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BAB III 

PENGARUH GAYA HIDUP, BRAND IMAGE, DAN WORD OF MOUTH 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN OPPO SMARTPHONE 

(Studi kasus pada Mahasiswa S1 FISIP UNDIP Semarang) 

 

Pada bab ini akan disajikan data primer yang dihimpun dari responden yang 

merupakan mahasiswa S1 FISIP UNDIP Semarang dalam bentuk kuesioner. Data 

yang disajikan berupa bentuk tabel yang memperlihatkan persepsi responden 

terhadap pertanyaan yang telah disediakan, dan analisis deskriptif. 

Selain menyajikan persepsi jawaban responden beserta analisisnya, pada bab 

ini juga akan disajikan data mengenai interpretasi hasil uji validitas dan 

reliabilitas, koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji regresi sederhana, serta 

uji hipotesis melalui uji t dan uji F. 

3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.1.1 Uji Validitas 

Menurut Ngatno (2015:198) sebelum melakukan pengumpulan data secara 

keseluruhan, pertama-tama yang harus dilakukan peneliti adalah menguji validitas 

alat ukur (instrumen). Pekerjaan ini perlu dilakukan agar data yang diperoleh dari 

penyebaran instrumen itu benar-benar valid. Suatu instrumen dikatakan valid 

apabila instrumen tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. Suatu 

instrumen memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria, 

dalan arti memiliki kesejajaran antara instrumen dengan kriteria (Arikunto, 2006 
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dalam Ngatno, 2015:199). Dalam penilaian ini sampel yang digunakan sebanyak 

100 responden sehingga r tabel : 

 df = (N-2) = 100 – 2 = 98 

dengan probabilitas atau tingkat kepercayaan 5%. Dari hasil df yang diperoleh 

sebanyak 98 maka nilai r tabel dapat diperoleh melalui tabel r product moment 

pearson. Nilai df 98 berarti besarnya r tabel berada pada baris ke 98 pada tabel r 

product moment pearson (lampiran). Maka r tabel adalah sebesar 0.1966. Nilai 

dari r hitung didapat dengan memasukan data jawaban kuesioner yang telah diberi 

skor (1-5) kedalam program aplikasi IBM SPSS (lampiran).  

Pengujian validitas indikator untuk variabel gaya hidup (X1), yaitu untuk 

mengukur tinggi rendahnya gaya hidup yang dimiliki oleh OPPO Smartphone 

dengan alat ukurnya 6 indikator. Berikut ini merupakan hasil perhitungan uji 

validitas 6 indikator untuk variabel gaya hidup yang dapat dilihat pada tabel 3.1 

sebagai berikut: 

Tabel 3. 1 

Uji Validitas Gaya Hidup (X1) 

Variabel Indikator r hitung r tabel  Kriteria 

GAYA HIDUP 

(X1) 

X1.1 0,725 0.1966 Valid 

X1.2 0,683 0.1966 Valid 

X1.3 0,707 0.1966 Valid 

X1.4 0,550 0.1966 Valid 

X1.5 0,724 0.1966 Valid 

X1.6 0,619 0.1966 Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

 Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa seluruh indikator 

gaya hidup memiliki nilai r hitung > r tabel. Dengan demikian, maka seluruh 

pertanyaan pada tabel variabel gaya hidup dikatakan valid, sehingga seluruh item 
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pertanyaan yang diberikan kepada responden dapat digunakan untuk mengukur 

tinggi dan rendahnya gaya hidup OPPO Smartphone. Jadi, tinggi rendahnya gaya 

hidup dapat diukur dengan intensitas menggunakan OPPO Smartphone, dukungan 

OPPO Smartphone dalam kehidupan sehari-hari, keinginan untuk memiliki OPPO 

Smartphone, ketersediaan konsumen dalam menyisihkan penghasilan untuk 

smartphone, ketertarikan responden dalam pengambilan keputusan membeli, dan 

rasa percaya diri saat menggunakan OPPO Smartphone. 

Pengujian validitas indikator untuk variabel brand image (X2), yaitu untuk 

mengukur baik buruknya brand image yang dimiliki oleh OPPO Smartphone 

dengan alat ukurnya 5 indikator. Berikut ini merupakan hasil perhitungan uji 

validitas 5 indikator untuk variabel brand image yang dapat dilihat pada tabel 3.2 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Uji Validitas Brand Image (X2) 

Variabel Indikator r hitung r tabel  Kriteria 

BRAND IMAGE 

(X2) 

X2.1 0,683 0.1966 Valid 

X2.2 0,724 0.1966 Valid 

X2.3 0,691 0.1966 Valid 

X2.4 0,651 0.1966 Valid 

X2.5 0,544 0.1966 Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa seluruh indikator 

brand image memiliki nilai r hitung > r tabel. Dengan demikian, maka seluruh 

pertanyaan pada tabel variabel brand image dikatakan valid, sehingga seluruh 

item pertanyaan yang diberikan kepada responden dapat digunakan untuk 

mengukur baik dan buruknya brand image OPPO Smartphone. Jadi, baik 
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buruknya brand image dapat diukur dengan kemudahan dalam mengingat model 

OPPO Smartphone, kualitas atau mutu yang ditawarkan oleh OPPO Smartphone, 

keandalan OPPO Smartphone, kesesuaian manfaat dengan kebutuhan, dan 

kepuasan menggunakan OPPO Smartphone. 

Pengujian validitas indikator untuk variabel word of mouth (X2), yaitu 

untuk mengukur baik buruknya word of mouth yang dimiliki oleh OPPO 

Smartphone dengan alat ukurnya 4 indikator. Berikut ini merupakan hasil 

perhitungan uji validitas 4 indikator untuk variabel word of mouth yang dapat 

dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut: 

Tabel 3. 3 

Uji Validitas Word of Mouth (X3) 

Variabel Indikator r hitung r tabel  Kriteria 

WORD OF 

MOUTH  

(X3) 

X3.1 0,788 0.1966 Valid 

X3.2 0,776 0.1966 Valid 

X3.3 0,828 0.1966 Valid 

X3.4 0,843 0.1966 Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa seluruh indikator 

word of mouth memiliki nilai r hitung > r tabel. Dengan demikian, maka seluruh 

pertanyaan pada tabel variabel word of mouth dikatakan valid, sehingga seluruh 

item pertanyaan yang diberikan kepada responden dapat digunakan untuk 

mengukur tinggi dan rendahnya word of mouth OPPO Smartphone. Jadi, tinggi 

rendahnya word of mouth dapat diukur dengan pengalaman memperoleh cerita 

positif dari orang lain, pengalaman mendapatkan cerita pengalaman yang baik 

untuk meggunakan OPPO Smartphone, pengalaman memperoleh rekomendasi 
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untuk menggunakan OPPO Smartphone, dan pengalaman dibujuk untuk 

menggunakan OPPO Smartphone. 

Pengujian validitas indikator untuk variabel gaya hidup (X1), yaitu untuk 

mengukur tinggi rendahnya gaya hidup yang dimiliki oleh OPPO Smartphone 

dengan alat ukurnya 5 indikator. Berikut ini merupakan hasil perhitungan uji 

validitas 5 indikator untuk variabel gaya hidup yang dapat dilihat pada tabel 3.1 

sebagai berikut: 

Tabel 3. 4 

Uji Validitas Keputusan Pembelian (Y) 

Variabel Indikator r hitung r tabel  Kriteria 

Keputusan 

Pembelian 

 (Y) 

Y1 0,678 0.1966 Valid 

Y2 0,617 0.1966 Valid 

Y3 0,677 0.1966 Valid 

Y4 0,578 0.1966 Valid 

Y5 0,633 0.1966 Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa seluruh indikator 

keputusan pembelian memiliki nilai r hitung > r tabel. Dengan demikian, maka 

seluruh pertanyaan pada tabel variabel keputusan pembelian dikatakan valid, 

sehingga seluruh item pertanyaan yang diberikan kepada responden dapat 

digunakan untuk mengukur tinggi dan rendahnya keputusan pembelian OPPO 

Smartphone. Jadi, tinggi rendahnya keputusan pembelian dapat diukur dengan 

tingkat keinginan membeli OPPO Smartphone, pencarian informasi, kesesuaian 

smartphone dalam memenuhi kebutuhan, keperluan memilih alternatif 

smartphone lain, dan kesediaan untuk merekomendasikan produk yang telah 

dibeli. 



