
 
  

SKRIPSI 

 

 

PENGARUH KELOMPOK REFERENSI, GAYA HIDUP DAN 

SIKAP TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK 

ORIFLAME PADA MASYARAKAT KOTA PEKANBARU 

 

 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 

(SE) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  

Universitas Sultan Syarif Kasim  

Riau 

 

 

    

 

OLEH: 

 

RANI ANGGELINA 

NIM: 11671202879 

 

 

PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN 

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 

       1441 H/ 2020 M 

  



 

 



 

 

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI 

 

NAMA : RANI ANGGELINA 

NIM : 11671202879 

KONSENTRASI : Manajemen Pemasaran 

PROGRAM STUDI : S1 MANAJEMEN 

SEMESTER : 8 (Delapan) 

FAKULTAS : Ekonomi dan Ilmu Sosial 

JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Kelompok Referensi, Gaya Hidup dan Sikap 

Terhadap Keputusan Pembelian Produk Oriflame pada 

Masyarakat Kota Pekanbaru 

TANGGAL UJIAN : 14 Juli 2020 

 

DISETUJUI OLEH: 

KETUA PENGUJI 

 

 

 

Dr. JULINA, SE, M.Si 

NIP. 19730722 199903 2 001 

 

MENGETAHUI 

PENGUJI I PENGUJI II 
  

         

Dr. DONY MARTIAS, SE, MM NURRAHMI HAYANI, SE, MBA 

NIP. 19760306 200710 1 004 NIP. 19830324 201503 2 003 
 



 

i 
 

ABSTRAK 

 
 

“PENGARUH KELOMPOK REFERENSI, GAYA HIDUP DAN SIKAP 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK ORIFLAME PADA 

MASYARAKAT KOTA PEKANBARU”. 

 

RANI ANGGELINA 

11671202879 
 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji sejauh mana Pengaruh Kelompok 

Referensi, Gaya Hidup dan Sikap Terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Oriflame pada Masyarakat Kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh masyarakat Kota Pekanbaru yang menggunakan produk Oriflame 

yang jumlahnya tidak diketahui. Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 

100 orang dengan menggunakan metode   Purposive Sampling. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan, diperoleh hasil bahwa kelompok referensi memiliki pengaruh 

secara parsial terhadap keputusan pembelian Hal ini mengindikasikan tidak 

selamanya seorang konsumen dapat dipengaruhi oleh berbagai kelompok 

referensi, tetapi tergantung keinginan dari konsumen apakah ingin membeli 

sebuah produk tersebut atau tidak dengan berbagai pertimbangan. Hasil analisis 

regresi yang kedua membuktikan bahwa gaya hidup berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian, yang berarti H2 yang dikemukakan diterima. Dengan begitu 

maka semakin meningkatnyan gaya hidup yang dilakukan oleh seseorang maka 

akan semakin tinggi keputusan pembelian produk kosmetik Oriflame. Hasil 

analisis regresi yang ketiga membuktikan bahwa sikap berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian, yang berarti H3 yang dikemukakan diterima. Hal ini 

ditunjukkan bahwa perasaan seorang selalu berubah-ubah setiap waktu sehingga 

sikap setiap konsumen berbeda dalam mengambil tindakan.Secara simultan 

Kelompok Referensi, Gaya Hidup dan Sikap memiliki pengaruh Terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Oriflame pada Masyarakat Kota Pekanbaru. 

Sementara nilai R Square sebesar 50.1% Kelompok Referensi, Gaya Hidup dan 

Sikap dapat mempengaruhi Keputusan Pembelian sementara sisanya 49.9% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 
 
Kata Kunci: Kelompok Referensi, Gaya Hidup, Sikap dan Keputusan          

Pembelian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Pekanbaru merupakan kota yang mempunyai jumlah penduduk yang 

cukup besar, dengan jumlah penduduk yang cukup besar tersebut membuat 

Pekanbaru menjadi daerah pemasaran yang cukup potensial bagi perusahaan-

perusahaan. Banyak perusahaan lokal maupun perusahaan asing berlomba untuk 

meluncurkan berbagai jenis produk kecantikan yang akan membuat konsumen 

lebih selektif dalam memilih suatu produk.  

 Saat ini, kalangan remaja hingga orang dewasa merupakan kalangan yang 

sangat memperhatikan perkembangan produk yang sedang populer. Produk yang 

sangat diikuti oleh kaum remaja hingga orang dewasa adalah perawatan pribadi 

dan kosmetik. Karenakan adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat yang 

semulanya cukup menggunakan bedak wajah untuk mempercantik diri, kini 

beralih ke produk pelengkap lainnya, seperti Eyeshadow, Eyeliner, Lipstik dan 

sebagainya yang seiring dengan meningkatnya pendapatan dan kebutuhan 

kosmetik lainnya. Dan awalnya konsumen membeli sebuah produk hanya dilihat 

dari fungsinya, akan tetapi, semakin berkembangnya produk-produk dipasaran, 

maka konsumen membeli atau mengkonsumsi sebuah produk karena nilai 

sosialnya. Karena bagi kaum wanita, memakai produk yang bermerek akan 

menimbulkan kesan modern dan prestise tersendiri bagi dirinya sendiri. 
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Mahasiswi dimana pada umumnya apabila pergi ke kampus tidak hanya  

berpakaian rapih, tetapi juga memakai riasan wajah, seperti bedak, pelembab bibir 

perona pipi, mascara dan lain-lain. Mobilitas kegiatan tersebut berdampak 

semakin banyak mahasiswi menghabiskan waktunya di luar rumah karena 

banyaknya kegiatan. Mahasiswi yang sebagian besar lebih suka menggunakan 

kosmetik dengan merek yang terkenal dan berkualitas. Dimana kualitas ditentukan 

oleh pandangan dan pengalaman mereka terhadap  suatu produk. 

Tingginya minat beli konsumen terhadap produk kosmetik, karena kosmetik 

sangat identik dengan wanita yang selalu ingin tampil cantik dan menarik 

dalam segala situasi. Dan untuk menjaga penampilan agar tetap cantik, maka 

dibutuhkan kosmetik. Kosmetik saat ini, bukan hanya wanita perkotaan saja yang 

menggunakannya tetapi telah merambah ke daerah pedesaan. Hal ini karena, 

zaman semakin modern sehingga perusahaan-perusahaan menuntut agar karyawan 

atau pegawainya menggunakan kosmetik seperti pegawai bank, kantor-kantor, 

sales, dan masih banyak lagi. Dan industri kosmetik merupakan salah industri 

yang juga mengalami perkembangan dari tahun ketahun. 

Sehubungan dengan fenomena yang terjadi di Indonesia, hal ini di dukung 

dengan data kemajuan pada industri kecantikan di Indonesia saat ini menunjukan 

peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (2016), pertumbuhan 

pasar industri ini rata-rata mencapai 9,67% per tahun dalam enam tahun terakhir 

(2009-2015). Diperkirakan besar pasar kosmetik sebesar Rp 46,4 triliun di tahun 

2018 ini. Setelah mencatat pertumbuhan tujuh persen sepanjang 2019, 

kementerian perindustrian menargetkan pertumbuhan industri kosmetik diatas 
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sembilan persen pada tahun 2020. Pertumbuhan tersebut bertumpu pada perluasan 

ragam jenis kosmetik serta personal care. Dengan jumlah dan persentse tersebut, 

Indonesia merupakan potensi pasar bagi para pengusaha industri kecantikan baik 

dari luar maupun dalam negeri. 

 Beberapa tahun belakangan ini, Pekanbaru di banjiri dengan berbagai 

produk kosmetik salah satunya adalah PT. Orindo Alam Ayu atau yang lebih 

dikenal dengan Oriflame. Oriflame masuk ke Indonesia pada tahun 1986. 

Oriflame adalah perusahaan kosmetik dan perawatan pribadi yang berbasis MLM 

(Multi Level Marketing) yang menawarkan produk kosmetik dan perawatan kulit 

alami yang berkulitas tinggi. Produk Oriflame  memiliki kemasannya yang 

menarik, karena targetnya untuk semua kalangan, maka formulanya dibuat ringan. 

Kosmetik Oriflame cukup lengkap, mulai dari BB cream, foundation, loose 

powder, eyeshadow, eyeliner, maskara, lipstik, dengan pilihan warna yang banyak 

mulai dari lembut hinggal bold. Sehingga para remaja hingga orang dewasa bisa 

bereksperimen dengan makeup. 

 Produk Oriflame  ini banyak diminati oleh masyarkat luas karena brand 

kosmetik yang mengusung tema yang berbasis alami. Brand ini mengajak 

pemakainya untuk kembali pada alam. Mereka menawarkan beragam produk 

kecantikan perawatan kulit, perawatan rambut, dan makeup. Produk alami mereka 

ditujukan untuk masyarakat modern, yang membutuhkan perawatan secara alami. 

Semua bahan yang digunakan merupakan bahan alami, sehingga aman digunakan 

dan tidak merusak kulit. Brand ini sangat populer di antara kalangan muda, 

merupakan merek yang disukai karena berkualitas. 
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 Perilaku konsumen saat ini adalah mereka menginginkan produk kosmetik 

yang cocok untuk kulit mereka. Selain itu konsumen ingin terlihat keren saat 

membawa dan menggunakan produk yang desainnya juga bisa mewakili 

kepribadian mereka. Untuk itu Oriflame mengeluarkan produk kosmetik dengan 

desain packaging nya yang  didodminasi oleh warna pastel yang  playful, dan 

simple. 

 Oriflame telah memiliki kesan yang positif dikalangan masyarakat, 

dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang berhasil diraih Oriflame, salah 

satunya adalah Top Brand Award. Oriflame berharap bisa mewujudkan keinginan 

konsumen dan menjadi solusi dalam hal makeup yang juga memiliki 

image cool dan lovable. Dengan begitu konsumen dapat menggunakan produk 

tersebut di depan publik dan berbagi dengan teman-teman mereka. 

 Berikut ini merupakan tabel data hasil Top Brand Award pada tahun 2015-

2019 pada kategori perlengkapan pribadi. 

Tabel 1.1 : Top Brand Award 2015-2019 

 

No 

Top Brand  

Index 2015 

Top Brand  

Index 2016 

Top Brand  

Index 2017 

Top Brand  

Index 2018 

Top Brand  

Index 2019 

1. The Body 

Shop 29.0% 

The Body 

Shop 21.7% 

Wardah 14.4% Oriflame 

16.8% 

The Body 

Shop 30.9% 

2. Oriflame 

16.5% 

Wardah 

10.5% 

The Body Shop 

11.6% 

Wardah 

16.4% 

Oriflame 

19.4% 

3. Mustika Ratu 

11.7% 

Oriflame 

9.7% 

Mustika Ratu 

6.8% 

The Body 

Shop 12.7% 

Mustika 

Ratu 9.0% 

4. Wardah 7.5% Mustika Ratu 

7.6% 

Oriflame 3.7% Mustika Ratu 

12.5% 

Wardah 

13.2% 

5. - Herborist 

3.9% 

Herborist 3.5% Dove 11.7% Dove 8.3% 

Sumber: http//www.topbrand-award.com/2019 

 Setiap tahun persentase top brand Oriflame mengalami peningkatan dan 

penurunan. Disebabkan kurangnya leader untuk menduplikasi produk Oriflame 
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dan banyaknya produk-produk lain yang bersaingan dengan sangat ketat. Untuk 

mempertahankan predikat top brand dan eksistensi dikalangan masyarakat, maka 

Oriflame secara terus menerus menciptakan produk-produk unggulan yang sulit 

ditiru pesaing lainnya, meningkatkan pelayanan dan fasilitasnya. Adapun cara 

yang telah dilakukan oleh Oriflame untuk meningkatkan pelayanan dan 

fasilitasnya adalah dengan memberikan diskon kepada para member dan 

consultan, memberikan training gratis bagi para member dan consultan mengenai 

produk Oriflame. Jika konsumen cocok dengan suatu produk dan merasakan 

khasiat yang diberikan produk. Walaupun barang berharga jual tinggi, maka 

konsumen tidak akan mementingkan seberapa tingginya harga jual beli tersebut. 

