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ABSTRAK 
 

Dengan semakin meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kebutuhan yang 

dipenuhi, maka kebutuhan masyarakat akan barang semakin meningkat. 

Pergeseran perilaku konsumen dalam berbelanja saat ini lebih condong untuk 

memilih di toko modern. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis 

pengaruh faktor - faktor tehadap keputusan pembelian konsumen toko modern di 

Kecamatan Rembang. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) variabel 

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

faktor psikologis (X4). Dan 1 (satu) variabel dependen yaitu keputusan pembelian 

(Y). Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jumlah sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang merupakan 

konsumen took modern di Kecamatan Rembang. Metode pengambilan sampel 

menggunakan non probability sampling dengan menggunakan metode accidental 

sampling. Dalam pengumpulan data digunakan adalah kuesioner dengan 

menggunakan skala Likert. Penelitian ini menggunakan uji instrumen dan analisis 

regresi linier berganda untuk menganalisis datanya. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel independen faktor budaya 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Variabel 

faktor sosial juga berpengaruh positif tidak signifikan. variabel selanjutnya yaitu 

variabel faktor pribadi dan psikologi berpengaruh positif signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

 

Kata Kunci:Faktor Budaya, Faktor Sosial, Faktor Pribadi, Faktor Psikologis dan 

Keputusan Pembelian. 
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ABSTRACT 
 

Related to the increasing living standards and their needs, so people needs 

will be increase. Behavioral shifting consumen currently shop at modern store. 

So, the purpose of this research is to analyze factor - factor influence to make 

consumen's decision to choose at modern store in district of Rembang  

The variable which is used in this research contains 4 (four) independent 

variable, culture factor (X1), social factor (X2), personal factor (X3), and 

pshycology factor (X4). There is one dependent variable, purchase decision (Y). 

The sum of sampling which is used in this research contains 100 respondenses 

who choose modern store in district of Rembang.  The methods of sampling used 

non probability sampling which is used accidental sampling method. In this 

research, the method of data collection is questioner which used to Likert Scale. 

This research use instrumental test and double linier regretion to analyze the 

data. 

The result of the research is independent variable by using culture factor. 

It takes negative effect which is no significant to purchase decision. Social factor 

variable also takes positive effect which is no significant all the way. The next 

variable is personal factor variable and pshyclogy variable take positive effect to 

purchase decision.  

 

Keywords : Culture factor, Social factor, Personal factor, pshycology factor and 

purchase decision. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar belakang 

Sejalan dengan perkembangan dunia yang semakin modern, banyak 

masyarakat yang mulai meninggalkan hal-hal yang serba tradisional dan 

beralih pada sesuatu yang lebih modern. Hal ini terlihat dari perilaku 

masyarakat yang lebih suka berbelaja di toko modern dari pada berbelanja di 

toko tradisional. Dimungkinkan konsumen lebih senang berbelanja di toko 

modern karena kualitas produk yang dijual lebih baik, pelayanan yang ramah, 

lay out produk yang rapi, serta ruangan yang nyaman dan leluasa memilih 

produk yang di inginkan. Menurut Perpres No. 112 Tahun 2007 Pasal 1 butir 

5 (lima) bahwa toko modern adalah toko yang memiliki sistem pelayanan 

mandiri, dengan menjual berbagai jenis barang secara eceran dalam bentuk 

minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir 

yang berbentuk perkulakan. Jumlah Toko modern yang ada di kabupaten 

Rembang saat ini semakin banyak. 