79 
 

 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa angka semua butir 

pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengukur variabel gaya hidup, brand 

image, word of mouth  dan keputusan pembelian adalah valid dan layak untuk 

diujikan.   

3.1.2 Uji Reliabilitas 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa 

kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama 

(Sugiyono, 2010:172). Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur keandalan 

jawaban dari suatu pertanyaan atau dengan kata lain untuk mengetahui derajat 

stabilitas alat ukur. Pengujian reliabilitas ini menggunakan rumus alpha cronbach. 

Suatu Variabel dikatakan reliabel apabila nilai angka cronbach > 0,60. 

Nilai Alpha dapat dilihat dari nilai Cronbach’s Alpha yang ada pada 

keempat tabel di atas, sehingga hasil uji reliabilitas dari keempat variabel menjadi 

sebagai berikut : 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner 

Variabel 
Cronbach 

alpha 

Standar 

Reliabilitas 
Kriteria 

Gaya Hidup 0,754 0,6 Reliabel 

Brand Image 0,674 0,6 Reliabel 

Word of Mouth 0,823 0,6 Reliabel 

Keputusan Pembelian 0,634 0,6 Reliabel 

    Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.5 diatas nilai cronbach alpha variabel gaya hidup adalah 

0,754 dan lebih besar dari alpha (0,60) sehingga dinyatakan reliabel. Variabel 

brand image memiliki nilai cronbach alpha 0,674 dan lebih besar dari alpha 
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(0,60) sehingga dinyatakan reliabel. Variabel word of mouth memiliki nilai 

cronbach alpha 0,823 dan lebih besar dari alpha (0,60) sehingga dinyatakan 

reliabel. Variabel Keputusan Pembelian pembelian memiliki nilai cronbach alpha 

0,634 dan lebih besar dari alpha (0,60) sehingga dinyatakan reliabel. Dengan 

demikian, dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari 

kuesioner adalah reliabel sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-

masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur. 

 

3.2 Persepsi Responden Mengenai Gaya Hidup, Brand Image, Word of 

Mouth, dan Keputusan Pembelian 

Pada bagian ini menjelaskan mengenai jawaban responden mengenai gaya 

hidup, brand image, word of mouth, dan keputusan pembelian dalam bentuk tabel 

berdasarkan indikator yang digunakan. 

3.2.1 Variabel Gaya Hidup (X1) 

 Gaya hidup (lifestyle) melukiskan keseluruhan pribadi yang berinteraksi 

dengan lingkungannya. Gaya hidup (lifestyle) mencerminkan sesuatu yang lebih 

dari kelas sosial di satu pihak dan kepribadian di pihak lain. Menurut Kotler 

(1997: 163) menyatakan gaya hidup (lifestyle) seseorang adalah pola hidup 

seseorang dalam dunia kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, 

minat dan pendapat (opini) yang bersangkutan. Gaya hidup melukiskan 

keseluruhan pribadi yang berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup 

(lifestyle) mencerminkan sesuatu yang lebih dari kelas sosial di satu pihak dan 

kepribadian di pihak lain. 
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Dalam penelitian ini, indikator gaya hidup yang digunakan sebagai berikut: 

1. Kesukaan dalam menggunakan OPPO Smartphone dalam kegiatan 

keseharian: 

a. Intensitas dalam menggunakan OPPO Smartphone 

b. OPPO Smartphone mendukung kegiatan sehari-hari. 

2. Keinginan atau minat untuk memiliki OPPO Smartphone. 

3. Persepsi konsumen terhadap OPPO Smartphone: 

a. Ketertarikan dalam mempengaruhi konsumen untuk membeli OPPO 

Smartphone. 

b. Kepercayaan diri bertambah jika menggunakan OPPO Smartphone. 

Adapun persepsi responden terhadap indikator-indikator variabel gaya hidup 

sebagai berikut: 

3.2.1.1 Intensitas Menggunakan OPPO Smartphone 

Seiring dengan perkembangan zaman, Smartphone merupakan kebutuhan 

primer bagi setiap manusia. Intensitas penggunaan smartphone juga semakin 

tinggi karena tingginya tingkat aktivitas manusia. Tabel dibawah menunjukkan 

persepsi reponden mengenai intensitas menggunakan smartphone: 

Tabel 3.6 

 Intensitas Menggunakan OPPO Smartphone 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Nomor Jawaban Frekuensi 
Persentase 

(%) 

1 Sangat Tinggi 27 27 

2 Tinggi 45 45 

3 Cukup Tinggi 19 19 

4 Tidak Tinggi 9 9 

5 Sangat Tidak Tinggi 0 0 

  Total 100 100 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban terbesar terdapat pada 

intensitas tinggi sebanyak 45 orang dengan persentase 45%, hal ini disebabkan 

para konsumen menggunakan untuk kerja, membuka jejaring sosial, chatting dan 

telepon. Sedangkan untuk para responden yang menjawab cukup tinggi, tidak 

tinggi dan sangat tidak tinggi cenderung memiliki smartphone merek lain selain 

OPPO Smartphone. 

 

3.2.1.2 Dukungan OPPO Smartphone Dalam Kehidupan Sehari-hari 

Setiap manusia pasti membutuhkan sarana telekomunikasi dalam 

memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Smartphone saat ini merupakan sarana 

telekomunikasi yang dibutuhkan setiap orang. Saat ini intensitas penggunaan 

smartphone juga terbilang tinggi karena semakin tingginya kebutuhan manusia 

dalam kebutuhan sehari-hari. Tabel berikut menunjukkan persepsi responden 

mengenai mendukungnya OPPO Smartphone dalam kehidupan sehari-hari: 

Tabel 3.7 

Dukungan OPPO Smartphone Dalam Kehidupan Sehari-hari 

Nomor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Mendukung 28 28 

2 Mendukung 43 43 

3 Cukup Mendukung 24 24 

4 Tidak Mendukung 5 5 

5 Sangat Tidak Mendukung 0 0 

  Total 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban terbanyak terdapat pada 

mendukung sebanyak 43 orang dengan persentase 43%. Hal ini disebabkan para 
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konsumen menggunakan OPPO Smartphone untuk aktivitas sehari-hari seperti 

membuka jejaring sosial, melakukan panggilan telepon, melakukan pembuatan 

dokumen secara singkat dan untuk chatting. Responden lain yang menjawab 

cukup mendukung sebanyak 24 orang, tidak mendukung 5 orang dan sangat tidak 

mendukung 0 orang, hal ini disebabkan performa OPPO Smarphone  lebih rendah 

apabila dibandingkan dengan produk-produk lain. 

 

3.2.1.3 Keinginan untuk Memiliki OPPO Smartphone 

OPPO Smartphone merupakan salah satu  smartphone yang memiliki 

banyak keunggulan serta memiliki spesifikasi yang lengkap dan banyak 

digandrungi di kelasnya. Banyak responden yang tertarik dengan OPPO 

Smartphone dan menimbulkan rasa keinginan memiliki OPPO Smartphone. Tabel 

dibawah menunjukkan persepsi responden mengenai keinginan untuk memiliki 

OPPO Smartphone: 

Tabel 3.8 

 Keinginan untuk Memiliki OPPO Smartphone 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel di atas ini, dapat dilihat bahwa jawaban terbanyak terdapat pada 

konsumen yang ingin memiliki OPPO Smartphone sebanyak 43 orang dengan 

persentase 43%. Hal ini disebabkan oleh model yang ditawarkan oleh OPPO 

Nomor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Ingin 26 26 

2 Ingin 43 43 

3 Cukup Ingin 23 23 

4 Tidak ingin 8 8 

5 Sangat Tidak ingin 0 0 

  Total 100 100 
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Smartphone yang bagus, performa yang tinggi dan sesuai dengan kebutuhan. Dari 

tabel di atas pula, terdapat 8 orang reponden yang tidak memiliki keinginan untuk 

memiliki OPPO Smartphone, hal ini dikarenakan bahwa responden lebih memilih 

brand lain yang dapat memberikan kebutuhan yang sesuai dengan keinginan 

konsumen. 