Karena di Indonesia masyarakat bebas berpikir (liberalisme) untuk memilih 

produk apa yang diinginkan dan sesuai bagi mereka. 

 Dalam membuat sebuah keputusan untuk membeli seorang konsumen akan 

melalui beberapa tahapan yang dikenal sebagai  proses keputusan pembelian. 

Proses keputusan pembelian merupakan hal penting yang dilakukan konsumen 

dalam membeli suatu produk karena dalam proses tersebut memuat berbagai 

langkah yang terjadi secara berurutan sebelum konsumen mengambil keputusan. 

Kotler & Amstrong (2014) mengemukan bahwa keputusan pembelian adalah 

tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-

benar membeli. Menurut Nugroho (2015) keputusan pembelian dipengaruhi oleh 

empat faktor utama yaitu : 

1) Budaya (sub, sub budaya dan kelas ekonomi).  

2) Sosial (kelompok referensi, keluarga serta peran status).  
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3) Pribadi (usia, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup dan  kepribadian)  

4) Psikologis (motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan dan sikap). 

 Dalam penelitian ini penulis berfokus pada tiga faktor keputusan 

pembelian yaitu faktor sosial (kelompok referensi) faktor pribadi (gaya hidup) dan 

faktor psikologis (sikap). 

 Sumarwan (2014) mendefinisikan bahwa kelompok referensi adalah 

seorang individu atau sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi 

perilaku seseorang. Kelompok referensi bertindak sebagai titik perbandingan atau 

titik referensi langsung (berhadapan) atau tidak langsung dalam membentuk sikap 

atau perilaku seseorang. Kelompok referensi memiliki peran penting dalam 

pengambilan keputusan pembelian. Kelompok referensi terdiri dari teman, 

sahabat, rekan kerja, keluarga, dsb. 

 Seiring berkembang nya produk-produk kosmetik dikalangan masyarakat, 

ini membuat kosmetik telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Setiadi 

(2013) menyatakan bahwa gaya hidup secara luas didefinisikan sebagai cara hidup 

yang identifikasikan oleh bagaimana seseorang menghabiskan waktu mereka 

(aktivitas), apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya (ketertarikan) 

dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga dunia 

sekitarnya (pendapat). Gaya hidup suatu masyarakat akan berbeda dengan 

masyarakat lainnya, bahkan dari masa kemasa gaya hidup suatu individu dan 

kelompok masyarakat tertentu akan bergerak dinamis. Pengukuran gaya hidup 

meliputi pengukuran terhadap aktivitas, minat, opini dan demografi. Pengukuran 

gaya hidup akan membantu pemasar dalam merumuskan strategi pemasaran. 
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Konsep gaya hidup juga mempermudah pemasar untuk mengerti apa yang 

dipikirkan, dirasakan dan dipilih oleh konsumen. 

 Dengan adanya dorongan dari seseorang atau kelompok membuat 

konsumen tertarik untuk memilih dan membeli sebuah produk yang dirasa akan 

dapat memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Tatik (2013) sikap merupakan 

ekspresi perasaan yang berasal dari dalam diri individu yang mencerminkan 

apakah seseorang senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, dan setuju atau 

tidak setuju terhadap suatu obyek. Ungkapan ekspresi dari diri mencermikan sikap 

senang maupun tidak senang dari konsumen terhadap produk yang dipilih, karena 

sikap juga mempengaruhi faktor pengambilan keputusan dari suatu produk.  

 Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk meneliti yang berkaitan dengan 

keputusan pembelian produk Oriflame. Dimana banyak sekali masyarakat yang 

memakai produk kecantikan terutama perempuan yang selalu ingin berpenampilan 

cantik dan menarik. Dalam studi ini penulis mengambil sampel atau responden 

yang akan diteliti adalah masyarakat Kota Pekanbaru. Dipilihnya masyarakat Kota 

Pekanbaru sebagian besar adalah mahasiswa atau remaja yang suka berbelanja 

produk kecantikan. 

 Berdasarkan penguraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang di tuangkan dalam bentuk penelitian dengan judul “Pengaruh 

Kelompok Referensi, Gaya Hidup dan Sikap Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Oriflame pada Masyarakat Kota Pekanbaru”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana faktor kelompok referensi, gaya hidup dan sikap berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian produk Oriflame 

pada Masyarakat Kota Pekanbaru? 

2. Bagaimana faktor kelompok referensi, gaya hidup dan sikap berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap keputusan pembelian produk Oriflame 

pada Masyarakat Kota Pekanbaru? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kelompok referensi, gaya 

hidup dan sikap secara parsial terhadap keputusan pembelian produk 

Oriflame pada Masyarakat Kota Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kelompok referensi, gaya 

hidup dan sikap secara simultan terhadap keputusan pembelian produk 

Oriflame pada Masyarakat Kota Pekanbaru. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Dengan melakukan penelitian ini merupakan kesempatan yang baik bagi 

penulis untuk dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama 

menjalani perkuliahan dan memperluas wahana berfikir ilmiah dalam 

bidang manajemen pemasaran. 
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2. Bagi Akademis 

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan 

mampu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu manajemen 

pemasaran yang dapat ditindak lanjuti. 

3. Peneliti berikutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan serta dapat 

dugunakan sebagai bahan referensi tambahan untuk penelitan lebih lanjut. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan bab ini, penulis membagi rencana dan sistematika 

penulisan dalam 6 bab, yaitu :  

BAB I : PENDAHULUAN 

Merupakan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II  : TELAAH PUSTAKA 

Merupakan uraian tentang landasan teori, pandangan islam, 

penelitian terdahulu, kerangka penelitian, konsep operasional, 

variabel, dan hipotesis. 

BAB III  : METODE PENELITIAN  

Merupakan uraian mengenai lokasi penelitian, jenis data dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, dan 

analisis data. 
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BAB IV  : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Merupakan gambaran umum mengenai produk Oriflame yang 

merupakan produk kecantikan dari Swedia. 

BAB V : HASIL PENELITIAN 

Merupakan uraian mengenai hasil dari penelitian yaitu pengaruh 

kelompok referensi, gaya hidup dan sikap terhadap keputusan 

pembelian produk Oriflame dikota Pekanbaru. 

BAB VI  : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Merupakan uraian tentang kesimpulan dan saran yang merupakan 

pernyataan singkat yang diambil dari analisis dan pembahasan 

penelitian dan mencoba memberikan saran yang mungkin 

bermanfaat bagi para konsumen yang memakai produk 

kecantikan pada masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Manajemen Pemasaran 

 Pemasaran merupakan sebuah sistem dari keseluruhan kegiatan-kegiatan 

bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan 

dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memahami, memenuhi dan 

memuaskan kebutuhan konsumen. Perusahaan memerlukan berbagai cara untuk 

dapat mengukur kegiatan pemasarannya dengan tujuan perusahaan yang telah 

ditetapkan, dengan demikian diperlukan suatu pengaturan atau manajemen dalam 

hal ini adalah manajemen pemasaran. 

 Assauri (2013) menyatakan bahwa manajemen pemasaran merupakan 

kegiatan penganalisisan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program-

program yang dibuat untuk membentuk, membangun dan memelihara keuntungan 

dari pertukaran melalui sasaran pasar guna mencapai tujuan organisasi 

(perusahaan) dalam jangka. Tjiptono (2014) mengemukakan bahwa manajemen 

pemasaran adalah kegiatan menganalisa, merencanakan, mengimplementasi, dan 

mengawasi segala kegiatan (program), guna memperoleh tingkat pertukaran yang 

menguntungkan dengan pembeli sasaran dalam rangka tujuan organisasi. 

 Kemudian Nugroho (2013) menjelaskan bahwa manajemen pemasaran 

adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga, 

menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggal. Darmanto dan Wadaya 

11 
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(2016) mendefinisikan manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih 

target pasar dan membangun hubungan yang menguntungkan dengan target pasar 

tersebut. Selanjutnya manajemen pemasaran berdasarkan penelitian Stanton 

(2015) menyatakan bahwa manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, 

penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, 

membangun dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar 

sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. 

 

2.2  Perilaku Konsumen 

 Samosir dan Prayoga (2015) mengemukakan bahwa perilaku konsumen 

adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, 

membeli, menggunakan dan bagaimana barang, jasa, ide atau pengalaman untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Defenisi ini menjelaskan 3 hal 

penting, yaitu:  

1. Perilaku konsumen bersifat dinamis, elastis, susah untuk ditebak  

2. Dari sudut interaksi biasanya perilaku terbentuk karena faktor lingkungan. 

3. Melihat pertukaran seperti menukar barang milik penjual dengan uang 

 para pembeli.  

Kemudian Samosir dan Prayoga (2015) menjelaskan bahwa proses 

pembelian yang rumit biasanya melibatkan beberapa keputusan, suatu keputusan 

melibatkan pilihan diantara beberapa alternative tindakan atau perilaku, pada 

intinya walaupun pemasar sering mengacu pada pilihan antara produk, merek dan 

tempat pembelian, proses pembelian juga biasanya dipengaruhi dengan hubungan 

baik antara produsen.  
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2.3  Keputusan Pembelian 

2.3.1 Pengertian Keputusan Pembelian 

  Keputusan Pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan 

pembeli di mana konsumen benar-benar membeli (Kotler & Amstrong, 2014). 

Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung 

terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang ditawarkan. 

Konsumen umumnya melakukan tiga jenis keputusan pembelian yaitu pembelian 

yang direncanakan (fully planned puschase), pembelian yang terencana dengan 

berbagai pertimbangan (partially planned purchase) dan pembelian yang tidak 

direncanakan (unplanned purchase). Suatu pembelian yang direncanakan adalah 

keputusan yang dilakukan konsumen dalam menjatuhkan pilihannya kepada suatu 

produk akibat dari perencanaan yang matang. Pembelian yang terencana dengan 

berbagai pertimbangan, bermaksud untuk menjatuhkan pilihan kepada produk 

yang sudah ada namun pemilihan merk ditunda sampai saat pembelajaran. 

Pembelian yang tidak direncanakan, adalah pemilihan terhadap jenis produk yang 

sebelumnya tidak direncanakan untuk dipilih sebelumnya setelah dipicu oleh 

rangsangan oleh usaha para pemasaran. 

  Nugroho (2015) menyatakan bahwa pengertian keputusan pembelian 

adalah suatu keputusan seseorang dimana dia memilih dari beberapa alternatif 

pilihan yang ada dan proses integrasi yang mengkombinasi sikap pengetahuan 

untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu 

diantaranya. Kemudian Sumarwan (2014) menjelaskan bahwa keputusan 

pembelian merupakan keputusan konsumen yang akan terjadi jika keinginan 
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konsumen untuk membeli suatu barang sudah bulat yang meliputi mengenai 

barang apa yang akan dibeli, apakah membeli atau tidak, kapan membeli, dimana 

membeli, bagaimana cara membayarnya, dan sebagainya. Selanjutnya Sangadji 

dan Sopiah (2013) mendefinisikan keputusan pembelian merupakan (purchase 

decision) adalah pembelian merek yang paling disukai.  

  Menurut Tatik ( 2013) menjelaskan bahwa keputusan pembelian barang 

atau jasa umumnya melibatkan dua pihak atau lebih. Ada lima peranan yang 

terlibat yaitu:  

1. Pemrakarsa (initiator), yaitu orang yang pertama kali menyarankan ide 

untuk membeli suatu barang/jasa. 

2. Pembawa pengaruh (influencer), yaitu orang yang memiliki pandangan 

atau nasihat yang mempengaruhi keputusan pembelian. 

3. Mengambil keputusan (decider), yaitu orang yang menentukan keputusan 

pembelian. 

4. Pembeli (buyer), yaitu orang yang melakukan pembelian secara nyata. 

5. Pemakai (user), yaitu orang yang mengkonsumsi dan menggunakan 

barang/jasa yang dibeli. 