Kabupaten Rembang adalah salah satu Kabupaten yang berada di 

Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2018 jumlah penduduk di Kabupaten 

Rembang mencapai 633.429 jiwa. Adapun jumlah penduduk Kabupaten 

Rembang tahun 2018: 
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TABEL 1.1 

DATA PENDUDUK KABUPATEN REMBANG 

NO KECAMATAN JUMLAH 

1 SUMBER 36.338 

2 BULU 27.848 

3 GUNEM 23.876 

4 SALE 39.127 

5 SARANG 60.658 

6 SEDAN 53.556 

7 PAMOTAN 48.788 

8 SULANG 38.737 

9 KALIORI 41.726 

10 REMBANG 89.159 

11 PANCUR 30.134 

12 KRAGAN 63.880 

13 SLUKE 29.558 

14 LASEM 50.044 

TOTAL 633.429 

Sumber: DKB Semester 1 Dindukcapil Rembang, 2018 

Data penduduk di atas dapat menunjukkan bahwa Kecamatan Rembang 

Kabupaten Rembang memiliki jumlah penduduk yang paling banyak, hal 

tersebut dikarenakan Kecamatan Rembang terdiri dari 34 Desa. Mengingat 

kepadatan penduduk di Kabupaten Rembang yang terus meningkat itulah 

yang membuat kebutuhaan sehari-hari menjadi faktor penting bagi investor 

terus mengembangkan usaha khususnya dalam penyedia produk kebutuhan 

yang bersifat modern seperti toko modern.   

Berkembangnya toko modern di Kabupaten Rembang ini tentu saja 

tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi dan minat masyarakat yang 

meningkat. Toko modern di Kecamatan Rembang berkembang cukup pesat 

seiring dengan perkembangan zaman. Jumlah toko modern tersebar 
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diberbagai wilayah Kecamatan Rembang. Adapun jumlah toko modern di 

Kecamatan Rembang, sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Data Toko Modern di Kecamatan Rembang 

No Nama Toko 

Modern 

Alamat 

1. Alfamart Jl. Gajah Mada NO 172 RT 05 RW 02 Kel Tanjung 
Sari, Kec Rembang Kab Rembang 

2. Alfamart Jalan Pangeran Diponegoro No 112 RT 02 RW 01 

Kel Pandeyan Kec Rembang Kab Rembang 

3. Alfamart Jl. Pahlawan, Kec. Rembang Kab Rembang 

4. Alfamart Ds. Mondoteko Kec. Rembang Kab. Rembang 

5. Alfamart Jl. Pemuda Kec. Rembang Kabupaten Rembang 

6. Alfamart Jl. Pemuda Puri Mondoteko Kec Rembang Kab. 

Rembang 

7. Alfamart Jl. Dr. Wahidin Kec. Rembang Kabupaten 

Rembang 

8. Alfamart Jl. Yos Sudarso Kec. Rembang Kab. Rembang 

9. Alfamart Jl. Raya Rembang Lasem Km 3Desa 

Pasarbanggi, Kecamatan RembangKabupaten 

Rembang. 

10. Alfamart Ds. Waru Kec. Rembang  Kab. Rembang 

11 Indomaret Jl. Gajah Mada Ds. Gegunung Kulon, Kec Rembang 

Kab Rembang 

12 Indomaret Jalan Pangeran Diponegoro No 99 RT 03 RW 01 Kel 
Pandean Kec Rembang Kab Rembang 

13 Indomaret Jl. Pahlawan, Kec. Rembang Kab Rembang 

14 Indomaret Jl. Pemuda Kec. Rembang Kabupaten Rembang 

15 Indomaret Jl. Pangeran Sodolaut Alun-alun Rembang Kec 

Rembang Kab. Rembang 

16 Indomaret Jl. Dr. Soetomo Kec. Rembang Kabupaten 

Rembang 

17 Indomaret Jl. Yos Sudarso Kec. Rembang Kab. Rembang 

18 Indomaret Jl. Raya Rembang Lasem Km 3Desa Tireman, 

Kecamatan RembangKabupaten Rembang. 

19 Indomaret Jl. Raya Rembang-Lasem Pasar banggi, 

Kecamatan RembangKabupaten Rembang. 