3.2.1.4 Ketersediaan Konsumen Menyisihkan Penghasilan Untuk Smartphone 

Penghasilan merupakan apa yang diperoleh seseorang dari pekerjaan yang 

telah ia selesaikan. Dapat berupa uang maupun barang. Setiap manusia 

mempunyai kebutuhan yang bervariatif, bagi yang memilki penghasilan tinggi 

tentu akan menyisakan penghasilannya untuk memiliki sebuah smartphone yang 

canggih karena smartphone merupakan kebutuhan yang dapat menunjang 

seseorang dalam melakukan aktivitasnya. Berikut adalah tabel yang menyajikan 

persepsi responden mengenai ketersediaan konsumen dalam menyisihkan 

penghasilan untuk smartphone: 

Tabel 3.9 

Ketersediaan Konsumen Menyisihkan Penghasilan Untuk Smartphone 

Nomor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Bersedia 28 28 

2 Bersedia 44 44 

3 Cukup Bersedia 25 25 

4 Tidak Bersedia 3 3 

5 Sangat Tidak Bersedia 0 0 

  Total 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban terbanyak terdapat pada 

konsumen yang bersedia menyisihkan penghasilannya untuk mobil yaitu sebanyak 

44 orang dengan persentase 44%. Hal ini disebabkan untuk perawatan dalam 
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menjaga ketahanan smartphone, kenyamanan dalam menggunakan smartphone 

dan untuk kepuasan tersendiri dalam membeli aksesoris-aksesoris dan 

kelengkapan smartphone. Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 3 orang 

reponden yang menjawab tidak bersedia dalam menyisihkan penghasilannya 

untuk smartphone. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan penghasilan yang 

dimiliki oleh respoden itu sendiri. 

 

3.2.1.5 Ketertarikan Responden Dalam Pengambilan Keputusan Membeli 

OPPO Smartphone dikenal sebagai salah satu smartphone  yang memiliki 

keunggulan dan spesifikasi  lengkap sesuai dengan kelasnya, sehingga banyak 

digandrungi oleh masyarakat. OPPO Smartphone juga dikenal dilengkapi dengan 

fitur-fitur andalan serta dapat menarik hati konsumen. Tentu hal ini 

mempengaruhi responden untuk tertarik dalam pembelian OPPO Smartphone. 

Berikut adalah tabel yang menyajikan persepsi responden mengenai 

berpengaruhnya ketertarikan responden dalam pengambilan keputusan membeli: 

Tabel 3.10 

 Ketertarikan Responden Dalam Pengambilan Keputusan Membeli 

Nomor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Mempengaruhi 22 22 

2 Mempengaruhi 46 46 

3 Cukup Mempengaruhi 24 24 

4 Tidak Mempengaruhi 8 8 

5 Sangat Tidak Mempengaruhi 0 0 

  Total 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban terbanyak terdapat pada 

konsumen yang ketertarikannya mempengaruhi dalam pembelian OPPO 
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Smartphone yaitu sebanyak 46 orang dengan persentase 46%. Hal ini disebabkan 

menurut responden OPPO Smartphone merupakan pilihan yang paling tepat dari 

semua pesaing yang memiliki keunggulan dan spesifikasi sama yang dimiliki oleh 

OPPO Smartphone. 

3.2.1.6 Rasa Percaya Diri Saat Menggunakan OPPO Smartphone 

Kepercayaan diri seseorang tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah 

satu contohnya ketika konsumen kelas menengah menggunakan barang-barang 

yang dapat meningkatkan rasa percaya diri. Hal ini dapat menambah rasa 

kepercayaan diri seseorang yang berasal dari kelas-kelas tersebut. Tabel dibawah 

menunjukkan persepsi responden mengenai rasa percaya diri saat menggunakan 

OPPO Smartphone: 

Tabel 3.11 

Rasa Percaya Diri Saat Menggunakan OPPO Smartphone 

Nomor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Percaya Diri 21 21 

2 Percaya Diri 44 44 

3 Cukup Percaya Diri 33 33 

4 Tidak Percaya Diri 2 2 

5 Sangat Tidak Percaya Diri 0 0 

  Total 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban terbanyak terdapat 

pada konsumen merasa percaya diri saat menggunakan OPPO Smartphone yaitu 

sebanyak 44 orang dengan persentase 44%. Hal ini disebabkan memiliki bentuk 

body yang kokoh dan bagus sesuai dengan selera konsumen serta citra merek 

OPPO Smartphone sendiri yang tinggi. 

. 
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3.2.1.7 Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Variabel Gaya Hidup 

Data yang diperoleh dari responden untuk setiap pertanyaan kemudian 

dibuat suatu rekapitulasi untuk melihat skor rata-rata jawaban yang diberikan oleh 

responden. Berikut ini rekapitulasi jawaban responden untuk setiap pertanyaan 

terkait variabel gaya hidup (lifestyle): 

Tabel 3.12 

Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Variabel Gaya Hidup 

Nomor 
Item 

Pertanyaan 

Jumlah 

Responden 

Skor Skor 

Total 

(Skor x f) 

Mean 1 2 3 4 5 

f f f f f 

1 Pertanyaan 1 100 0 9 19 45 27 390 3,90 

2 Pertanyaan 2 100 0 5 24 43 28 394 3,94 

3 Pertanyaan 3 100 0 8 23 43 26 387 3,87 

4 Pertanyaan 4 100 0 3 25 44 28 397 3,97 

5 Pertanyaan 5 100 0 8 24 46 22 382 3,82 

6 Pertanyaan 6 100 0 2 33 44 21 384 3,84 

Mean Skor Variabel 3,89 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Keterangan : 

1. Pertanyaan 1 : Bagaimana intensitas Anda dalam menggunakan OPPO 

Smartphone sehari-hari? 

2. Pertanyaan 2 : Apakah OPPO Smartphone mendukung kegiatan Anda 

sehari-hari? 

3. Pertanyaan 3 : Apakah keinginan Anda untuk memiliki OPPO 

Smartphone tinggi? 

4. Pertanyaan 4 : Apakah Anda bersedia menyisihkan penghasilan Anda 

untuk memenuhi kebutuhan smartphone? 

5. Pertanyaan 5 : Apakah ketertarikan Anda mempengaruhi Anda untuk 

membeli OPPO Smartphone? 

6. Pertanyaan 6 : Apakah Anda merasa percaya diri Anda bertambah jika 

menggunakan OPPO Smartphone? 

 

Berdasarkan data pada tabel 3.12, dapat dilihat bahwa variabel gaya hidup 

(lifestyle) memiliki skor rata-rata sebesar 3,90. Skor tertinggi berada pada item 

pertanyaan 4 sebesar 4 mengenai ketersediaan responden dalam menyisihkan 
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penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan smartphone. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa responden memang bersedia untuk meyisihkan 

penghasilannya untuk membeli kebutuhan smartphone, maka dari hal itulah 

mempengaruhi mereka untuk melakukan pembelian kebutuhan smartphone.  

Sementara itu, item pertanyaan yang memiliki skor di bawah rata-rata yaitu 

ketertarikan responden untuk membeli OPPO Smartphone dan rasa percaya diri 

saat menggunakan OPPO Smartphone, disebabkan oleh model yang ditawarkan 

kurang dapat menambah ketertarikan dan rasa percaya diri konsumen saat 

menggunakan OPPO Smartphone. 