2.3.2  Faktor – Faktor Keputusan Pembelian 

 Nugroho (2015) menyatakan bahwa keputusan pembelian konsumen 

dipengaruhi oleh empat faktor, diantaranya sebagai berikut : 

1. Faktor budaya 

Faktor ini memberikan pengaruh yang paling luas dan medalam terhadap 

perilaku konsumen. Kelas budaya, sub budaya, dan sosial sangat 
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mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Budaya adalah determinan 

dasar dari keinginan dan perilaku konsumen. Seseorang yang tumbuh di 

suatu negara maka akan terpapar budaya dari negara tersebut. Pemasar 

harus memperhatikan nilai-nilai budaya di setiap daerah untukmemahami 

bagaimana cara terbaik memasarkan produk mereka. 

2. Faktor Sosial  

 Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti 

kelompok acuan (referensi) yang terdiri dari semua kelompok yang 

mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung. Keluarga, 

serta peran dan status sosial. 

3. Faktor Pribadi  

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Faktor 

pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup pembeli, pekerjaan, 

keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta gaya hidup. 

4. Faktor Psikologis 

Faktor ini dipengaruhi oleh motivasi, persepsi, pembelajaran yang meliputi 

perubahan perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman, dan 

keyakinan atau sikap. Semakin kompleks keputusan yang harus diambil 

biasanya semakin banyak pertimbangannya untuk membeli. 

 

2.3.3 Indikator Keputusan Pembelian 

 Nugroho (2015) memaparkan lima indikator keputusan pembelian, yaitu: 
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1. Pengenalan masalah  

Proses pembelian diawali dengan adanya masalah atau kebutuhan yang 

belum terpuaskan dan dapat dirasakan oleh konsumen. Konsumen 

mempersiapkan perbedaan antara yang diinginkan dengan situasi saat ini 

guna membangkitkan dan mengaktifkan proses keputusan. Kebutuhan itu 

mungkin sudah dikenal dan dirasakan konsumen jauh-jauh dari 

sebelumnya.  

2. Pencarian informasi  

Konsumen yang tergugah kebutuhan akan terdorong untuk mencari 

informasi yang lebih banyak. Besarnya pencarian yang dilakukan 

tergantung pada kekuatan dorongannya, jumlah informasi yang telah 

dimilikinya, kemudahan mendapatkan nilai yang diberikan pada informasi 

tambahan dan kepuasan dalam pencarian informasi tersebut.  

3. Evaluasi alternatif  

Proses evaluasi alternatif konsumen sebagai proses yang berorientasi 

kognitif yaitu mereka menganggap konsumen membentuk penilaian atas 

produk, terutama berdasarkan kesadaran dan rasio. 

4. Keputusan pembelian  

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi antar merek 

dalam kumpulan pilihan. Dalam melaksanakan maksud pembelian, 

konsumen dapat membentuk lima sub keputusan : merek, lokasi, waktu, 

metode pembayaran dan kuantitas. 
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5. Perilaku pasca pembelian  

Kepuasan pasca pembelian merupakan fungsi kedekatan antara harapan 

dan kinerja anggapan produk. Jika kinerja tidak memenuhi harapan maka 

konsumen akan kecewa, jika memenuhi harapan konsumen maka 

konsumen akan puas dan jika melebihi harapan maka konsumen akan 

sangat puas.  

2.3.4 Pandangan Islam Tentang Keputusan Pembelian 

 Dalam proses jual beli harus berdasarkan konsep islami. Karena Islam 

tidak hanya mengajarkan masalah ibadah ritual saja, akan tetapi islam juga 

mengajarkan bagaimana bermuamalah yang benar. Didalam alquran Allah swt 

menerangkan halalnya jual beli dan haramnya hibah. Strategi berdagang yang 

digunakan nabi Muhammad berdasarkan suka sama suka. Sebagaimana tertuang 

dalam surat An-Nisa‟ ayat 29: 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

 sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

 berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

 membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

 kepadamu. 
 Dari ayat diatas diketahui bahwa dalam islam sudah diatur mengenai jual 

beli. Jual beli yang benar yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang 

yang mempunyai nilai secara suka sama suka antara kedua belah pihak dengan 

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh 
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syariat islam. Ayat ini juga dapat disandarkan dengan sikap hati-hati umat islam 

dalam membuat keputusan untuk mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk. 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat tahapan-tahapan yang dilalui 

seseorang dalam pengambilan keputusan konsumen. Dimulai dari pengenalan 

kebutuhan, pencarian informasi, pemilihan alternative, pengambilan keputusan 

dan perilaku pasca pembelian. 

2.4 Kelompok Referensi 

2.4.1 Pengertian Kelompok Reverensi 

Kelompok referensi (reference group) merupakan seorang individu atau 

sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi prilaku seseorang. Kelompok  

referensi digunakan oleh seseorang sebagai dasar untuk perbandingan sebuah 

referensi dalam membentuk respon afektif, kognitif dan prilaku. Kelompok acuan 

akan memberikan standar dan nilai yang akan mempengaruhi perilaku seseorang. 

Kotler dan Keller (2016) menyatakan bahwa kelompok referensi adalah 

semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak 

langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Sumarwan (2014) 

mendefinisikan bahwa kelompok Referensi adalah seorang individu atau 

sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang. Menurut 

Mangkunegara dalam Zulfikri (2015), “Kelompok referensi adalah suatu 

kelompok orang yang mempengaruhi sikap, pendapat, norma dan perilaku 

konsumen. Sebuah kelompok dapat menjadi kelompok referensi ketika kelompok 

tersebut membuat seseorang individu itu mengambil nilai, sikap, atau perilaku 

para anggota kelompok”.   

Kemudian Sumarwan (2015) menyatakan bahwa kelompok refensi adalah 

sebagai orang yang mempengaruhi secara bermakna perilaku individu dan 
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memberikan standar (norma) dan nilai yang dapat menjadi persektif penentu 

mengenai bagaimana seorang berpikir dan berperilaku”. Lain halnya menurut 

Kotler dan Keller (2013) menjelaskan bahwa kelompok Referensi 

mempengaruhi anggota setidaknya dengan tiga cara, yaitu memperkenalkan 

perilaku dan gaya hidup baru kepada seseorang, mempengaruhi sikap dan konsep 

diri, dan menciptakan tekanan kenyamanan yang dapat mempengaruhi pilihan 

produk mereka. 

Berdasarkan definisi diatas dapat simpulkan bahwa kelompok referensi 

(reference group) adalah suatu kelompok atau orang yang secara nyata dapat 

mempengaruhi prilaku individu dan memberikan standar nilai dan norma yang 

akan menjadi prespektif bagaimana individu berpikir dan berprilaku. Ketika 

kelompok referensi tersebut kuat maka individu tersebut akan mengikuti dan 

menjadi loyal. Reference group ini antara lain teman kuliah, sahabat, teman hobi, 

teman organisasi dan lainnya. 

2.4.2 Jenis-Jenis Kelompok Referensi  

 Sihombing (2014), menjelaskan bahwa jenis kelompok acuan dibagi 

menjadi lima yaitu:  

1. Formal dan Informal (Menurut Legalitas Keberadaannya)  

Kelompok acuan formal memiliki struktur yang dirinci dengan jelas 

(contoh : kelompok kerja dikantor atau tim per divisi atau teman kuliah), 

sedangkan kelompok acuan informal tidak dirinci secara jelas (contoh : 

kelompok persahabatan).  
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2. Primary dan Secondary (Menurut Kedekatannya)  

Kelompok acuan primary melibatkan seringnya interaksi langsung dan 

tatap muka (contoh : keluarga atau saudara) sedangkan kelompok acuan 

secondary, interaksi dan tatap muka tidak terlalu sering (contoh : tetangga 

di apartemen). 

3. Membership (Menurut Keanggotaan dan Pengarunya)  

Seseorang menjadi anggota formal dari suatu kelompok acuan (contoh : 

kelompok pecinta alam). 

4. Aspirational (Menurut Keanggotaan dan Pengarunya)  

Seseorang bercita-cita untuk bergabung atau menandingi kelompok acuan 

aspirational. 

5. Dissociative (Menurut Keanggotaan dan Pengarunya)  

Seseorang berupaya menghindari kelompok acuan dissociative. 

2.4.3 Indikator Kelompok Referensi 

 Sumarwan (2014) menjelaskan bahwa terdapat lima indikator kelompok 

referensi, yaitu : 

1. Kelompok Persahabatan (Friendship Group)  

Konsumen membutuhkan teman dan sahabat sesamanya. Sahabat memiliki 

pengaruh yang kuat terhadap perilaku konsumen setelah keluarga. 

Pendapat dan kesukaan teman atau sahabat seringkali mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam melakukan pembelian, memilih produk dan 

merek. Semakin kental persahabatan terjalin, atau semakin percaya 

konsumen pada sahabatnya, semakin besar pengaruhnya terhadap 

pengambilan keputusan konsumen. 
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2. Kelompok Belanja (Shopping Group)  

Kelompok belanja adalah dua atau lebih konsumen yang berbelanja 

bersama pada waktu yang sama. Konsumen secara tidak sengaja akan 

bertanya mengenai produk atau jasa yang akan dibelinya. Informasi 

tersebut akan mengurangi rasa khawatir dan resiko salah dalam membeli 

produk. 

3. Kelompok Kerja (Work Group)  

Konsumen yang telah bekerja akan berinteraksi dengan teman-teman 

sekerjanya baik dalam tim kecil maupun teman kerja lainnya dibagian lain. 

Kelompok kerja bisa berbentuk kerja kelompok kerja formal dan informal. 

Kedua kelompok tersebut akan mempengaruhi konsumen dalam memilih 

merek dan produk yang akan dibelinya. 

4. Kelompok atau Masyarakat Maya (Virtual Goup or Communities) 

Perkembangan teknologi komputer dan internet telah melahirkan suatu 

kelompok atau masyarakat baru yang disebut kelompok atau masyarakat 

maya, yang tidak dibatasi oleh batas kota, provinsi, atau negara bahkan 

tidak dibatasi oleh waktu. Konsumen yang menjadi anggota kelompok 

maya akan sering mengakses informasi yang dibutuhkannya untuk 

mengambil keputusan dalam pemilihan dan pembelian produk. Masyarakat 

internet memberikan pengaruh yang besar kepada pengambilan keputusan 

konsumen. 

5. Kelompok Pegiat Konsumen (Consumer Action Group)  

Kelompok pegiat konsumen yaitu konsumen yang kecewa dalam 

pembelian produk dan jasa memerlukan kelompok yang akan 

membantunya ketika dirugikan oleh produsen. 
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2.5 Gaya Hidup 

2.5.1 Pengertian Gaya Hidup 

Gaya hidup merupakan bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa 

berubah tergantung zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya 

hidupnya. Gaya hidup bisa dilihat dari cara berpakaian, kebiasaan, dan lain-lain. 

Gaya hidup bisa dinilai relatif tergantung penilaian dari orang lain. Gaya hidup 

juga bisa dijadikan contoh dan juga bisa dijadikan hal tabu. Setiadi (2013) 

medefinisikan gaya hidup secara luas yaitu bagaimana orang menghabiskan waktu 

mereka (aktivitas), apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya 

(ketertarikan) dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan dunia 

sekitarnya (pendapat).  

Mowen dan Minor (2016) mendefinisikan gaya hidup secara sederhana 

sebagai bagaimana seseorang hidup. Gaya hidup juga dipergunakan untuk 

mengurangikan tingkat yang berinteraksi, dan kelompok orang yang lebih besar 

(misalnya segmen pasar). Konsep gaya hidup menunjukan bagaimana mereka 

membelanjakan uangnya, dan bagaimana mereka mengalokasikan waktu mereka. 

Oleh karenanya, hal ini berhubungan dengan tindakan dan perilaku sejak lahir, 

berbeda dengan kepribadian, yang menggambarkan konsumen dari perpektif yang 

lebih internal yaitu karakteristik pola berpikir, perasaan dan memandang 

konsumen Mowen dan Minor (2016). 

Kemudian Sangadji dan Sopiah (2013) mengemukakan bahwa pengertian 

gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam 

aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri 
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seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup juga 

menggambarkan seluruh pola seseorang dalam beraksi dan berinteraksi di dunia. 

Selanjutnya Sugihartati (2014)  menyatakan bahwa gaya hidup merupakan suatu 

adaptasi aktif individu terhadap kondisi sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan 

untuk menyatu dan bersosialisasi dengan orang lain. 