20 Indomaret Ds. Waru Kec. Rembang  Kab. Rembang 

21 Toserba Karla Desa Sumberjo 

22 Toko PING Jl. Dr. Soetomo Kec. Rembang  

23 Toko Sedulur Jl. Jendral Sudirman Kec. Rembang 

24 Toko Sinar Pagi Jl. Diponegoro Kec. Rembang Kab. Rembang 

25  Toko Pitunem  Jl. Diponegoro Kec. Rembang Kab. Rembang 

Sumber: : Pra survey, 2019. 
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Berkembangnya toko modern ini menyebabkan pergeseran perilaku 

konsumen dalam berbelanja. Biasanya konsumen berbelanja di toko-toko 

tradisional, akan tetapi sekarang konsumen lebih suka berbelanja di toko 

modern. Hal ini terjadi karena toko modern, dirancang untuk menyediakan 

berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai kebutuhan 

khusus. toko modern juga memberikan fasilitas yang lengkap, nyaman dan 

bersih. Sehingga menimbulkan rasa kebanggaan tersendiri bagi konsumen 

yang berbelanja disana. Toko modern memang lebih menarik konsumen, 

karena disamping tersedianya kebutuhan konsumen yang lebih lengkap, 

pengunjung juga merasa nyaman, aman dan puas dengan fasilitas yang 

disediakan. 

Cara menarik konsumen toko modern tidak hanya memberikan fasilitas 

yang lengkap, nyaman dan bersih, akan tetapi kita dapat dengan mudah 

mengenali suatu toko melalui karakteristiknya. Adapun ciri-ciri toko modern 

adalah sebagai berikut: 

 Tidak terjadi aktivitas tawar-menawar harga barang. 

 Harga setiap barang sudah tertera pada masing-masing barang dan 

biasanya diberi barcode. 

 Jenis barang yang dijual di pasar ini sangat beargam dan memiliki kualitas 

yang baik. 

 Kondisi toko jenis ini umumnya bersih dan nyaman karena dilengkapi 

dengan Air Conditioner atau kipas angin dan petugas kebersihan. 
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 Pasar ini memiliki tata ruang yang rapi dan terstruktur sehingga 

memudahkan konsumen menemukan barang yang ingin dibeli. 

 Cara pembayaran produk yang dibeli adalah melalui kasir khusus yang 

telah disiapkan masing-masing toko. 

Berikut ini adalah beberapa contoh gambar indoor dan outdoor 

Toko Modern  yang ada di Kecamatan Rembang,  

Gambar 1.1 

Toko PING Rembang 

Sumber: Pra survey, 2019. 

Gambar 1.2 

Interior Toko PING Rembang 

Sumber: Pra survey, 2019. 
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Gambar 1.3 

Toko Sedulur Rembang 

Sumber: Pra survey, 2019. 

 

 

Gambar 1.4 

Interior Toko Sedulur 

Sumber: Pra survey, 2019. 
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Gambar 1.5 

Alfamart di Kecamatan Rembang 

Sumber: Pra survey, 2019. 

Gambar 1.6 

Interior Alfamart di Kecamatan rembang 

Sumber: Pra survey, 2019 

 

Pramuniaga yang ada di toko Modern  juga memberikan pelayanan 

yang ramah. Dimana setiap konsumen yang masuk ke toko modern akan 

mendapatkan 3S, yaitu senyum, sapa dan salam. Contohnya seperti senyum, 
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sapa dan salam yang dilakukan oleh pramuniaga di toko modern yang berada 

di Kecamatan Rembang ”Selamat Pagi! Selamat berbelanja!”.Pengelola toko 

modern juga merancang strategi yang bisa mempengaruhi konsumen 

berbelanja di toko modern. Strategi yang pertama adalah memberikan diskon 

pada produk tertentu dan memberikan harga promo pada produk baru dalam 

edisi bulan-bulan tertentu pula. Hal ini biasanya dilakukan dengan 

menyebarkan brosur di jalan-jalan dan perkampungan-perkampungan yang 

berada di sekitar toko modern. 