 

3.2.1.8 Kategorisasi Variabel Gaya Hidup (X1) 

Berdasarkan data-data yang telah disajikan dan dijelaskan di sebelumnya, 

maka dapat dibentuk tabel kategorisasi yang mencakup keseluruhan jawaban 

responden dari sejumlah pertanyaan terkait variabel gaya hidup (lifestyle). Untuk 

memberikan penilaian terhadap variabel gaya hidup (lifestyle) maka digunakan 

tingkat pengukuran interval agar dapat mengkategorisasikan tingkatan persepsi 

responden terhadap variabel gaya hidup (lifestyle) berdasarkan data yang telah 

diperoleh. Lebar interval (I) dapat diperoleh dengan menggunakan rumus berikut 

ini. 

K

R
I   

Keterangan  : 

I   = Lebar interval 
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R  = Rentang, yaitu nilai interval tertinggi-nilai interval terendah 

K = Jumlah interval kelas 

Dalam penelitian ini, variabel kualitas produk terdiri dari tujuh pertanyaan. 

Masing-masing pertanyaan mempunyai bobot nilai antara  1 – 5. Skor masing-

masing pertanyaan kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan skor gabungan 

agar dapat diklasifikasikan kedalam 5 kategori, dengan kategorisasi sangat tinggi, 

tinggi, cukup tinggi, tidak tinggi, dan sangat tidak tinggi. Berdasarkan pada data 

tabel induk variabel gaya hidup memiliki nilai interval terendah 6 dan nilai 

interval tertinggi 30. Dari angka ini dapat diketahui lebar interval variabel gaya 

hidup adalah seperti perhitungan berikut ini: 

5

)16()56( xx
I


  

5

630
I  

I   = 4,8 

 Berdasarkan pada interval tersebut, maka kategorisasi antar kelas secara 

kumulatif adalah: 

1. Kategorisasi sangat rendah dengan interval skor : 6 – 10,8 

2. Kategorisasi rendah dengan interval skor  : >10,8 – 15,6 

3. Kategorisasi cukup tinggi dengan interval skor : >15,6 – 20,4 

4. Kategorisasi tinggi dengan interval skor  : >20,4 – 25,2 

5. Kategorisasi sangat tinggi dengan interval skor : >25,2 – 30 

 Sesuai dengan kategorisasi tersebut, maka diperoleh tabel akumulasi untuk 

variabel gaya hidup (X1) sebagai berikut: 
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Tabel 3.13 

Kategorisasi Variabel Gaya Hidup 

Nomor Skor Kategorisasi Frekuensi Persentase 

1 6 - 10,8 Sangat Rendah 0 0% 

2 >10,8 - 15,6 Rendah 1 1% 

3 >15,6 - 20,4 Cukup Tinggi 13 13% 

4 >20,4 - 25,2 Tinggi 68 68% 

5 >25,2 - 30 Sangat Tinggi 18 18% 

    Jumlah 100 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 

 Berdasarkan data pada tabel 3.13 dapat dilihat bahwa penilaian sebagian besar 

responden mengenai variabel gaya hidup (lifestyle) tergolong tinggi. Hal itu 

dikarenakan OPPO Smartphone sudah dikenal oleh konsumen dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti melakukan 

panggilan telepon dan lain sebagainya. 

 

3.2.2 Variabel Brand Image (X2) 

Brand image merupakan tanggapan tentang merek yang direfleksikan 

konsumen yang berpegang pada ingatan konsumen dan cara orang berpikir 

tentang sebuah merek secara abstrak dalam pemikiran mereka, sekalipun pada saat 

mereka memikirkannya, mereka tidak berhadapan langsung dengan produk 

(Keller, 2003:66). 

Variabel brand image ini memiliki beberapa indikator sebagai berikut: 

1. Persepsi responden terhadap citra merek OPPO Smartphone: 

 Mudah diingat. 

2. Kualitas atau mutu yang ditawarkan oleh OPPO Smartphone. 
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3. Dapat diandalkan. 

4. Kegunaan atau manfaat yang didapat dengan menggunakan OPPO 

Smartphone. 

5. Tingkat kepuasan konsumen terhadap citra merek OPPO Smartphone. 

Adapun persepsi responden terhadap indikator-indikator variabel brand image 

adalah sebagai berikut: 

 

3.2.2.1 Kemudahaan Dalam Mengingat Model  OPPO Smartphone 

Model merupakan suatu bentuk atau motif yang dapat memberikan 

perbedaan antara produk jenis lainnya. Dalam memberikan desain pada setiap 

produknya harus disesuaikan dengan keinginan pasar yang ada, agar memicu 

keputusan pembelian konsumen pada produk yang kita buat. Berikut ini 

merupakan data tabel persepsi responden mengenai kemudahan mengingat model 

OPPO Smartphone. 

Tabel 3.14 

Kemudahaan Dalam Mengingat Model OPPO Smartphone 

Nomor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Mudah 29 29 

2 Mudah 47 47 

3 Cukup Mudah 24 24 

4 Tidak Mudah 0 0 

5 Sangat Tidak Mudah 0 0 

  Total 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan pada tabel 3.14 menunjukkan bahwa responden yang menjawab 

dalam kategori mudah sebanyak 47 orang dengan persentase 47%, hal ini 

dikarenakan bentuk atau model yang ditawarkan oleh OPPO Smartphone mudah 
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dikenali serta memiliki ciri khas sendiri. Sedangkan untuk kategori terendah 

adalah jawaban sangat tidak mudah sebanyak 0 orang dengan persentase 0%. 

 

3.2.2.2 Kualitas atau Mutu Yang Ditawarkan oleh OPPO Smartphone 

 OPPO Smartphone merupakan salah satu smartphoen yang dikenal 

memberikan kualitas atau mutu yang baik di mata masyarakat sehingga hal ini 

pula yang memberikan citra yang tinggi kepada para penggunanya. Berikut 

merupakan tanggapan responden mengenai kualitas atau mutu yang ditawarkan 

oleh OPPO Smartphone melalui tabel berikut ini: 

Tabel 3.15 

 Kualitas atau Mutu Yang Ditawarkan oleh OPPO Smartphone 

Nomor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Baik 19 19 

2 Baik 50 50 

3 Cukup Baik 27 27 

4 Tidak Baik 4 4 

5 Sangat Tidak Baik 0 0 

  Total 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 

 Berdasarkan data pada tabel 3.15 menunjukkan bahwa responden yang 

menjawab dengan kategori baik sebanyak 50 orang dengan persentase 50%, hal 

ini dikarenakan kualitas atau mutu yang dipeoleh konsumen sesuai dengan apa 

yang didapatkan sehingga memicu terjadinya keputusan pembelian. Terdapat 4 

reponden yang menjawab tidak baik, hal ini dikarenakan OPPO Smartphone 

hanya mengandalkan kameranya saja sedangkan performanya tidak sesuai dengan 

harapan responden. 
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3.2.2.3  Keandalan OPPO Smartphone 

 Keandalan sendiri merupakan ukuran kemampuan suatu prosuk dalam 

mengoperasikan sistemnya secara terus-menerus tanpa ada nya kerusakan yang 

berarti yang dimbangi dengan tindakan perawatan pencegahan yang dilakukan. 

Adapun tanggapan responden mengenai keandalan OPPO Smartphone melalui 

tabel berikut ini: 

Tabel 3.16 

 Keandalan OPPO Smartphone 

Nomor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Diandalkan 21 21 

2 Diandalkan 49 49 

3 Cukup Diandalkan 26 26 

4 Tidak Diandalkan 4 4 

5 Sangat Tidak Diandalkan 0 0 

  Total 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 Berdasarkan data pada tabel 3.16 menyatakan bahwa responden yang 

menjawab `dengan kategori dapat diandalkan sebanyak 49 orang dengan 

persentase 49%, hal ini dikarenakan performa mesin atau perangkat yang dimilki 

OPPO Smartphone yang jarang terjadi kerusakan sehingga memberikan 

keuntungan tersendiri bagi penggunanya.  