2.5.2 Klasifikasi Gaya Hidup 

 Sumarwan (2014) mengemukakan terdapat sembilan gaya hidup 

konsumsi yaitu sebagai berikut: 

1. Funcionalists 

Menghabiskan uang untuk hal-hal yang penting. Pendidikan rata-rata, 

pendapatan rata-rata, kebanyakan pekerja kasar (buruh). Berusia kurang 

dari 55 tahun dan telah menikah serta memiliki anak.  

2. Nurturers 

Muda dan berpendapatan rendah. Mereka berfokus pada membesarkan 

anak, baru membangun rumah tangga dan nilai-nilai keluarga. Pendidikan 

diatas rata-rata. 

3. Aspirers 

Berfokus pada menikmati gaya hidup tinggi dengan membelanjakan 

sejumlah uang di atas rata-rata untuk barang-barang berstatus, khususnya 

tempat tinggal . memiliki karakteristik Yuppie Klasik. Pendidikan tinggi, 

pekerja kantor, menikah tanpa anak. 
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4. Experientials 

Membelanjakan jumlah di atas rata-rata terhadap barang-barang hiburan, 

hobi dan kesenangan (convenience). Pendidikan rata-rata, tetapi 

pendapatannya diatas rata-rata karena mereka adalah pekerja kantor. 

5. Succeeders 

Rumah tangga yang mapan. Berusia setengah baya dan berpendidikan 

tinggi. Pendapatan tertinggi dari kesembilan kelompok. Menghabiskan 

banyak waktu pada pendidikan dan kemajuan diri. Menghabiskan uang 

diatas rata-rata untuk hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. 

6. Moral majority 

Pengeluaran yang besar untuk organisasi pendidikan, masalah politik. 

Berada pada tahap empty-nest. Pendapatan tertinggi kedua. Pencari nafkah 

tunggal. 

7. The golden years 

Kebanyakan adalah para pension, tetapi pendapatannya tertinggi ketiga. 

Melakukan pembelian tempat tinggal kedua. Melakukan pengeluaran yang 

besar pada produk-produk padat modal dan hiburan. 

8. Sustainers 

Kelompok orang dewasa dan tertua. Sudah pension tingkat pendapatan 

terbesar dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pendidikan rendah, 

pendapatan terendah kedua. 
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9. Subsisters 

Tingkat sosial ekonomi rendah. Persentase kehidupan pada kesejahteraan 

diatas rata-rata. Kebanyakan merupakan keluarga dengan pencari nafkah 

dan orang tua tunggal jumlahnya diatas rata-rata kelompok minoritas. 

2.5.3 Indikator Gaya Hidup 

 Sumarwan (2014) menyatakan bahwa terdapat tiga indikator gaya hidup , 

yaitu sebagai berikut : 

1. Aktifitas. Apa yang dikerjakan konsumen, produk apa yang dibeli atau 

digunakan, kegiatan apa yang dilakukan untuk mengisi waktu luang. 

2. Minat. Apa yang konsumen anggap menarik untuk meluangkan waktu 

dan mengeluarkan uang. Minat merupakan faktor pribadi konsumen 

dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan. 

3. Opini. Digunakan untuk mendeskripsikan penafsiran, harapan dan 

evaluasi. Seperti kepercaaan mengenai maksud orang lain. 

2.6 Sikap 

2.6.1 Pengertian Sikap 

Tatik (2013) mendefinisikan bahwa sikap merupakan ekspresi perasaan 

yang berasal dari dalam diri individu yang mencerminkan apakah seseorang 

senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, dan setuju atau tidak setuju 

terhadap suatu obyek. Kotler dan Armstrong (2015) menyatakan bahwa sikap 

(attitude) menggambarkan evaluasi, perasaan, dan tendensi yang relatif konsisten 

dari seseorang terhadap sebuah objek atau ide. Sikap menempatkan orang ke 
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dalam suatu kerangka pikiran untuk menyukai atau tidak menyukai sesuatu, untuk 

bergerak menuju atau meninggalkan sesuatu. 

Kemudian Simamora (2014) mengemukakan sikap merupakan konsep 

paling penting dalam studi perilaku konsumen, dengan mempengaruhi sikap 

konsumen pemasar berharapdapat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. 

Dharmmesta dan Handoko (2013) mendefinisikan sikap sebagai suatu keadaan 

jiwa (mental) dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan 

terhadap suatu obyek, yang diorganisir untuk pengalaman serta dinamis perilaku. 

Selanjutnya berdasarkan penelitian Robbins (2015) menyatakan bahwa sikap 

adalah pernyataan-pernyataan atau penilaian evaluatif berkaitan dengan obyek, 

orang atau suatu peristiwa. 

2.6.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap, yaitu : 

1. Pengalaman langsung, pengalaman konsumen mengenai obyek sikap dari 

waktu ke waktu akan membentuk sikapnya. 

2. Pengaruh keluarga, keluarga berperan penting dalam pembentukan sikap 

maupun perilaku. Keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat 

karena konsumen melakukan interaksi lebih insentif dilingkungan keluarga 

daripada dilingkungan lain. 

3. Teman sebaya, teman sebaya punya peran yang cukup besar terutama bagi 

anak-anak remaja dalam pembentikan sikap. Adanya kecendrungan remaja 

untuk mendapatkan penerimaan dan pengakuan dari teman-teman 
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sebayanya, mendorong mereka mudah dipengaruhi oleh kelompoknya 

dibanding sumber-sumber lainnya. 

4. Pemasaran langsung, perusahaan yang memiliki database konsumen dapat 

lagsung menawarkan produk-produk baru yang dikembangkan kepada 

konsumen. 

5. Tayangan media masa, tayangan media masa merupakan sarana 

komunikasi yang hampir setiap saat dimanfaatkan konsumen dapat 

membentuk sikap konsumen. Pasar perlu mengetahui jenis media yang 

bisa dikonsumsi oleh pasar sasarannya dan merangcang pesan yang tepat 

agar sikap positif pada konsumen dapat dibentuk. 

2.6.3 Indikator Sikap 

Hawkins dan Mothersbaugh (2010) menyatakan terdapat tiga indikator 

sikap yaitu sebagai berikut: 

1. Cognitive component : kepercayaan konsumen dan pengetahuan tentang 

obyek. Kepercayaan terhadap suatu merek produk maka keseluruhan 

komponen kognitif akan mendukung sikap secara keseluruhan.  

2. Affective Component : emosional yang merefleksikan perasaan seseorang 

terhadap suatu obyek, apakah obyek tersebut diinginkan atau disukai.  

3. Behavioral component : merefleksikan kecenderungan dan perilaku aktual 

terhadap suatu obyek, yang mana komponen ini menunjukkan 

kecenderungan melakukan suatu tindakan. 
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2.7 Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

NO. JUDUL PENELITIAN 
 

VARIABEL 

 

HASIL 

 

PERBEDAAN 

1.  Pengaruh Kelompok 

Acuan dan Desain 

Produk Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Skin Protect. 

(Journal Of 

Management. 

Wulandiani, Vol. 11 No. 

7, Desember 2015: 20-

26) 

- Kelompok 

Acuan 

- Desain Produk  

- Keputusan 

Pembelian 

Hasil penelitian 

menunujukan bahwa 

pengaruh kelompok 

acuan dan desain 

produk terhadap 

keputusan pembelian 

terdapat  pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian. 

Perbedaan 

dengan 

penelitian 

sebelum nya 

yaitu, dari objek, 

variabel bebas 

dan lokasi  yang 

penelitian. 

2. Pengaruh Gaya Hidup 

dan Kelompok Referensi 

Terhadap Keputusan 

Pembelian Sepatu Merek 

CROCS (Studi Kasus 

pada Mahasiswa S1 

Fakultas Ekonomi 

UNAND) 

(Jurnal Manajemen dan 

Start-Up Bisnis. 

Fadillah, Vol. 1 No. 11 

Februari 2017) 

- Gaya Hidup 

- Kelompok 

Referensi 

- Keputusan 

Pembelian 

Hasil penelitian 

menunujukan bahwa 

pengaruh gaya hidup 

dan kelompok 

referensi memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

keputusan 

pembelian.  

Perbedaan 

dengan 

penelitian 

sebelum nya 

yaitu, dari objek, 

variabel bebas 

dan lokasi  yang 

penelitian. 

3. Pengaruh Gaya Hidup, 

Fitur, dan Harga 

Terhadap Keputusan 

Pembelian Blackberry 

Curve 9300 

(Jurnal Administrasi 

Bisnis (JAB).  Ardy, 

Vol. 6 No.6, Februari 

2013) 

- Gaya Hidup 

- Fitur 

- Harga 

- Keputusan 

Pembelian 

Hasil penelitian 

menunujukan bahwa 

Kofisien sebesar 

0,726 yang berarti 

bahwa gaya hidup, 

fitur, dan harga 

berpengaruh pada 

keputusan 

pembelian, 

sedangkan sisanya 

27,4% dipengaruhi 

oleh variabel lain. 

Perbedaan 

dengan 

penelitian 

sebelum nya 

yaitu, dari objek, 

variabel bebas 

dan lokasi  yang 

penelitian. 

4. Analisis Pengaruh 

Kelompok Referensi, 

Gaya Hidup dan Sikap 

Terhadap Keputusan 

Konsumen Berlangganan 

KartuHALO di GraPari 

Selecta Medan 

(Journal of Business 

Strategy and Execution. 

Gunardi, Vol. 50  No. 2, 

- Kelompok 

Referensi 

- Gaya Hidup 

- Sikap  

- Keputusan 

Pembelian 

Hasil penelitian ini 

menyatakan nilai 

koefisien determinasi 

(R2) sebesar 0,495 

secara serempak 

faktor kelompok 

referensi, gaya hidup 

dan sikap 

berpengaruh sangat 

signifikan terhadap 

Perbedaan 

dengan 

penelitian 

sebelum nya 

yaitu, dari objek, 

variabel bebas 

dan lokasi  yang 

penelitian. 
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Juni 2015:171-205) keputusan 

konsumen. 

5. Pengaruh Motivasi 

Konsumen, persepsi dan 

sikap terhadap keputusan 

pembelian mobil 

(Equilibrium. 

Siti Kumala Dewi, Vol. 

6 No. 11 Januari 2017) 

- Motivasi 

Konsumen 

- Persepsi 

- Sikap 

- Keputusan 

Pembelian 

Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa 

motivasi, persepsi 

dan sikap 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian. 

Perbedaan 

dengan 

penelitian 

sebelum nya 

yaitu, dari objek, 

variabel bebas 

dan lokasi  yang 

penelitian. 

6. Pengaruh Motivasi dan 

Gaya Hidup Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Laptop 

(Assets. 

Darma Wijaya, Vol. 1 

No. 5,  Desember 

2017:103-115) 

- Motivasi 

- Gaya Hidup 

- Keputusan 

Pembelian 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

ada pengaruh positif 

yang signifikan dari 

motivasi, gaya hidup 

menuju keputusan 

pembelian.. 

Perbedaan 

dengan 

penelitian 

sebelum nya 

yaitu, dari objek, 

variabel bebas 

dan lokasi  yang 

penelitian. 

7. Pengaruh Sikap dan 

Norma Subjektif 

Terhadap Minat Beli dan 

Keputusan Pembelian 

(Journal Of 

Management. 
Trisdayana Aryadhe, 

Vol.7 No. 3, 2018:1-9) 

- Sikap 

- Norma 

Subjektif 

- Minat Beli 

- Keputusan 

Pembelian 

Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa 

sikap, norma 

subjektif 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap minat beli. 

Begitu pun hubungan 

antara minatbeli 

terhadap keputusan 

pembelian yang 

menunjukan hasil 

yang sama yaitu 

positif dan 

signifikan. 

Perbedaan 

dengan 

penelitian 

sebelum nya 

yaitu, dari objek, 

variabel bebas 

dan lokasi  yang 

penelitian. 

8. Analisis Pengaruh 

Kelompok Referensi, 

Gaya Hidup dan Sikap 

Terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen 

Pada Restoran Asian 

King Surabaya. 

(Journal Of 

Management.  

Amelia Christiani, Vol. 

