelian produk convenience di kota Palembang
akan meningkat sebesar 0,470.

3) b2 = 0,197 artinya, jika gaya hidup konsumen (X1)
dianggap tetap, setiap kenaikan variabel promosi
(X2) sebesar 1 satuan, maka tingkat keputusan
pembelian produk convenience akan juga
meningkat sebesar 0,197.

4) Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa
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Fhitung adalah sebesar 16,424 dengan nilai taraf
signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari á =
0,05 (0,000 < 0,05), maka Ha diterima dan Ho
ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan
antara gaya hidup konsumen dan promosi secara
simultan terhadap keputusan pembelian produk
convenience di toko swalayan.

5) Berdasarkan tabel koefisien di atas, dapat
dilihat bahwa thitung untuk gaya hidup konsumen
(X1) terhadap keputusan pembelian adalah sebesar
4,002, dengan nilai taraf signifikansi lebih kecil
dari á = 0,05 (0,000 < 0,05) maka Ha diterima
dan Ho ditolak, artinya secara parsial ada
pengaruh signifikan antara gaya hidup konsumen
terhadap keputusan pembelian produk
convenience di toko swalayan.

6) Selanjutnya untuk promosi (X2) terhadap
keputusan pembelian adalah sebesar 1,822 dengan
nilai taraf signifikansi lebih besar dari á = 0,05
(0,072 > 0,05)  maka Ha ditolak dan Ho diterima,
artinya secara parsial tidak ada pengaruh
signifikan antara promosi terhadap keputusan
pembelian produk convenience di toko swalayan.

7) Hasil uji determinasi terlihat bahwa nilai R square
(R) sebesar 0,253 angka tersebut menggambarkan
bahwa keputusan pembelian (Y) dapat dijelaskan
oleh variabel gaya hidup konsumen (X1) dan
promosi (X2) sebesar 0,253 atau 25,3% (dari
model summary) sedangkan sisanya 74%
dijelaskan oleh faktor lain yang tidak masuk dalam
penelitian ini dan dianggap tetap.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Pengaruh Gaya Hidup Konsumen
Terhadap Keputusan Pembelian Produk
Convenience

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya
hidup konsumen berpengaruh positif dan signifikan
terhadap keputusan pembelian produk convenience
di toko swalayan, artinya jika gaya hidup konsumen
semakin tinggi akan mempengaruhi tingginya
keputusan pembelian produk convenience di toko

swalayan. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang
pertama yaitu aktivitas dimana responden
menyatakan persetujuan bahwa konsumen setiap hari
disibukkan dengan pekerjaan dan termasuk orang
yang senang berbelanja sebanyak 22,8%.

Hal ini berarti konsumen berpendapat bahwa
di dalam membeli produk convenience biasanya
konsumen juga memperhatikan aktivitas kesibukan
bekerja dan hobi berbelanjanya. Konsumen
menginginkan produk convenience yang dijual di
tempat yang bisa mereka kunjungi dan tidak
mengganggu pekerjaan dan mendukung hobi mereka.
Maka dari itu konsumen akan merasa puas dan akan
melakukan pembelian produk convenience tersebut.

Hal ini berarti konsumen berpendapat bahwa
indikator aktivitas adalah penting yang artinya
menonjol dan diperhitungkan oleh konsumen bila
melakukan pembelian produk convenience di toko
swalayan. Interest atau minat juga mempengaruhi
gaya hidup konsumen dalam berbelanja produk
convenience di toko swalayan, hal ini
menggambarkan bahwa minat dan pendapat
konsumen terhadap barang convenience di toko
swalayan yang positif akan mempengaruhi keputusan
pembeliannya. Hal ini didukung oleh jawaban
responden yang menyatakan persetujuan sebanyak
24,3% untuk indikator minat dan 23,8% untuk
indikator pendapat.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka
kebijakan yang dapat dilakukan adalah agar
perusahaan penjual produk convenience yang ada,
terus mencari ide-ide yang kreatif guna menarik
perhatian konsumen untuk melakukan keputusan
pembelian. Salah satu cara untuk menarik perhatian
konsumen dari segi gaya hidupnya adalah dengan
memperhatikan jam buka toko karena berdasarkan
aktivitas konsumen yang berbelanja terkadang
disibukkan dengan pekerjaannya.

4.2.2 Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan
Pembelian Produk Convenience

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
promosi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
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keputusan pembelian produk convenience di toko
swalayan. Hal ini disebabkan promosi yang dilakukan
masih kurang dan kurang menarik penyampaiannya.
Kurang menarik dan kurangnya penyampaian melalui
media terutama untuk periklanan dan ini didukung
oleh pernyataan responden yang menyatakan
persetujuan terhadap indikator periklanan hanya
sebesar 25,6 %. Sementara untuk promosi  penjualan
lebih menarik bagi konsumen terutama karena pihak
toko sering memberikan diskon, undian dan hadiah
bagi konsumen. Hal ini didukung oleh jawaban
responden yang menyatakan persetujuan sebanyak
39,1% relatif lebih banyak dibandingkan periklanan.
Promosi sebagai salah satu faktor penting yang
mempengaruhi keputusan pembelian, maka toko
swalayan harus terus mencari ide-ide yang kreatif
guna menarik perhatian konsumen melalui promosi-
promosi yang bisa menarik perhatian konsumen untuk
melakukan keputusan pembelian. Salah satu cara
untuk menarik perhatian konsumen dari segi promosi
adalah dengan memperhatikan desain atau tampilan
dari iklan dan tetap melakukan promosi penjualan
yang menarik dengan memberikan diskon, hadiah,
undian maupun bentuk promosi penjualan yang lain.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Setelah dilakukan pengujian secara statistik,
maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1) Secara bersama-sama terdapat pengaruh yang
signifikan antara variabel gaya hidup konsumen
dan promosi terhadap keputusan pembelian
produk convenience di toko swalayan. Hal ini
ditunjukkan oleh nilai Fhitung yang diperoleh
signifikan dan berpengaruh positif.

2) Secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan
antara variabel gaya hidup konsumen terhadap
keputusan pembelian produk  convenience di toko
swalayan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t yang
diperoleh tersebut signifikan dan berpengaruh
positif. Hal ini berarti bahwa variabel gaya hidup
konsumen (X1) berpengaruh secara signifikan
terhadap keputusan pembelian (Y) sedangkan
variabel promosi (X2) tidak berpengaruh yang

signifikan terhadap keputusan pembelian (Y).
Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis
memberikan saran sebagai berikut:

1) Perusahaan harus lebih memperhatikan gaya
hidup konsumen, yang dapat diketahui dari
aktivitas, minat dan opininya, sehingga dapat
dijadikan sebagai dasar untuk merancang strategi
pemasaran perusahaan, termasuk diantaranya
untuk merumuskan produk yang ditawarkan.

2) Perusahaan harus meningkatkan kegiatan
promosinya dengan lebih kontinyu melakukan
periklanan melalui berbagai media dengan cara
yang kreatif dan menarik, serta tetap
mempertahankan promosi penjualan yang selama
ini telah dilakukan.
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