 

3.2.2.4 Kesesuaian Manfaat Dengan Kebutuhan 

 Suatu produk yang baik akan mudah diterima dan diingat dibenak konsumen 

apabila dapat memberikan manfaat dalam kegiatan sehari-hari. OPPO Smartphone 

berusaha memberikan manfaat kepada penggunanya untuk memenuhi kebutuhan 

berkomunikasi yang semakin tinggi  di era seperti saat ini. Adapun tanggapan 

reseponden mengenai manfaat sesuai yang dibutuhkan melalui tabel dibawah ini: 
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Tabel 3.17 

Kesesuaian Manfaat Dengan Kebutuhan 

Nomor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Sesuai 24 24 

2 Sesuai 52 52 

3 Cukup Sesuai 22 22 

4 Tidak Sesuai 2 2 

5 Sangat Tidak Sesuai 0 0 

  Total 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 

Berdasarkan data pada tabel 3.17, dapat diketahui bahwa jawaban 

terbanyak terdapat pada jawaban sesuai yaitu sebanyak 52 orang dengan 

persentase 52%, hal ini disebabkan OPPO Smartphone mendukung konsumen 

dalam memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dalam aktivitas sehari-hari. 

Terdapat 2 responden yang menjawab tidak sesuai, hal ini disebabkan oleh OPPO 

Smartphone hanya memiliki kamera yang lebih baik bila dibandingkan dengan 

produk sejenisnya. 

 

3.2.2.5 Kepuasan Menggunakan OPPO Smartphone 

 Kepuasan terhadap apa yang dimiliki menjadi suatu tujuan bagi konsumen 

dalam memilih OPPO Smartphone sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi. 

Adapun tanggapan reseponden mengenai kepuasaan menggunakan OPPO 

Smartphone dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 3.18 

Kepuasaan Menggunakan OPPO Smartphone 

Nomor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Puas 29 29 

2 Puas 47 47 

3 Cukup Puas 23 23 

4 Tidak Puas 1 1 

5 Sangat Tidak Puas 0 0 

  Total 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 Berdasarkan data pada tabel 3.18 menunjukkan bahwa responden yang 

menjawab dengan kategori puas sebanyak 47 orang dengan persentase sebesar 

47%, hal ini dikarenakan model yang ditawarkan oleh OPPO Smartphone dapat 

mencerminkan status sosial yang berbeda dan memberikan kepuasaan tersendiri 

bagi para penggunanya. 

 

3.2.2.6 Rekapitulasi Jawaban Mengenai Variabel Brand Image 

 Data yang diperoleh dari responden untuk setiap pertanyaan kemudian dibuat 

suatu rekapitulasi untuk melihat skor rata-rata jawaban yang diberikan oleh 

responden. Berikut ini rekapitulasi jawaban responden untuk setiap pertanyaan 

terkait variabel brand image: 
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Tabel 3.19 

Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Variabel Brand Image 

Nomor 
Item 

Pertanyaan 

Jumlah 

Responden 

Skor Skor 

Total 

(Skor x 

f) 

Mean 1 2 3 4 5 

f f f f f 

1 Pertanyaan 7 100 0 0 24 47 29 405 4,05 

2 Pertanyaan 8 100 0 4 27 50 19 384 3,84 

3 Pertanyaan 9 100 0 4 26 49 21 387 3,87 

4 Pertanyaan 10 100 0 2 22 52 24 398 3,98 

5 Pertanyaan 11 100 0 1 23 47 29 404 4,04 

Mean Skor Variabel 3,96 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Keterangan: 

1. Pertanyaan 7  : Apakah menurut Anda OPPO Smartphone mudah diingat? 

2. Pertanyaan 8 : Apakah menurut Anda OPPO Smartphone menawarkan 

kualitas atau mutu yang baik? 

3. Pertanyaan 9 : Apakah menurut Anda OPPO Smartphone dapat 

diandalkan? 

4. Pertanyaan 10 : Apakah menurut Anda OPPO Smartphone sudah 

memberikan manfaat sesuai dengan yang dibutuhkan? 

5. Pertanyaan 11 : Apakah menurut Anda OPPO Smartphone merupakan 

produk yang memberikan kepuasaan kepada penggunanya? 

Berdasarkan data pada tabel 3.19, dapat dipaparkan bahwa variabel brand image 

memiliki skor rata-rata sebesar 3,96. Nilai ini menunjukkan bahwa citra merek 

OPPO Smartphone dapat dikatakan baik. Skor tertinggi berada pada item 

pertanyaan 7 sebesar 4,05 dan pertanyaan 11 yaitu sebesar 4,04 mengenai 

kemudahan dalam mengingat OPPO Smartphone dan kepuasaan dalam 

menggunakan OPPO Smartphone.  

Sementara itu, item pertanyaan yang memiliki skor di bawah rata-rata 

yaitu dengan skor 3,84 mengenai kualitas atau mutu yang ditawarkan oleh OPPO 

Smartphone. Nilai tersebut menunjukkan bahwa OPPO Smartphone harus terus 

melakukan perbaikan dalam meningkatkan kualitas atau mutu yang ditawarkan 

agar dapat lebih menarik konsumen untuk menggunakan OPPO Smartphone. 
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3.2.2.7 Kategorisasi Variabel Brand Image (X2) 

Berdasarkan data-data yang telah disajikan dan dijelaskan di sebelumnya, 

maka dapat dibentuk tabel kategorisasi yang mencakup keseluruhan jawaban 

responden dari sejumlah pertanyaan terkait variabel citra merek (brand image). 

Untuk memberikan penilaian terhadap variabel citra merek maka digunakan 

tingkat pengukuran interval agar dapat mengkategorisasikan tingkatan persepsi 

responden terhadap variabel citra merek (brand image) berdasarkan data yang 

telah diperoleh. Lebar interval (I) dapat diperoleh dengan menggunakan rumus di 

halaman berikut ini. 

K

R
I   

Keterangan  : 

I = Lebar interval 

R   = Rentang, yaitu nilai interval tertinggi-nilai interval terendah 

    K  = Jumlah interval kelas 

Dalam penelitian ini, variabel citra merek (brand image) terdiri dari enam 

pertanyaan. Masing-masing pertanyaan mempunyai bobot nilai antara  1 – 5. Skor 

masing-masing pertanyaan kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan skor 

gabungan agar dapat diklasifikasikan kedalam 5 kategori, dengan kategorisasi 

sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, tidak tinggi, dan sangat tidak tinggi. 

Berdasarkan pada data tabel induk variabel citra merek (brand image), dapat 

diketahui bahwa akumulasi dari 5 pertanyaan pada variabel citra merek memiliki 

nilai interval terendah 5 dan nilai interval tertinggi 25. Dari angka ini dapat 
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diketahui bahwa lebar interval variabel citra merek adalah  seperti perhitungan di 

bawah ini. 

5

)15()55( xx
I


  

5

525
I  

I   = 4 

Berdasarkan interval tersebut, maka kategorisasi antar kelas secara 

kumulatif adalah: 

1. Kategori Sangat Rendah dengan interval skor   :    5 - 9 

2. Kategori Rendah dengan interval skor    : >9 - 13 

3. Kategori Cukup Tinggi interval skor   : >13 - 17 

4. Kategori Tinggi dengan interval skor   : >17 – 21 

5. Kategori Sangat Tinggi dengan interval skor  :>21 – 25 

` Sesuai dengan kategorisasi tersebut dan setelah dilakukan inventarisasi 

skor pada tabel induk maka, diperoleh tabel akumulasi untuk variabel brand 

image (X1) sepeti dibawah ini: 

Tabel 3.20 

Kategorisasi Variabel Brand Image 

Nomor Skor Kategorisasi Frekuensi Persentase 

1 5 – 9 Sangat Tidak Baik 0 0% 

2 >9 – 13 Tidak Baik 0 0% 

3 >13 – 17 Cukup Baik 10 10% 

4 >17 – 21 Baik 61 61% 

5 >21 – 25 Sangat Baik 29 29% 

    Jumlah 100 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 
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Berdasarkan data pada tabel 3.20 dapat diketahui bahwa kategori terbesar 

adalah tinggi dengan persentase sebesar 61%. Responden beralasan bahwa nama 

atau citra merek OPPO Smartphone mudah diingat dibenak konsumen dan sudah 

banyak orang mengenal nama OPPO Smartphone. Ada beberapa elemen lainnya 

yang mendukung bahwa citra merek dari OPPO Smartphone baik dibenak 

konsumen yaitu seperti nama baik OPPO Smartphone dimata konsumen yang 

baik, serta kualitas dari produknya yang dapat memberikan performa yang baik 

bagi penggunanya. 