2 No 5, Maret 2017) 

- Kelompok 

Referensi 

- Gaya Hidup 

- Sikap 

- Keputusan 

Pembelian 

Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa 

terdapat 

pengaruh positif dan 

signifikan dari 

kelompok referensi, 

gaya hidup dan sikap 

terhadap keputusan 

pembelian. 

Perbedaan 

dengan 

penelitian 

sebelum nya 

yaitu, dari objek, 

dan lokasi  yang 

penelitian. 

9. Analisis Pengaruh 

Persepsi Kualitas, 

Motivasi dan Sikap 

Konsumen Terhadap 

Keputusan 

Pembelian Ponsel 

- Persepsi 

Kualitas 

- Motivasi 

- Sikap 

Konsumen 

- Keputusan 

Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa 

Persepsi kualitas, 

motivasi dan sikap 

konsumen pembelian 

berpengaruh positif 

Perbedaan 

dengan 

penelitian 

sebelum nya 

yaitu, dari objek, 

variabel bebas 
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Iphone Pada Pusat 

Perbelanjaan ITC 

Manado 

(Jesica Monica 

Reppi1, Altje 

Tumbel, Rotinsulu 

Jopie Jorie, 2015) 

Pembelian baik secara simultan 

maupun parsial 

terhadap keputusan 

pembelian. 

 

dan lokasi  yang 

penelitian. 

10. Pengaruh Kelompok 

Acuan, Gaya Hidup Dan 

Sikap 

Konsumen 

Terhadap Keputusan 

Pembelian Poduk 

PT. 

Rajawali Nusindo 

Cabang Manado 

(Jurnal Administrasi. 

Hizkia Elfran 

Mawey,Vol. 1 No. 1 

Januari-Juli, 2017) 

- Kelompok 

Referensi 

- Gaya Hidp 

- Sikap 

Konsumen 

- Keputusan 

Pembelian 

Hasil penelitian 

menunjukkan secara 

simultan dan parsial 

variabel kelompok 

referensi, gaya hidup 

dan sikap 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian konsumen 

di PT. Rajawali 

Nusindo Cabang 

Manado. 

Perbedaan 

dengan 

penelitian 

sebelum nya 

yaitu, dari objek, 

variabel bebas 

dan lokasi  yang 

penelitian. 

 

 

2.8 Karangka Pemikiran 

Karangka Pemikiran menggambarkan hubungan dari variabel independen  

dalam hal ini adalah pengaruh Kelompok Referensi (X1), Gaya Hidup (X2), Sikap 

(X3) terhadap variabel dependen yaitu Keputusan Pembelian (Y) yang dilakukan 

oleh konsumen produk Oriflame di kota Pekanbaru. 
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Gambar 2.1 

Karangka Pemikiran 

 

   

     H1 

     

    H2 

      

      H3 

      

 

  H4 

 

 

H1 : Diduga kelompok Referensi berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

 produk Oriflame pada Masyarakat Kota Pekanbaru. 

H2 : Diduga gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

 Oriflame pada Masyarakat Kota Pekanbaru. 

H3 : Diduga sikap berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Oriflame 

 pada Masyarakat Kota Pekanbaru. 

H4 : Diduga kelompok referensi, gaya hidup dan sikap secara simultan 

 berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Oriflame pada 

 Masyarakat Kota Pekanbaru. 

  

Kelompok 

Referensi (X1) 

Gaya Hidup (X2) 

 

Sikap (X3) 

Keputusan 

Pembelian (Y) 
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2.9 Konsep Operasional 

Tabel 2.2 Konsep Operasional 

NO VARIABEL DEFINISI VARIABEL INDIKATOR SKALA 

1.  Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Keputusan pembelian adalah 

tahap dalam proses 

pengambilan keputusan 

pembelian sampai konsumen 

benar-benar membeli (Kotler 

& Amstrong, 2014) 

1. Pengenalan 

Masalah 

2. Pencarian 

Informasi 

3. Evaluasi 

Alternatif 

(Nugroho, 

2015) 

 

Likert  

2. Kelompok 

Referensi 

(X1) 

Kelompok referensi adalah 

seorang individu atau 

sekelompok orang yang 

secara nyata mempengaruhi 

perilaku seseorang. 

(Sumarwan, 2014) 

1. Kelompok 

Persahabatan 

2. Kelompok 

Belanja 

3. Kelompok 

Kerja 

(Sumarwan 

(2014) 

 

Likert  

3. Gaya Hidup 

(X2) 

Gaya hidup merupakan suatu 

adaptasi aktif individu 

terhadap kondisi sosial dalam 

rangka memenuhi kebutuhan 

untuk menyatu dan 

bersosialisasi dengan 

oranglain. (Sugihartati, 

2014) 

1. Aktifitas 

2. Minat 

3. Opini 

(Sumarwan, 

2014) 

 

Likert  

4. Sikap 

(X3) 

Sikap merupakan ekspresi 

perasaan yang berasal dari 

dalam diri individu yang 

mencerminkan apakah 

seseorang senang atau tidak 

senang, suka atau tidak suka, 

dan setuju atau tidak setuju 

terhadap suatu obyek (Tatik, 

2013). 

1. Cognitive 

2.  Affective 

3. Behavioral 

(Hawkins 

dan 

Mothersb

augh, 

2010) 

 

Likert  
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2.10  Hipotesis  

2.10.1 Pengaruh Kelompok Referensi Terhadap Keputusan Pembelian  

Kelompok Referensi mempengaruhi anggota setidaknya dengan tiga cara, 

yaitu memperkenalkan perilaku dan gaya hidup baru kepada seseorang, 

mempengaruhi sikap dan konsep diri, dan menciptakan tekanan kenyamanan yang 

dapat mempengaruhi pilihan produk mereka. Sumarwan (2014) menyatakan 

bahwa reference group sebagai orang yang mempengaruhi secara bermakna 

perilaku individu dan memberikan standar (norma) dan nilai yang dapat menjadi 

persektif penentu mengenai bagaimana seorang berpikir dan berperilaku. 

Beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor kelompok 

referensi berperan besar pada peningkatan keputusan pembelian Penelitian yang 

dilakukan oleh Wulandiani (2015) menunjukkan bahwa kelompok acuan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dan merupakan 

variabel yang paling dominan, karena pada dasarnya keputusan pembelian dari 

pembeli tergantung kelompok referensi. Penelitian yang dilakukan oleh Fadilah 

(2013) menyatakan bahwa kelompok referensi berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian dan merupakan variabel yang paling dominan, karena pada 

dasarnya keputusan pembelian dari pembeli tergantung kelompok referensi.  

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diperoleh hipotesis yaitu: 

H1  : Kelompok referensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk Oriflame pada masyarakat kota Pekanbaru. 
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2.10.2 Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian 

Gaya hidup merupakan suatu adaptasi aktif individu terhadap kondisi 

sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk menyatu dan bersosialisasi 

dengan orang lain. Gaya hidup secara luas dapat diartikan sebagai cara hidup yang 

diidentifikasi oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka (aktivitas), apa 

yang mereka anggap penting dalam lingkungannya (ketertarikan) dan apa yang 

mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan dunia sekitarnya (pendapat) 

Setiadi (2013). Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup menggambarkan seluruh pola 

seseorang dalam beraksi dan berinteraksi di dunia. 

Terdapat beberapa penelitian tentang pengaruh gaya hidup pada keputusan 

pembelian, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fadillah (2013) 

yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan gaya hidup terhadap 

keputusan pembelian. Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Ardy (2013) yang menyatakan bahwa gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Selanjutnya penelitian Darma dan Amelia (2017) yang didalam 

penelitiannya menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan dari gaya 

hidup terhadap keputusan pembelian. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diperoleh hipotesis yaitu: 

H2 : Gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputus pembelian 

produk Oriflame pada masyarakat kota Pekanbaru 
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2.10.3 Pengaruh Sikap Terhadap Keputusan Pembelian 

Sikap merupakan ekspresi perasaan yang berasal dari dalam diri individu 

yang mencerminkan apakah seseorang senang atau tidak senang, suka atau tidak 

suka, dan setuju atau tidak setuju terhadap suatu obyek Tatik (2013). Sikap 

(attitude) menggambarkan evaluasi, perasaan, dan tendensi yang relatif konsisten 

dari seseorang terhadap sebuah objek atau ide. Sikap menempatkan orang ke 

dalam suatu kerangka pikiran untuk menyukai atau tidak menyukai sesuatu, untuk 

bergerak menuju atau meninggalkan sesuatu. 

Beberapa penelitian tentang pengaruh sikap terhadap keputusan 

pembelian, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti (2017) yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan sikap terhadap 

keputusan pembelian. Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Trisdayana et al (2018) yang menyatakan bahwa sikap berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya penelitian Hizkia (2017). 

Berdasarkan uraian teoritis mengenai sikap, serta pengaruhnya terhadap 

keputusan pembelian, dapat diperoleh hipotesis: 

H3  : Sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

produk Oriflame pada masyarakat kota Pekanbaru  

2.10.4 Pengaruh Kelompok Referensi, Gaya Hidup dan Sikap Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Penelitian yang dilakukan oleh Amelia dan Hizkia (2017) menunjukkan 

bahwa variabel kelompok referensi, gaya hidup dan sikap berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian. Begitupula penelitian yang dilakukan oleh 
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Gunardi (2015) menyatakan secara serempak faktor kelompok referensi, gaya 

hidup dan sikap berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. 

 Berdasarkan uraian teoritis mengenai kelompok referensi, gaya hidup dan 

sikap, serta pengaruhnya terhadap keputusan pembelian, dapat diperoleh 

hipotesis: 

H4 : Kelompok referensi, gaya hidup dan sikap berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian produk Oriflame. 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitan biasanya disusun dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan 

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

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum 

jawabannya empiris.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada masyarakat kota Pekanbaru. Penelitian ini 

dimulai pada bulan  November 2019 sampai dengan Mei 2020. 

 

3.2 Jenis Dan Sumber Data 

3.2.1 Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden, baik 

melalui wawancara dan penyebar daftar lisan/angket (kuesioner). Data priemer 

tersebut berupa data mentah untuk data tanggapan responden mengenai kelompok 

referensi, gaya hidup, sikap dan keputusan pembelian pada pengguna produk 

Oriflame di Pekanbaru. 

3.2.2 Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek 

yang diteliti. Data yang diperoleh dari pihak yang ada hubungannya dengan 

peneitian ini, yaitu melalui informasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti 

dan juga studi pustaka untuk membantu menemukan teori-teori yang mendukung 

penelitian ini. 

3.3 Populasi Dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

 Sugiyono (2017) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
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tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat 

Kota Pekanbaru yang menggunakan produk Oriflame yang jumlahnya tidak 

diketahui. 

3.3.2 Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut Menurut (Sugiyono, 2017). Dalam penelitan ini teknik 

penarikan atau pengambilan sampel diambil dengan menggunakan teknik 

Nonprobability Sampling. Teknik Nonprobability Sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi kesempatan bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode pengambilan sampel yang 

digunakan adalah Purposive Sampling, Purposive Sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, karena peneliti memiliki 

pertimbangan sendiri dengan cara sengaja dalam memilih anggota populasi yang 

dianggap dapat memberi informasi, dimana responden yang dipilih memiliki 

kriteria sampel sebagai berikut : 

1) Wanita yang berumur 17 tahun keatas, karena dianggap sudah memiliki 

pengetahuan untuk mampu menilai suatu produk yang digunakan. 

2) Sudah pernah menggunakan produk Oriflame minimal 1 tahun. 

 Karena populasi masyarakat Kota Pekanbaru yang menggunakan produk 

Oriflame tidak diketahui jumlahnya, maka peneliti menggunakan rumus 

Lameshow untuk mengetahui jumlah sampel. 

n =  
   x P (1-P)          
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Ketereangan: 

n =  Jumlah sampel 

Z = Skor z pada kepercayaan 95% = 1,96 

P =  Maksimal estimasi = 0,05 

d = Alpa (0,10) / sampling eror = 10% 

 

Persamaan diatas merupakan rumus baku apabila jumlah populasi tidak 

diketahui. Jika derajat kepercayaan sebesar 95% dan sampling error sebesar 10% 

dan jumlah sampel sebesar 1,96 maka: 

n =  
Z

2 

4d
2 

n =  
(1,96)

2 

4 (0,1)
2 

n =  
38,416 

4 (0,1)
2 

n =  96,04 

n =  100 

 

Maka diperoleh hasil jumlah sampel minimal yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini adalah 96 responden yang akan dibulatkan oleh peneliti menjadi 100 

responden.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Kuesioner (Angket) 

 Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Kuisioner dapat berupa pertanyaan/pertanyaan tertutup atau terbuka, 

dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau 

internet (Sugiyono, 2014). 
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3.4.2 Studi Pustaka 

 Data yang dikumpul didapat, dipelajari, dan dikutip oleh penulis dari 

buku-buku (jurnal dan buku yang bersangkutan dengan topik pembahasan) yang 

ada diperpustakaan maupun internet. 