Pesatnya perkembangan toko modern sesungguhnya tidak bisa lepas 

dari peran serta konsumennya. Pelanggan yang puas tidak hanya cenderung 

kembali untuk membeli lagi. Pengalaman pelanggan terhadap pelayanan 

buruk juga cenderung membuat efek negatif secara berantai. Perilaku 

konsumen inilah yang harus diwaspadai toko modern dalam menarik minat 

beli konsumen. Menurut Griffin (2005); dalam (Sangadji dan Sopiah, 2013) 

perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan serta proses psikologi 

yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika 

membeli, menggunakan, menghabiskan produk atau jasa setelah melakukan 

hal-hal di atas atau kegiatan mengevaluasi. Pemasar atau perusahaan yang 

memahami perilaku konsumen akan mampu memperkirakan bagaimana 

kecenderungan konsumen untuk bereaksi terhadap informasi yang 

diterimanya, sehingga pemasar atau perusahaan dapat menyusun strategi 

pemasaran yang sesuai. Faktor yang mempengarui perilaku konsumen ada 

dua, yaitu factor internal dan eksternal yang terdiri dari budaya, faktor sosial, 
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faktor pribadi dan faktor psikologis. Keempat faktor tersebut yang nantinya 

akan mempengaruhi konsumen dalam memutuskan untuk melakukan 

pembelian. 

Budaya merupakan salah satu faktor perilaku konsumen dalam 

menentukan keputusan pembelian. Menurut Kotler (2005); dalam (Santoso 

dan Purwanti, 2013) bahwa faktor budaya memiliki pengaruh yang luas dan 

mendalam terhadap perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. Budaya 

adalah suatu nilai-lilai, keyakinan, aturan, dan norma-norma yang melingkupi 

suatu kelompok masyarakat yang akan mempengaruhi sikap dan tindakan 

individu dalam masyarakat itu sendiri. Pergeseran budaya dan wilayah 

geografis merupakan sifat umum yang memberikan pengaruh secara luas bagi 

konsumen dalam melakukan pembelian. Hasil penelitian (Syafirah, dkk 2017) 

menyatakan faktor budaya mempunyai pengaruh yang positif signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Artinya semakin baik faktor budaya yang 

dimiliki konsumen maka semakin baik pula keputusan pembelian konsumen. 

Selanjutnya faktor sosial, menurut (Syafirah, dkk 2017) faktor sosial 

merupakan sekelompok orang yang sama-sama mempertimbangkan secara 

dekat persamaan didalam status atau penghargaan komunitas secara terus 

menerus, yaitu dengan bersosialisasi diantara mereka sendiri.Faktor sosial 

merupakan acuan yang digunakan manusia untuk berinteraksi dengan 

manusia lainnya dalam hal ini adalah hubungan antar masyarakat atau 

komunitas. (Syafirah, dkk 2017) dengan hasil penelitiannya dapat diketahui 

perilaku konsumen dalam hal ini adalah faktor sosial memiliki pengaruh yang 
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positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Artinya bahwa semakin baik 

faktor sosial konsumen maka semakin baik pula keputusan pembelian 

konsumen. 

Faktor selanjutnya adalah faktor pribadi. Faktor pribadi merupakan 

salah satu faktor penentu untuk konsumen melakukan pembelian. Perilaku 

seseorang dalam membeli sesuatu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor 

kepribadian dari konsumen yang bersangkutan. Faktor pribadi 

menggabungkan antara tatanan psikologis dan pengaruh lingkungan. 

Termasuk watak dasar seseorang, terutama karakteristik dominan mereka. 

Meskipun kepribadian adalah salah satu konsep yang berguna dalam 

mempelajari perilaku konsumen, beberapa pemasar percaya bahwa 

kepribadian mempengaruhi jenis-jenis dan merek-merek produk yang dibeli. 

Penelitian (Pratiwi dan Mandala 2015) didapati hasil bahwa faktor pribadi 

memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap keputusan pembelian.  

Artinya semakin baik faktor sosial diterapkan konsumen, maka meningkatkan 

pula intensitas keputusan pembelian. 