 

3.2.3  Variabel Word of Mouth (X3) 

Word of mouth adalah suatu komunikasi personal tentang produk diantara pembeli 

dan orang-orang disekitarnya (Kotler, 2008). Word of Mouth adalah sebuah cara 

pemasaran dimana konsumen melakukan penyebaran informasi-infomasi kepada 

teman dan atau lingkungan sekitarnya dengan cara memberikan informasi yang 

positif, pengalaman dari orang lain, hingga mendapatkan rekomendasi untuk 

menggunakan OPPO Smartphone. 

Dalam penelitian ini, indikator word of mouth yang digunakan sebagai 

berikut: 

1. Memperoleh cerita positif dari orang lain tentang OPPO Smartphone. 

2. Memperoleh cerita pengalaman yang baik dalam menggunakan OPPO 

Smartphone. 

3. Mendapatkan rekomendasi dari orang lain untuk menggunakan OPPO 

Smartphone. 
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4. Diajak dan dibujuk oleh orang lain untuk menggunakan OPPO 

Smartphone. 

Adapun persepsi responden mengenai indikator-indikator variabel word of mouth 

adalah sebagai berikut: 

 

3.2.3.1 Pengalaman Memperoleh Cerita Positif dari Orang Lain 

Memperoleh cerita positif dari orang lain mengenai suatu produk dapat 

dilakukan secara sederhana yaitu melalui word of mouth atau komunikasi dari 

mulut ke mulut. Hal inilah yang memicu terbentuknya keputusan pembelian 

konsumen. Tabel dibawah ini menunjukkan persepsi responden mengenai 

memperoleh cerita positif dari orang lain: 

Tabel 3.21 

Pengalaman Memperoleh Cerita Positif dari Orang Lain 

Nomor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Sering 28 28 

2 Sering 41 41 

3 Cukup Sering 26 26 

4 Tidak Sering 5 5 

5 Sangat Tidak Sering 0 0 

  Total 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 

 Berdasarkan data pada tabel 3.21 menyatakan bahwa responden yang 

menjawab dengan kategori sering sebanyak 41 orang dengan persentase 41%, hal 

ini dikarenakan mudahnya konsumen dalam menyebarkan informasinya melalui 

perkumpulan dalam jejaring pertemanan yang memiliki OPPO Smartphone. 
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3.2.3.2 Pengalaman Mendapatkan Cerita Pengalaman yang Baik Untuk 

Menggunakan OPPO Smartphone 

Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan suatu word of 

mouth adalah cerita pengalaman yang baik dari orang lain. Cerita pengalaman 

yang baik dalam menggunakan suatu produk dapat memicu konsumen untuk 

melakukan keputusan pembelian. Tabel dibawah ini menunjukkan persepsi 

responden mengenai mendapatkan cerita pengalaman yang baik untuk 

menggunakan OPPO Smartphone: 

Tabel 3.22 

Pengalaman Mendapatkan Cerita Pengalaman Yang Baik Untuk 

Menggunakan OPPO Smartphone 

Nomor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Sering 23 23 

2 Sering 47 47 

3 Cukup Sering 23 23 

4 Tidak Sering 7 7 

5 Sangat Tidak Sering 0 0 

  Total 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 Berdasarkan data pada tabel 3.22 menyatakan bahwa responden yang 

menjawab dengan kategori sering sebanyak 47 orang dengan persentase 47%, hal 

ini dikarenakan bahwa banyaknya responden yang merasa puas dan nyaman saat 

menggunakan OPPO Smartphone sehingga hal itu pulalah yang memicu 

konsumen untuk membagikan pengalamannnya selama menggunakan smartphone 

tersebut. 
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3.2.3.3 Pengalaman Memperoleh Rekomendasi Untuk Menggunakan OPPO 

Smartphone 

Salah satu faktor yang menunjang suatu keberhasilan word of mouth adalah 

rekomendasi dari orang lain untuk menggunakan produk tersebut. Rekomendasi 

yang diusulkan oleh orang lain dapat memicu konsumen lain untuk melakukan 

pembelian terhadap produk sejenis. Tabel dibawah ini menunjukkan persepsi 

responden mengenai rekomendasi untuk menggunakan OPPO Smartphone: 

Tabel 3.23 

Pengalaman Memperoleh Rekomendasi Untuk Menggunakan OPPO 

Smartphone 

Nomor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Sering 29 29 

2 Sering 42 42 

3 Cukup Sering 24 24 

4 Tidak Sering 5 5 

5 Sangat Tidak Sering 0 0 

  Total 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 Berdasarkan data pada tebal 3.23 menunjukkan bahwa responden yang 

menjawab dengan kategori sering sebanyak 42 orang dengan persentase 42%, hal 

ini dikarenakan rekomendasi dari orang lain untuk menggunakan OPPO 

Smartphone dinilai oleh konsumen dapat memicu konsumen lain untuk membeli 

produk tersebut serta memberikan rekomendasinya setelah melakukan pembelian 

kepada orang lain pula. 

 

3.2.3.4 Pengalaman Dibujuk Untuk Menggunakan OPPO Smartphone 

Salah satu faktor yang mendukung suatu keberhasilan dalam melakukan word of 

mouth adalah dengan mengajak atau membujuk sesorang untuk menggunakan 
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produk tersebut karena dengan melakukan ajakan atau bujukan yang baik dapat 

memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan keputusan pembelian 

konsumen. Tabel dibawah ini menunjukkan persepsi responden mengenai diajak 

atau dibujuk untuk menggunakan OPPO Smartphone: 

Tabel 3.24 

Pengalaman Dibujuk Untuk Menggunakan OPPO Smartphone 

Nomor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Sering 35 35 

2 Sering 38 38 

3 Cukup Sering 15 15 

4 Tidak Sering 11 11 

5 Sangat Tidak Sering 1 1 

  Total 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan data pada tabel 3.24 menyatakan bahwa responden yang 

menjawab dengan kategori sering sebanyak 38 orang dengan persentase  sebesar 

38%, hal ini dikarenakan banyaknya konsumen yang mendapatkan ajakan atau 

bujukan dari orang lain untuk menggunakan salah satu produk dari OPPO 

Smartphone. Sedangkan pada kategori terendah yaitu kategori sangat tidak sering 

sebanyak 1 orang dengan peesentase sebesar 1% yang menyatakan bahwa 

responden menghiraukan ajakan atau bujukan dari konsumen lain untuk 

menggunakan OPPO Smartphone. 

 

3.2.3.5 Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Variabel Word of Mouth  

Data yang diperoleh dari responden untuk setiap pertanyaan kemudian 

dibuat suatu rekapitulasi untuk melihat skor rata-rata jawaban yang diberikan oleh 
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responden. Berikut ini rekapitulasi jawaban responden untuk setiap pertanyaan 

terkait variabel word of mouth: 

Tabel 3.25 

Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Variabel Word of Mouth 

Nomor 
Item 

Pertanyaan 

Jumlah 

Responden 

Skor 
Skor Total 

(Skor x f) 
Mean 1 2 3 4 5 

f f f f f 

1 Pertanyaan 12 100 0 5 26 41 28 392 3,92 

2 Pertanyaan 13 100 0 7 23 47 23 386 3,86 

3 Pertanyaan 14 100 0 5 24 42 29 395 3,95 

4 Pertanyaan 15 100 1 11 15 38 35 392 3,92 

Mean Skor Variabel 3,92 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Keterangan: 

1. Pertanyaan 12 : Apakah Anda sering memperoleh cerita positif dari orang 

lain tentang OPPO Smartphone? 

2. Pertanyaan 13 : Apakah Anda sering mendapatkan cerita pengalaman 

yang baik dalam menggunakan OPPO Smartphone? 