3.5 Regresi Linier Berganda 

 Sugiyono (2014) mendefinisikan analisis regresi linier berganda 

digunakan peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik 

turunnya) variable dependen (kriterium), di mana dua atau lebih variable 

independen sebagai faktor dimanipulasi (di naik turunkan nilainya) regresi linier 

berganda akan dilakukan bila jumlah variabel dependennya minimal dua. 

Persamaan analisis regresi berganda yang di gunakan adalah: 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3+e 

Y = Keputusan Pembelian  

X1 =  Kelompok Referensi    

X2 = Gaya Hidup 

X3 = Sikap      

a = Konstanta 

e = Standar Error ( Tingkat Kesalahan) 

 

 Pengukuran variabel-variabel yang terdapat dalam model analisis 

penelitian ini bersumber dari jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam 

kuisioner. Karena semua jawaban tersebut bersifat kualitatif sehingga dalam 

analisis sifat kualitatif tersebut di beri nilai agar menjadi data kuantitatif. 

Penentuan nilai jawaban untuk setiap pertanyaan di gunankan metode Skala 

Likert. Pembobotan setiap pertanyaan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memilih jawaban Sangat Setuju (SS)   : diberi skor 5 

2. Untuk memilih jawaban Setuju (S)    : diberi skor 4 

3. Untuk memilih jawaban Kurang Setuju (KS)   : diberi skor 3 
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4. Untuk memilih jawaban Tidak Setuju (TS)   : diberi skor 2 

5. Untuk memilih jawaban Sangat Tidak Setuju (STS)  : diberi skor 1 

 

3.6 Uji Kualitas Data 

3.6.1 Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (correlated 

itemtotal correlations) dengan nilai r tabel. Jika nilai r hitung > r tabel maka 

bernilai positif maka pertanyaan tersebut dikatakn valid (Ghozali, 2016). 

3.6.2 Uji Realibilitas 

Uji reabilitas digunakan untuk mengukur suatu kusioner yang merupakan 

indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik 

Cronbach Alpha   ). Suatu variabel dikatakn reliabel jika memberikan nilai   ) 

0,60 (Ghozali, 2016). 

 

3.7 Uji Asumsi Klasik 

3.7.1 Uji Normalitas Data 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 
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penyebaran data statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal 

(Ghozali, 2016). 

3.7.2 Uji Multikorelasi 

 Uji multikorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan di antara 

variabel bebas memiliki masalah multikorelasi (gejala multikolinieritas) atau 

tidak. Multikorelasi adalah korelasi yang sangat tinggi rendah yang terjadi pada 

hubungan diantara variabel bebas. Menurut Suliyanto (2011), ada beberapa cara 

mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas salah satunya adalah melihat dari nilai 

antara koefisien korelasi parsial semua variabel bebasnya. Jika nilai koefisien 

determinasi R
2 

lebih besar dari nilai koefisien korelasi parsial semua variabel 

bebasnya maka model tersebut tidak mengandung gejala multikolinier. 

3.7.3 Uji Autokorelasi 

 Menurut Ghozali (2016) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t 

dengan kesalahan penggangu pada periode t-1 (sebelumnya). Salah satu uji yang 

dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah uji Breusch 

Godfrey atau disebut dengan Lagrange Multiplier. Apabila nilai probabilitas > a = 

5% berarti tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya nilai probabilitas < a = 5% 

berarti terjadi autokorelasi. 

1) Jika angka DW dibawah -2 berarti terdapat Autokorelasi positif. 

2) Jika angka DW diantara -2 sampai 2 berarti tidak terdapat 

Autokorelasi. 

3) Jika angka DW diatas 2 berarti terdapat Autokorelasi negative. 
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3.7.4 Uji Heteroskedastisitas 

 Ghozali (2016) uji heteroskedastisitas yaitu menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2016) model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika p value > 0,05 tidak 

signifikan berarti tidak terjadi heteroskedastisitas artinya model regresi lolos uji 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data crossection mengandung situasi 

heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai 

ukuran (kecil, sedang dan besar). 

 

3.8 Uji Hipotesis 

3.8.1 Uji secara parsial (Uji T) 

 Uji secara parsial  (uji t) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel independen (X1 kelompok referensi, X2 gaya hidup, X3 sikap) 

terhadap variabeli independen (Y keputusan pembelian). 

3.8.2 Uji secara simultan (Uji F) 

 Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji Anova, yaitu uji untuk melihat 

bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya bersama-sama terhadap 

variabel yang terikatnya atau menguji apakah model regresi yang dibuat 

signifikan atau non signifikan. 

 Analisis uji F dilakukan dengan membandingkan F hitung dan F tabel 

dengan tingkat kepercayaan 95% dan signifikan sebesar 0,05. 
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1) Apabila F hitung > F tabel, maka Ho ditolak, Ha diterima artinya 

terdapat pengaruh secara signifikan antara kelompok referensi, gaya 

hidup dan sikap secara simultan terhadap keputusan pembelian. 

2) Apabila F hitung > Ftabel, maka Ho diterima, Ha ditolak artinya tidak 

terdapat pengaruh signifikan antara kelompok referensi, gaya hidup 

dan sikap secara simultan terhadap keputusan pembelian. 

3.8.3 Uji Koefisien Determinasi (R²) 

 Suliyanto (2013) Koefisien determinasi merupakan besarnya kontribusi 

variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Koefisien Determinasi (R²) 

digunakan untuk mengetahui persentase variabel independen secara bersama-sama 

dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai R² yang mendekati 1 berarti variabel-

variabel independen memberikan hamper seluruh informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen. Jika koefisien determinasi   (R²) = 

0, artinya variabel independen tidak mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap 

variabel dependen. Tingkat korelasi dan nilai R dijelaskan dibawah  ini: 

0 = Tidak Berkorelasi 

0,1 – 0,20 = Sangat Rendah 

0,21 – 0,40 = Rendah 

0,41 – 0,60 = Agak Rendah 

0,61 – 0,80 = Cukup 

0,81 – 0,99 = Tinggi 

1 = Sangat Tinggi 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

4.1 Profil  Oriflame 

 

  Simbol Oriflame 

(Sumber gambar: http://www.oriflame.com) 

 

 Oriflame merupakan salah satu perusahaan kecantikan internasional 

dengan sistem penjualan langsung dilebihi dari 60 Negara di dunia. Oriflame 

pertama kali didirikan di Swedia pada tahun 1967 oleh dua bersaudara Robert dan 

Jonas af Jochnick. Semua berawal dari sebuah ruang kantor sederhana dipusat 

kota Stockholim. Mereka adalah dua pemuda yang mempunyai visi dan impian 

yang kuat. Mereka ingin membangun perusahaan kosmetik yang menawarkan 

jenis perawatan kulit yang berbeda dibanding produk lainnya yang pada saaat itu, 

yaitu terbuat dari bahan-bahan alami dan tidak di uji cobakan pada hewan serta 

menggunakan bahan-bahan yang tidak merusak lingkungan bagi kemasan dan 

mendaur ulangnya. Terobosan luar biasa yang dilakukan oleh dua bersaudara af 

Jochinick adalah memindahkan mata rantai bisnis Oriflame kerumah konsumen. 

Segera saja, Oriflame memiliki konsultan diselutuh negeri, masing-masing 

dansetiap dari mereka memiliki hati dan ambisi menjadi seorang pengusaha.  
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 Pada tahun 1968 Oriflame memulai pasar pertamanya diluar Swedia yaitu 

di Denmark dan Norwegia, kemudian pada tahun 1986 mulai masuk ke pasar Asia 

dan Negara pilihan yang mejadi dasar pertamanya di Asia adalah Indonesia 

melalui PT. Orindo Alam Ayu sekar yang berkantor pusat dijalan bulungan No. 

16, Jakarta. Selanjutnya pada tahun 1989 Oriflame memilih Negara Cili yang 

menjadi pasar pertamnya di Amerika Latin. Pada tahun 1990 setelah tumbuhnya 

tembok Berlin, Oriflame Czech Republic memulai berekspansi ke Eropa Timur 

dan Eropa Tengah, diikuti dengan CIS dan Negara-Negara Baltik. Mesir menjadi 

pasar pertamanya di Afrika pada tahun 1997, selanjutnya 2000 Oriflame 

mendirikan Global Techical Center di Dublin, Irlandia untuk penelitian dan 

pengembangan produk. Dublin dipilih sebagai Negara yang cocok untuk 

memproduksi dan mengembangkan produk-produk Oriflame karena 

lingkungannya bebas dari polusi sehingga sangat mendukung untuk pengolahan 

kosmetik dari bahan-bahan tumbuhan alami.  

 Kemudian pada tahun 2004 Oriflame sudah memiliki 1,5 juta Consultan 

aktif, yang hadir lebih dari 60 pasar dunia dan menikmati bersih lebih dari 60 juta 

USD. Hingga saat ini Oriflame sudah memiliki 2,3 juta sales consultants, 6200 

karyawan, 800 produk dan 100 juta katalog dalam 35 bahasa. 

 

4.2 Oriflame Indonesia 

Oriflame mulai dikenal di Indonesia pada tanggal 11 Desember 1986 oleh 

Insinyur Setyadi Wibisono dan Nona Hedy Reny Pattipeilohy dengan badan 

hukum yang bernama PT. Orindo Alam Ayu dan akte notaris No.15 oleh Notaris 

Arikanti Natakusumah S.H mendirikan PT. Orindo Alam Ayu di Jakarta dan 
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cabang-cabang lain yang seperti, Surabaya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, 

Pekanbaru, Medan, Palembang, Denpasar, Balikpapan, Makasar, Manado. Pada 

tahun 2010, Oriflame mendapatkan dua buah penghargaan yaitu, Superbrand dan 

Indonesia Most Favorite Woman Brand kategori kosmetik Majalah Marketing. 

 PT Orindo Alam Ayu (Oriflame) telah berjaya di Indonesia selama 23 

tahun. Oriflame memilki 13 cabang dan ribuan consultant yang tersebar luas di 

seluruh Indonesia. Untuk saat ini, Oriflame Indonesia merupakan perusahaan 

kosmetika dengan sistem penjualan mandiri No.1 di Indonesia. Meskipun 

berkembang dengan cepat, Oriflame tidak pernah sekalipun melupakan konsep 

bisnis awalnya- Natural Swedish Cosmetics yang dijual dari teman untuk teman.   

 

4.3 Tujuan Berdirinya Oriflame 

 Oriflame memiliki tujuan yaitu, menciptakan produk kecantikan yang 

terinspirasi dari alam dan menggunakan ilmu pengetahuan terbaru untuk 

kemudian dipasarkan ke seluruh dunia. Dalam operasi Oriflame memanfaatkan 

berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang memiliki manfaat untuk kesehatan kulit 

serta aroma khas untuk menciptakan wewenang bagi tubuh dan memasarkan 

produknya melalui katalog. Katalog adalah merupakan alat publikasi yang 

digunakan perusahaan sebagai cara untuk memperkenalkan produk dan layanan 

perusahaan. Terdiri dari jilid cetakan berisi setidaknya delapan halaman, menjual 

berbagai produk yang menawarkan mekanisme pemasaran langsung. 