Faktor terakhir adalah faktor psikologis. Faktor psikologis memiliki 

kekuatan dalam menggerakkan individu dan menjadi pertimbangan kuat 

dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Psikologis membentuk 

karakter seseorang untuk menjadi hal yang unik, keunikan tersebut juga 

berdampak pada pilihannya dalam memenuhi kebutuhan. Menurut (Sangadji 

dan Sopiah 2013) faktor psikologis mencangkup persepsi, motivasi, 

pembelajaran, sikap dan kepribadian. Penelitian (Pratiwi dan Mandala 2015) 
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mendapati hasil bahwa faktor psikologis mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Artinya bahwa semakin baik faktor 

psikologis konsumen maka semakin baik pula keputusan konsumen dalam 

melakukan pembelian. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai pengaruh internal dan eksternal yaitu faktor budaya, 

sosial, pribadi dan psikologis terhadap minat beli konsumen. Sehingga dalam 

penelitian ini, penulis mengambil judul Analisis Faktor – Faktor Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen Toko Modern di Kecamatan Rembang 

(Studi Kasus di Toko modern Kecamatan Rembang). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam menjalankan sebuah bisnis, para eksekutif dituntut untuk 

memahami konsep-konsep dasar dalam ilmu pemasaran dan perilaku 

konsumen, yaitu kebutuhan, keinginan dan permintaan. Ketepatan 

pemahaman atas konsep-konsep dasar ini akan memudahkan produsen 

menyiapkan konsep pemasaran yang tepat untuk menghadapi perilaku 

konsumen yang selalu berubah sewaktu-waktu. 

Dari latar belakang di atas, disebutkan bahwa tumbuh pesatnya 

minimarket khususnya Toko modern di Kecamatan Rembang Kabupaten 

Rembang. Dalam penelitian ini mengarah kepada perilaku konsumen 

terhadap keputusan pembelian di toko modern. Untuk menjawab pertanyaan 
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penelitian, maka dapat dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh faktor budaya terhadap keputusan pembelian 

konsumen toko modern di Kecamatan Rembang? 

2. Apakah terdapat pengaruh faktor sosial terhadap keputusan pembelian 

konsumen toko modern di Kecamatan Rembang? 

3. Apakah terdapat pengaruh faktor pribadi terhadap keputusan pembelian 

konsumen toko modern di Kecamatan Rembang? 

4. Apakah terdapat pengaruh faktor psikologis terhadap keputusan 

pembelian konsumen toko modern di Kecamatan Rembang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian 

iniadalah: 

a. Untuk mengetahui pengaruh faktor budaya terhadap keputusan 

pembelian konsumen Toko modern di Kecamatan Rembang; 

b. Untuk mengetahui pengaruh faktor sosial terhadap keputusan pembelian 

konsumen Toko modern di Kecamatan Rembang;  

c. Untuk mengetahui pengaruh faktor pribadi terhadap keputusan pembelian 

konsumen Toko modern di Kecamatan Rembang;  

d. Untuk mengetahui pengaruh faktor psikologis terhadap keputusan 

konsumen Toko modern di Kecamatan Rembang; 
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1.4 Manfaat Penelitian 

A. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti seputar aspek 

pemasaran, pada khususnya perilaku konsumen dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian 

B. Bagi Perusahaan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk penyusunan 

strategi pemasaran yang efektif dan efesien sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen dan mampu bertahan serta bersaing 

dengan perusahaan lain. 

C. Bagi Akademisi 

 Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan atau sebagai 

informasi atau bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya terkait 

faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian, yaitu: 

BAB I :Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II :Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menerangkan mengenai 

landasan teori dari penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan hipotesis yang akan dibahas di BAB IV. 
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BAB III :Metode Penelitian, dalam bab ini memaparkan mengenai 

berbagai variabel penelitian dan definisi dari masing-masing 

variabel, penentuan sampel, jenis dan sumber data yang 

digunakan dan metode analisis data. 

BAB IV :Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini menjelaskan mengenai 

diskripsi objek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan. 

BAB V :Penutup, dalam bab ini memapatkan mengenai kesimpulan dari 

hasil penelitian yang dilakukan, kemudian saran-saran yang 

berhubungan dengan penelitian. 

  