3. Pertanyaan 14 : Apakah Anda sering mendapatkan rekomendasi dari orang 

lain untuk menggunakan OPPO Smartphone? 

4. Pertanyaan 15 : Apakah Anda sering diajak atau dibujuk oleh orang lain 

untuk menggunakan OPPO Smartphone? 

 

Berdasarkan data pada tabel 3.25, dapat dipaparkan bahwa variabel word of mouth 

memiliki skor rata-rata sebesar 3,92. Nilai ini menunjukkan bahwa citra merek 

OPPO Smartphone dapat dikatakan baik. Skor tertinggi berada pada item 

pertanyaan 14 sebesar 3,95 mengenai rekomendasi dari ornag lain untuk 

menggunakan OPPO Smartphone. Terdapat pula item pertanyaan yang memiliki 

nilai rata-rata yang sama dengan skor rata-rata variabel word of mouth, yaitu 

pertanyaan 12 dan pertanyaan 15 mengenai memperoleh cerita positif dari orang 

lain dan diajak atau dibujuk untuk menggunakan OPPO Smartphone. 

Sementara itu, item pertanyaan yang memiliki skor di bawah rata-rata 

yaitu dengan skor 3,86 mengenai mendapatkan cerita pengalaman yang baik 
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dalam menggunakan OPPO Smartphone. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 

OPPO Smartphone harus terus melakukan inovasi-inovasi baru yang menunjang 

seseorang dalam membagikan pengalamannya selama menggunakan OPPO 

Smartphone. 

 

3.2.3.6 Kategorisasi Variabel Word of Mouth (X3) 

Berdasarkan data-data yang telah disajikan dan dijelaskan di sebelumnya, 

maka dapat dibentuk tabel kategorisasi yang mencakup keseluruhan jawaban 

responden dari sejumlah pertanyaan terkait variabel word of mouth.Untuk 

memberikan penilaian terhadap variabel word of mouth maka digunakan tingkat 

pengukuran interval agar dapat mengkategorisasikan tingkatan persepsi responden 

terhadap variabel word of mouth berdasarkan data yang telah diperoleh. Lebar 

interval (I) dapat diperoleh dengan menggunakan rumus berikut ini. 

K

R
I   

Keterangan  : 

I   = Lebar interval 

R  = Rentang, yaitu nilai interval tertinggi-nilai interval terendah 

K = Jumlah interval kelas 

  Dalam penelitian ini, variabel kualitas produk terdiri dari tujuh pertanyaan. 

Masing-masing pertanyaan mempunyai bobot nilai antara  1 – 5. Skor masing-

masing pertanyaan kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan skor gabungan 

agar dapat diklasifikasikan kedalam 5 kategori, dengan kategorisasi sangat baik, 
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baik, cukup baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Berdasarkan pada data tabel 

induk variabel word of mouth, dapat diketahui bahwa akumulasi dari 4 pertanyaan 

pada varibel word of mouth memiliki nilai interval terendah 4 dan nilai interval 

tertinggi 20. Dari angka ini dapat diketahui bahwa lebar interval variabel word of 

mouth adalah  seperti perhitungan di berikut ini. 

5

)14()54( xx
I


  

5

420 
I  

I   = 3,2 

Berdasarkan interval tersebut, maka kategorisasi antar kelas secara kumulatif 

adalah: 

1. Kategori Sangat Rendah dengan interval skor :   4 – 7,2 

2. Kategori Rendah dengan interval skor  : >7,2 – 10,4 

3. Kategori Cukup Tinggi interval skor   : >10,4 – 13,6 

4. Kategori Tinggi dengan interval skor   : >13,6 – 16,8 

5. Kategori Sangat Tinggi dengan interval skor  : > 16,8 - 20 

Sesuai dengan kategorisasi tersebut dan setelah dilakukan inventarisasi skor pada 

tabel induk maka, diperoleh tabel akumulasi untuk variabel word of mouth (X3) 

seperti di bawah ini: 
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Tabel 3.26 

Kategorisasi Variabel Word of Mouth 

Nomor Skor Kategorisasi Frekuensi Persentase 

1 4 - 7,2 Sangat Rendah 1 1% 

2 >7,2 - 10,4 Rendah 8 8% 

3 >10,4 - 13,6 Cukup Tinggi 12 12% 

4 >13,6 - 16,8 Tinggi 41 41% 

5 >16,8 - 20 Sangat Tinggi 38 38% 

    Jumlah 100 100% 

Sumber; Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan data pada tabel 3.26 dapat dilihat bahwa penilaian sebagian 

besar responden mengenai variabel word of mouth tergolong tinggi. Data tersebut 

menunjukan bahwa variabel word of mouth berperan baik dalam keputusan 

pembelian yang dilakukan responden, hal itu dikarenakan seringnya mendapatkan 

cerita positif, serita pengalaman, rekomendasi, dan ajakan atau bujukan dari orang 

lain untuk menggunakan OPPO Smartphone. 

 

3.2.4 Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

Keputusan pembelian adalah sebuah pendekatan penyelesaian masalah 

pada kegiatan manusia untuk membeli suatu barang atau jasa dalam memenuhi 

keinginan dan kebutuhannya yang terdiri dari pengenalan kebutuhan, pencarian 

informasi, evaluasi terhadap alternatif pembelian dan keputusan pembelian. 

 

3.2.4.1 Tingkat Keinginan Membeli OPPO Smartphone 

OPPO Smartphone merupakan salah satu dari prioritas pemilihan merek oleh 

responden. Berikut adalah tabel yang menyajikan persepsi responden mengenai 

tingkat keinginan membeli OPPO Smartphone melalui tabel dibawah ini: 
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Tabel 3.27 

Tingkat Keinginan Membeli OPPO Smartphone 

Nomor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Ingin 25 25 

2 Ingin 49 49 

3 Cukup Ingin 20 20 

4 Tidak Ingin 6 6 

5 Sangat Tidak Ingin 0 0 

  Total 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan data pada tabel diatas jawaban terbesar adalah kategori ingin 

dengan persentase 49%. Responden yang menjawab ingin mengatakan bahwa 

bahwa OPPO Smartphone sangat sesuai dengan kriteria dan kebutuhan saat ini. 

Sedangkan responden yang menjawab tidak ingin disebabkan karena adanya 

merek lain selain OPPO Smartphone dalam segmen kelas smartphone yang sama. 

 

3.2.4.2 Pencarian Informasi 

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari 

informasi yang lebih banyak. Melalui pengumpulan informasi, konsumen 

mempelajari merek-merek yang bersaing beserta fitur merek tersebut. Setelah 

mempelajari merek-merek lain, calon konsumen menimbang-nimbang produk 

mana yang paling pas dengan dirinya. Berikut adalah tabel yang menyajikan 

persepsi responden mengenai pencarian informasi pertimbangan sebelum 

membeli OPPO Smartphone: 
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Tabel 3.28 

Pencarian Informasi 

Nomor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Tidak Perlu 32 32 

2 Tidak Perlu 44 44 

3 Cukup Perlu 24 24 

4 Perlu 0 0 

5 Sangat Perlu 0 0 

  Total 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan data pada tabel diatas jawaban terbesar adalah kategori tidak 

perlu  sebanyak 44 orang dengan presentase 44% karena konsumen akan langsung 

memutuskan untuk membeli OPPO Smartphone sebagai pilihannya. 

 

3.2.4.3 Kesesuaian Smartphone Dalam Memenuhi Kebutuhan 

  Bagi setiap orang pasti memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda-beda 

sesuai dengan aktivitas yang mereka lakukan. Smartphone nerupakan salah satu 

sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Responden tentu akan mencari 

smartphone yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berikut adalah tabel 

yang menyajikan persepsi responden mengenai kesesuaian smartphone dengan 

kebutuhan: 

Tabel 3.29 

Kesesuaian Smartphone Dalam Memenuhi Kebutuhan 

Nomor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Memenuhi 25 25 

2 Memenuhi 47 47 

3 Cukup Memenuhi 27 27 

4 Tidak Memenuhi 1 1 

5 Sangat Tidak Memenuhi 0 0 

  Total 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban terbanyak terdapat 

pada OPPO Smartphone  memenuhi kebutuhan para responden sebanyak 47 orang 

dengan persentase 47%. Hal ini disebabkan OPPO Smartphone memiliki kualitas 

atau mutu yang dapat diandalkan.  