 

 

 



 
 

 
 

48 

4.4 Visi – Misi Oriflame 

 Dengan keberhasilannya hingga saat ini perusahaan Oriflame memiliki 

visi dan misi yang cukup sederhana tetapi memiliki arti yang sangat dalam bagi 

perusahaan maupun konsumen. Visi dan misi perusahaan, yaitu: 

1. Visi 

“To be natural first choice” 

Menjadi pilihan alami  yang pertama bagi semua orang. Oriflame menjadi 

nama pertama yang muncul dalam benak setiap orang yang mencari 

kosmetik berkualitas dengan bahan alami dan Oriflame sebagai perusahaan 

utama yang dapat memasarkan serta mendistribusikan produk secara 

langsung kepada konsumen. 

2. Misi  

“Opportunity for all” 

Peluang untuk semua maksudnya adalah Oriflame memberikan jalan pada 

semua dengan cara yang mudah dan pintar, serta kesempatan untuk 

meningkatkan kehidupan melalui peluang bisnis dinamis. 

 

4.5 Sarana Pelayanan Oriflame 

 Oriflame sebagai pemimpin pasar dengan sistem penjualan langsung di 

Indonesia terus menerus melakukan terobosan-terobosan untuk memanjakan para 

consultants-nya dalam menjalankan bisnis MLM ini. 

Beberapa fasilitas yang disediakan Oriflame : 

1. Layanan call center untuk melakukan order, layanan pelanggan, 

 pengecekan jumlah poin, pengecekan ketersedian stok. 
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2. Layanan Oriflame online, berupa fasilitas website untuk melakukan order, 

 pembayaran online, pengecekan jumlah poin, pengecekan ketersedian 

 stok. 

3. Layanan delivery,C.O.D maupun pengiriman luar kota. 

4.6 Kategori Produk Oriflame 

 Melalui katalog-katalog yang setiap satu bulan sekali, Oriflame 

menawarkan sekitar 800 produk setiap bulannya. Produk-produk tersebut 

diproduksi melalui standar teknis yang tinggi dengan segala manfaat dari alam 

menggunakan teknologi terkini dan mutakhir. Produk  Oriflame yang diproduksi 

oleh perusahaan yakni sebagai berikut : 

1.  Skin care 

                                 

 Oriflame senantiasa menggunakan bahan-bahan alami yang efektif untuk 

menjaga keindahan dan kesehatan kulit. Produk skin care seperti cleanser 

(cleanser and toner), moisturizer (night cream, day cream, bb cream and lip 

care), treat (face treatment & serums, mask srubs), sun protector. Salah satu 

produk unggulan perawatan kulit dari Oriflame yaitu True Perfection perawatan 

lengkap dengan cream pagi dan malam, serum serta cream pelembab mata. 

Semua produk ini dibuat dengan menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan yang 

bermanfaat untuk semua jenis kulit. 



 
 

 
 

50 

2. Bath and Body 

      

 Dalam kategori bath and body Oriflame memiliki banyak produk seperti 

body care (body moisturisers, hand care, foot care, deodorants & anti-respirants, 

anti-celluite & toning), bath and shower (body wash & shower gel, body scrubs & 

exfoliants), bath and body tools (manicure & pedicure), kids and baby (oral care) 

perawatan kulit alami yang menjaga tubuh tetap indah dan sehat. Merawat tekstur 

kulit yang tidak merata, kulit kering, kulit kendur sehingga tampak terawat, 

terlindungi, halus dan terasa kencang serta mencerahkan kulit gelap. 

3. Hair 

      

 Perawatan rambut alami yang menjaga dan menustrisi kulit kepala hingga 

ujung rambut sehingga rambut tampak bersinar, mudah diatur, dan terawat dengan 

keharuman menawan. Oriflame menyediakan shampo, conditioner, styling 

product, hair treatment, hair tools and acerssories. 
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4. Make-Up 

     

 Oriflame memiliki koleksi tata rias yang membantu konsumen lebih 

percaya diri seperti : face makeup (foundation, powder, primer, concealer, blush, 

bronzer, face make-up remover, face tools & brushes), eye make-up (mascara, 

eyeliner, eye shadow, eye make-up remover, eyebrows, eye and tools brushes), 

lips (lipstick, lip gloss, lip stain, lip liner, lip care, lip and tools brushes), nail 

(nail polish, nail care, manicure and pedicure), beauty tools and brushes (make-

up brushes, sponges & Applicators, manicure & pedicure, eyelash curles). 

5. Fragrance 

      

 Oriflame menciptakan wewangian yang khas, lembut dan memberikan 

kesegaran aroma yang tahan lama sepanjang hari. Selain itu oriflame juga 

memberikan pesan khusus setiap produk wewangiannya. Salah satunya adalah 

Imagination Eau de Toilette, parfum yang mengandung Williams pear berkarakter 



 
 

 
 

52 

kuat dan ceria penuh ekpresi yang mengingatkan kepada anda bahwa hidup ini 

penuh warna. 

6. Wellbeing 

     

Wellbeing merupakan produk berkualitas tinggi yang dikembangkan oleh 

para ilmuan di Swedia. Wellbeing menawarkan gaya hidup sehat dan bahagia. 

Wellbeing sangat baik untuk manajemen berat badan yang sehat berarti dengan 

makan yang sehat  dan seimbang dari protein, karbohidrat rendah proses, lemak 

baik dan mendapatkan jumlah harian yang direkomendasikan dari vitamin dan 

mineral yang berfungsi dengan baik. Dan Oriflame menawarkan produk ini 

sebagai pelengkap makanan untuk sehari-hari. 
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BAB VI  

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kelompok Referensi, 

Gaya Hidup dan Sikap Terhadap Keputusan Pembelian Produk Oriflame pada 

Masyarakat Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil analisis regresi yang pertama membuktikan bahwa kelompok referensi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, yang berarti H1 

yang dikemukakan ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak selamanya 

seorang konsumen dapat dipengaruhi oleh berbagai kelompok referensi, 

tetapi tergantung keinginan dari konsumen apakah ingin membeli sebuah 

produk tersebut atau tidak dengan berbagai pertimbangan. 

2. Hasil analisis regresi yang kedua membuktikan bahwa gaya hidup 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian, yang berarti H2 yang 

dikemukakan diterima. Dengan begitu maka semakin meningkatnyan gaya 

hidup yang dilakukan oleh seseorang maka akan semakin tinggi keputusan 

pembelian produk kosmetik Oriflame. 

3. Hasil analisis regresi yang ketiga membuktikan bahwa sikap berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian, yang berarti H3 yang dikemukakan diterima. 

Hal ini ditunjukkan bahwa perasaan seorang selalu berubah-ubah setiap 

waktu sehingga sikap setiap konsumen berbeda dalam mengambil tindakan. 

 

 

81 



 
 

 
 

82 

6.2 Saran 

Penelitian ini di rancang dan dilakukan dengan baik, namun penelitian ini 

masih memiliki berbagai keterbatasan dan mungkin mempengaruhi hasil dari 

penelitian. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi 

refrensi dan masukan untuk menambah wawasan. Peneliti menyarankan 

untuk menggunakan metode yang berbeda dari metode penelitian ini, 

peneliti menyarankan untuk menambahkan variabel lain seperti citra 

merek, promosi, pendapatan, dan minat konsumen sebagai variabel 

independen, dan peniliti menyarankan untuk menambah jumlah responden 

agar dapat memberi informasi terbaru.  

2. Bagi perusahaan diharapkan mampu mempertahankan serta meningkatkan 

pelayanan terhadap gaya gidup, karena variabel gaya hidup mempunyai 

pengaruh yang dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian, 

diantaranya yaitu dengan memberikan fitur-fitur yang dapat memudahkan 

mahasiswa dalam menjalani aktivitas kesehariannya dan dapat mendukung 

mahasiswa dalam menyalurkan hobinya, sehingga nantinya Keputusan 

Pembelian produk Oriflame di kalangan remaja akan meningkat.   

 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adi, Rifki Nugroho, 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Keputusan Pembelian dengan Sistem Pre-Order secara Online (Studi Kasus 

pada Online Shop Choper Jersey). Skripsi UNDIP.  

 

Anwar, Sanusi. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. 

Ardy, Dian Ayu Puspita. 2013. Pengaruh Gaya Hidup, Fitur, dan Harga 

Terhadap Keputusan Pembelian Blackberry Curve 9300. Jurnal 

Administrasi Bisnis (JAB).  Ardy, Vol. 6 No.6. 

Ardi Novan Wiyani. 2013. Manajemen Kelas. Yogjakarta : Ar-Ruzz Media 

Aryadhe, Trisdayana. 2018. Pengaruh Sikap dan Norma Subjektif Terhadap Minat Beli 

dan Keputusan Pembelian. Journal Of Management. Vol.7 No. 3, 2018:1-9. 

\ 

Assauri, Sofjan. 2013. Manajemen Pemasaran. Jakarta : Rajawali Pers. 

Christiani, Amelia. 2017. Analisis Pengaruh Kelompok Referensi, Gaya Hidup 

dan Sikap Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Restoran 

Asian King Surabaya. Journal Of Management. Vol. 2 No 5. 

 

Dewi, Siti Kumala. 2017. Pengaruh Motivasi Konsumen, persepsi dan sikap 

terhadap keputusan pembelian mobil. Jurnal Manajemen. Vol. 6 No. 11. 

 

Dharmmesta, Basu Swastha., Handoko, T. Hani. 2013. Manajemen Pemasaran 

Analisis Perilaku Konsumen. Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta. 

 

Fadillah. 2017. Pengaruh Gaya Hidup dan Kelompok Referensi Terhadap 

Keputusan Pembelian Sepatu Merek CROCS (Studi Kasus pada 

Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi UNAND). Jurnal Manajemen dan Start-

Up Bisnis. Vol. 1 No. 11. 

 

Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program. IBM SPSS 

23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit. 

 

Gunardi. 2015. Analisis Pengaruh Kelompok Referensi, Gaya Hidup dan Sikap 

Terhadap Keputusan Konsumen Berlangganan KartuHALO di GraPari 

Selecta Medan. Journal of Business Strategy and Execution. Vol. 50  No. 2 

171-205. 

 

Jerry C. Olson dan Peter J. Paul. 2014. Perilaku konsumen dan strategi 

pemasaran. EdisiSembilan. Buku 2.penerbit salemba empat.jakarta. 

 



 
 

 
 

Keller, Kevin L. 2013. Strategic Brand Management ; Building, Measuring, and 

Mana ging Brand Equity. Fourth Edition Harlow, English : Pearson 

Education 

 

Kotler, Philip dan Amstrong, Gary, (2014),  Principles of Marketin, 12
th

 Edition, 

Jilid 1 Terjemahan Bob Sabran Jakarta : Erlangga. 

 

Kotler, Philip and Kevin Lane Keller, (2016): Marketing Management, 15th 

Edition New Jersey: Pearson Pretice Hall, Inc. 

 

Mawey, Hizkia Elfran. 2013. Motivasi, Persepsi, Dan Sikap Konsumen 

Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Produk Pt. Rajawali 

Nusindo Cabang Manado. Jurnal EMBA 791 Vol.1 No.4 Desember 2013, 

Hal. 791-801. 

 

Monica, Jesica. 2015 Analisis Pengaruh Persepsi Kualitas, Motivasi dan Sikap 

Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Ponsel Iphone Pada Pusat 

Perbelanjaan ITC Manado. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB). 

 

Nugroho ,Fevri Setya. 2015. Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Promosi 

terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Vario 125 FI. Jurnal 

Ilmu Administrasi Bisnis Vol.4 No.4. 

 

Samosir, Charlie Bernando Halomoan And Arief Bowo Prayoga K. 2015. 

Pengaruh Persepsi Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Produk Enervon-C. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis 

Volume 1, Nomor 3. 

 

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. (2013). Perilaku Konsumen. 

Yogyakarta:Andi, 

 

Sangadji, E.M., dan Sopiah. 2013. Perilaku Konsumen: Pendekatan Praktis 

Disertai:Himpunan Jurnal Penelitian. Yogyakarta: Penerbit Andi. 

 

Santoso, D. T. T., Purwanti, E. (2013). Pengaruh Faktor Budaya, Faktor Sosial, 

Faktor Pribadi, dan Faktor Psikologis Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen dalam Memilih Produk Operator Seluler Indosat-M3 di 

Kecamatan Pringapus Kab. Semarang. Among Makarti, 6(12): 112-129 

 

Setiadi J Nugroho. 2010. Perilaku Konsumen. Jakarta: Kencana. 

Siregar, Syofian. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT Fajar 

Interpratama Mandiri. 

 

Simamora, Henry. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: 

Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN 



 
 

 
 

Sugihartati, Rahma. 2014. Perkembangan Masyarakat Informasi dan Teori Sosial 

Kontemporer .Jakarta: Kencana.   

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,  

Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta 

 

Suharno dan Yudi Sutarso. 2013. Marketing In Practice. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Sumarwan, Ujang. 2014. Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam 

Pemasaran,  Ghalia Indonesia. Bogor. 

 

Stanton, William J. 2015. Prinsip pemasaran, alih bahasa : Yohanes Lamarto 

Penerbit Erlangga, Jakarta. 

 

Stephen, Robbins (2015), Perilaku Organisasi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. 

Tatik, Suryani. 2013. Perilaku Konsumen Implikasi Pada Strategi 

Pemasaran, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 118. 

Tjiptono, Fandy. 2014, Pemasaran Jasa – Prinsip, Penerapan, dan Penelitian, 

Andi Offset, Yogyakarta. 

 

Wulandiani. 2015. Pengaruh Kelompok Acuan dan Desain Produk Terhadap 

Keputusan Pembelian Skin Protect. Journal Of Management. Vol. 11 

No.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 1 

 KUESIONER PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PENGARUH KELOMPOK REFERENSI, GAYA HIDUP DAN SIKAP 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK ORIFLAME PADA 

MASYARAKAT KOTA PEKANBARU” 

Terimakasih atas partisipasi responden untuk mengisis kuisioner penelitian ini. 

Kuisioner ini merupakan instrument penelitian yang dilakukan oleh : 

 

DATA PENELITI 

Nama  :  Rani Anggelina 

Status  :  Mahasiswa 

NIM  :  11671202879 

Program Studi : Manajemen Pemasaran 

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

LEMBAR KUISIONER 

Berilah Pengisian: 

1. Berilah tanda ceklis (√ ) pada pilihan yang sesuai dengan pendapat anda. 

2. Pilih hanya satu jawaban untuk setiap pertanyaan 

 

A. Identitas Responden  

1. Nama Responden :  

2. Jenis Kelamin  : Laki-laki           Perempuan 

3. Usia    

a. 17-20 tahun        c. 26-30 tahun         

b. 21-25 tahun   d. 31 tahun ke atas 

4. Pekerjaan  

a. Pelajar/mahasiswa   c. Karyawan  

b. Guru/Dosen   d. Ibu Rumah tangga 

5. Berapa kali anda membeli produk Oriflame dalam setahun? 

a. 2 kali     c. 6-8 kali 

b. 3-5 kali    d. > 8 kali 

6. Berapa jumlah pendapatan anda? 

a. Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000  

b. Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000 

c. Rp. 2.000.000 – Rp.3.000.000 

d. Rp. 3.500.000 – Rp. 5.000.000 

B. Pilih jawaban yang paling sesuai dengan kondisi anda mengenai beberapa 

pertanyaan dengan memberi tanda (√ ) sesuai dengan pilihan bobot 

jawaban yang tersedia pada kolom dengan rincian Sbb :  

 

( STS )  : Sangat Tidak Setuju 

 

 



 
 

 
 

( TS )  : Tidak Setuju 

( N )  : Netral 

(S)   : Setuju 

( SS )  : Sangat Setuju 

 

1. Keputusan Pembelian  

No 
 

Pernyataan 

Bobot Jawaban 

SS S N TS STS 

 Pengenalan Masalah      

1. Saya memakai Produk Oriflame karena 

dapat memenuhi kebutuhan saya 

     

2. Saya ingin mempunyai berbagai jenis 

Produk Oriflame 

     

 Pencarian Informasi      

3. Saya tidak mendapatkan hambatan dalam 

memperoleh informasi tentang Produk 

Oriflame 

     

4. Saya tahu berbagai media promosi yang 

digunakan Produk Oriflame 

     

 Evaluasi Alternatif      

5. Saya menilai Produk Oriflame memiliki 

nilai pretise yang baik 

     

6. Saya dapat membeli Produk Oriflame       

 

  



 
 

 
 

2. Kelompok Referensi 

 

No 

 

Pernyataan 

 

Bobot Jawaban 

SS S N TS STS 

  

Kelompok Persahabatan 

     

7. Saya menggunakan Produk Oriflame atas 

rekomendasi sahabat saya 

     

 Kelompok Belanja      

8. Saya menggunakan Produk Oriflame  

atas rekomendasi teman belanja 

     

  

Kelompok Kerja 

     

9. Saya menggunakan Produk Oriflame  

atas rekomendasi rekan kerja saya 

     

 

3.   Gaya Hidup 

No 
 

Pernyataan 
Bobot Jawaban 

SS S N TS STS 

  

Aktivitas 

     

10. Saya menggunakan Produk Oriflame 

untuk menunjang aktivitas saya 

     

11. Saya menggunakan Produk Oriflame 

untuk hobi saya berdandan jika ada 

waktu luang 

     

  

Minat 

     

12. Saya menyukai Produk oriflame yang 

alami 

     

13. Saya merasa nyaman menggunakan 

Produk Oriflame 

     

 Opini      

14. Menurut saya, harga Produk oriflame 

sesuai dengan kualitas produknya 

     

15. Menurut saya, Produk Oriflame dapat 

meningkatkan kepercayaan diri saya 

     

 

 



 
 

 
 

4. Sikap 

No 
 

Pernyataan 

Bobot Jawaban 

SS S N TS STS 

  

Cognitive Component  

     

16. Saya mengetahui keunggulan dan 

kelemahan Produk Oriflame 

     

17. Saya mengetahui bahwa pemakaian 

Produk Oriflame memberikan manfaat 

baik bagi saya 

     

  

Affective Component 

     

18. Saya percaya bahwa Produk Oriflame 

memiliki kualitas yang baik 

     

19. Saya telah menjatuhkan pilihan kepada 

Produk Oriflame 

     

  

Behavioral Component 

     

20. Saya lebih memilih produk Oriflame 

dibandingkan produk kecantikan 

lainnya 

     

21. Saya lebih memilih produk Oriflame 

karena lebih aman untuk digunakan jika 

dibandingkan dengan kosmetik merek 

lain 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

LAMPIRAN 2 

 

UJI VALIDITAS 

VARIABEL Y 

Correlations 

 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y 

Y.1 Pearson Correlation 1 .695
**
 .693

**
 .702

**
 .684

**
 .467

**
 .879

**
 

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

N 100 100 100 100 100 100 100 

Y.2 Pearson Correlation .695
**
 1 .692

**
 .547

**
 .304

**
 .361

**
 .739

**
 

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

N 100 100 100 100 100 100 100 

Y.3 Pearson Correlation .693
**
 .692

**
 1 .875

**
 .693

**
 .563

**
 .917

**
 

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

N 100 100 100 100 100 100 100 

Y.4 Pearson Correlation .702
**
 .547

**
 .875

**
 1 .555

**
 .384

**
 .832

**
 

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

N 100 100 100 100 100 100 100 

Y.5 Pearson Correlation .684
**
 .304

**
 .693

**
 .555

**
 1 .720

**
 .807

**
 

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

N 100 100 100 100 100 100 100 

Y.6 Pearson Correlation .467
**
 .361

**
 .563

**
 .384

**
 .720

**
 1 .710

**
 

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

N 100 100 100 100 100 100 100 

Y Pearson Correlation .879
**
 .739

**
 .917

**
 .832

**
 .807

**
 .710

**
 1 

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

N 100 100 100 100 100 100 100 

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

 

 

 

 

  



 
 

 
 

VARIABEL X1 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1 

X1.1 Pearson Correlation 1 .883
**
 .342

**
 .930

**
 

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

N 100 100 100 100 

X1.2 Pearson Correlation .883
**
 1 .249

*
 .895

**
 

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

N 100 100 100 100 

X1.3 Pearson Correlation .342
**
 .249

*
 1 .610

**
 

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

N 100 100 100 100 

X1 Pearson Correlation .930
**
 .895

**
 .610

**
 1 

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

N 100 100 100 100 

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

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

 

VARIABEL X2 

Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2 

X2.1 Pearson Correlation 1 .706
**
 .699

**
 .707

**
 .690

**
 .480

**
 .882

**
 

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

N 100 100 100 100 100 100 100 

X2.2 Pearson Correlation .706
**
 1 .699

**
 .555

**
 .323

**
 .381

**
 .749

**
 

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

N 100 100 100 100 100 100 100 

X2.3 Pearson Correlation .699
**
 .699

**
 1 .877

**
 .701

**
 .572

**
 .919

**
 

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

N 100 100 100 100 100 100 100 

X2.4 Pearson Correlation .707
**
 .555

**
 .877

**
 1 .567

**
 .397

**
 .836

**
 

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

N 100 100 100 100 100 100 100 

X2.5 Pearson Correlation .690
**
 .323

**
 .701

**
 .567

**
 1 .720

**
 .810

**
 

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

N 100 100 100 100 100 100 100 

X2.6 Pearson Correlation .480
**
 .381

**
 .572

**
 .397

**
 .720

**
 1 .716

**
 



 
 

 
 

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

N 100 100 100 100 100 100 100 

X2 Pearson Correlation .882
**
 .749

**
 .919

**
 .836

**
 .810

**
 .716

**
 1 

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

N 100 100 100 100 100 100 100 

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

 

VARIABEL X3 

Correlations 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3 

X3.1 Pearson Correlation 1 .706
**
 .699

**
 .707

**
 .685

**
 .441

**
 .878

**
 

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

N 100 100 100 100 100 100 100 

X3.2 Pearson Correlation .706
**
 1 .699

**
 .555

**
 .327

**
 .373

**
 .753

**
 

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

N 100 100 100 100 100 100 100 

X3.3 Pearson Correlation .699
**
 .699

**
 1 .877

**
 .703

**
 .544

**
 .917

**
 

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

N 100 100 100 100 100 100 100 

X3.4 Pearson Correlation .707
**
 .555

**
 .877

**
 1 .573

**
 .382

**
 .838

**
 

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

N 100 100 100 100 100 100 100 

X3.5 Pearson Correlation .685
**
 .327

**
 .703

**
 .573

**
 1 .695

**
 .808

**
 

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

N 100 100 100 100 100 100 100 

X3.6 Pearson Correlation .441
**
 .373

**
 .544

**
 .382

**
 .695

**
 1 .696

**
 

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

N 100 100 100 100 100 100 100 

X3 Pearson Correlation .878
**
 .753

**
 .917

**
 .838

**
 .808

**
 .696

**
 1 

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

N 100 100 100 100 100 100 100 

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

 

 

  



 
 

 
 

UJI RELIABEL 

 

Variabel Y 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.613 .616 3 

 

Variabel X1 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.872 .871 6 

 

Variabel X2 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.786 .784 6 

 

Variabel X3 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.811 .810 6 

Uji Normalitas 



 
 

 
 

 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parameters
a,b

 Mean 24.95 

Std. Deviation 2.938 

Most Extreme Differences Absolute .100 

Positive .077 

Negative -.100 

Test Statistic .100 

Asymp. Sig. (2-tailed) .075
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 



 
 

 
 

 
Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .708
a
 .501 .485 1.323 1.741 

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

b. Dependent Variable: Y 

 

Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 X1 .975 1.026 

X2 .521 1.921 

X3 .522 1.917 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

 

  



 
 

 
 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Hasil Perhitungan Regresi 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.935 1.903  

X1 .081 .068 .086 

X2 .462 .111 .452 

X3 .280 .104 .294 

a. Dependent Variable: Y 

 

Hasil Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 168.654 3 56.218 32.104 .000
b
 

Residual 168.106 96 1.751   

Total 336.760 99    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

 

  



 
 

 
 

Hasil Uji Hipotesis Parsial 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.935 1.903  3.118 .002 

X1 .081 .068 .086 1.189 .237 

X2 .462 .111 .452 4.147 .000 

X3 .280 .104 .294 2.696 .008 

a. Dependent Variable: Y 

 

Hasil Uji Koefisien Determinasi Test 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .708
a
 .501 .485 1.323 

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

b. Dependent Variable: Y 
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