 

3.2.4.4 Keperluan Memilih Alternatif Smartphone Lain 

Semakin pesatnya perkembangan zaman, responden dibingungkan dengan 

banyaknya merek atau tipe smartphone yang sesuai untuk kebutuhan mereka. 

Tapi responden tentu sudah pintar dalam memilih karena banyaknya informasi 

atau lingkungan sekitar yang mempengaruhi responden tersebut. Berikut adalah 

tabel yang menyajikan persepsi responden mengenai keperluan memilih alternatif 

smartphone lain: 

Tabel 3.30 

Keperluan Memilih Alternatif Smartphone Lain 

Nomor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Tidak Perlu 30 30 

2 Tidak Perlu 49 49 

3 Cukup Perlu 20 20 

4 Perlu 1 1 

5 Sangat Perlu 0 0 

  Total 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan data pada tabel diatas jawaban terbesar adalah kategori tidak 

perlu sebanyak 49 orang dengan presentase 49%. Responden beranggapan untuk 

mengambil keputusan pembelian OPPO Smartphone sebagi pilihan utama 

smartphone yang dipilih. 
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3.2.4.5 Kesediaan Untuk Merekomendasikan Produk yang telah Dibeli 

  Salah satu faktor penunjang suatu keberhasilan dalam keputusan 

pembelian adalah ketersediaan untuk merekomendasikan produk yang telah dibeli 

kepada orang lain, hal ini dikarenakan dengan bersedianya konsumen 

merekomendaikan produk tersebut dapat memberikan dampak terhadap keputusan 

pembelian. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan persepsi responden 

mengenai ketersediaan merekomendasikan produk yang telah dibeli kepada orang 

lain: 

Tabel 3.31 

Kesediaan Merekomendasikan Produk yang telah Dibeli 

Nomor Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Bersedia 31 31 

2 Bersedia 44 44 

3 Cukup Bersedia 25 25 

4 Tidak Bersedia 0 0 

5 Sangat Tidak Bersedia 0 0 

  Total 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan data pada tabel 3.31, dapat diketahui bahwa dari 100 

responden terdapat 31 responden (31%) yang berpendapat bahwa sangat bersedia, 

44 responden (44%) yang berpendapat bersedia dan 25 responden (25%) yang 

berpendapat cukup bersedia dalam merekomendasikan OPPO Smartphone  sebagi 

produk yang telah dibeli dikarenakan responden beranggapan bahwa ada brand-

brand lain yang memiliki kualitas atau mutu yang lebih baik daripada OPPO 

Smartphone. Tetapi responden yang menyatakan bersediamerokemndasikan 

produk yang telah dibelinya kepada orang lain , mengatakan bahwa mereka 
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merasa puas melakukan pembelian OPPO Smartphone karena kualitas produknya 

baik yang sesuai dengan keinginan responden. 

 

3.2.4.6 Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Keputusan Pembelian  

Data yang diperoleh dari responden untuk setiap pertanyaan kemudian dibuat 

suatu rekapitulasi untuk melihat skor rata-rata jawaban yang diberikan oleh 

responden. Berikut ini rekapitulasi jawaban responden untuk setiap pertanyaan 

terkait variabel keputusan pembelian: 

Tabel 3.32 

Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Keputusan Pembelian 

Nomor 
Item 

Pertanyaan 

Jumlah 

Responden 

Skor Skor 

Total 

(Skor x f) 

Mean 1 2 3 4 5 

f f f f f 

1 
Pertanyaan 

16 
100 0 6 20 49 25 393 3,93 

2 
Pertanyaan 

17 
100 0 0 24 44 32 408 4,08 

3 
Pertanyaan 

18 
100 0 1 27 47 25 396 3,96 

4 
Pertanyaan 

19 
100 0 1 20 49 30 408 4,08 

5 
Pertanyaan 

20 
100 0 0 25 44 31 406 4,06 

Mean Skor Variabel 4,03 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Keterangan: 

1. Pertanyaan 16 : Apakah keinginan Anda untuk membeli OPPO 

Smartphone tinggi? 

2. Pertanyaan 17  : Apakah Anda perlu mencari informasi sebelum membeli 

OPPO Smartphone? 

3. Pertanyaan 18  : Apakah menurut Anda OPPO Smartphone dapat 

memenuhi kebutuhan Anda? 
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4. Pertanyaan 19 : Apakah Anda perlu memiliki alternatif brand-brand lain 

sebelum memutuskan membeli OPPO Smartphone? 

5. Pertanyaan 20 : Apakah Anda bersedia untuk merekomendasikan produk 

yang telah Anda beli kepada orang lain? 

Berdasarkan data pada tabel 3.32, dapat dipaparkan bahwa variabel keputusan 

pembelian memiliki skor rata-rata sebesar 4,03. Skor tertinggi berada pada item 

pertanyaan 17 dan pertanyaan 19 sebesar 4,08 mengenai perlunya mencari 

informasi sebelum membeli dan perlunya memiliki alternatif brand-brand lain 

sebelum memutuskan untuk membeli OPPO Smartphone.  

Sementara itu, terdapat dua item pertanyaan yang memiliki skor di bawah 

rata-rata yaitu keinginan untuk membeli dan dapat memenuhi kebutuhan 

responden. Nilai tersebut menunjukkan bahwa responden merasa perlunya 

membandingkan OPPO Smartphone  dengan produk sebanding sebagai alternatif 

dalam melakukan keputusan pembelian. 

 

3.2.4.7 Kategorisasi Variabel Keputusan Pembelian (Y) 

Berdasarkan data-data yang telah disajikan dan dijelaskan di sebelumnya, 

maka dapat dibentuk tabel kategorisasi yang mencakup keseluruhan jawaban 

responden dari sejumlah pertanyaan terkait variabel keputusan pembelian. Untuk 

memberikan penilaian terhadap variabel keputusan pembelian maka digunakan 

tingkat pengukuran interval agar dapat mengkategorisasikan tingkatan persepsi 

responden terhadap variabel keputusan pembelian berdasarkan data yang telah 

diperoleh. Lebar interval (I) dapat diperoleh dengan menggunakan rumus berikut 

ini: 
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K

R
I   

Keterangan  : 

I   = Lebar interval 

R  = Rentang, yaitu nilai interval tertinggi-nilai interval terendah 

K = Jumlah interval kelas 

Dalam penelitian ini, variabel kualitas produk terdiri dari tujuh pertanyaan. 

Masing-masing pertanyaan mempunyai bobot nilai antara  1 – 5. Skor masing-

masing pertanyaan kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan skor gabungan 

agar dapat diklasifikasikan kedalam 5 kategori, dengan kategorisasi sangat tinggi, 

tinggi, cukup tinggi, tidak tinggi, dan sangat tidak tinggi. Berdasarkan pada data 

tabel induk variabel keputusan pembelian, dapat diketahui bahwa akumulasi dari 

5 pertanyaan pada varibel keputusan pembelian memiliki nilai interval terendah 5 

dan nilai interval tertinggi 25. Dari angka ini dapat diketahui bahwa lebar interval 

variabel keputusan pembelian adalah  seperti perhitungan di berikut ini. 

5

)15()55( xx
I


  

5

525
I  

I   = 4 

Berdasarkan interval tersebut, maka kategorisasi antar kelas secara 

kumulatif adalah: 

1. Kategori Sangat Rendah dengan interval skor :   5 – 9 

2. Kategori Rendah dengan interval skor  : >9 – 13 

3. Kategori Cukup Tinggi interval skor   : >13 – 17 
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4. Kategori Tinggi dengan interval skor  : >17 – 21 

5. Kategori Sangat Tinggi dengan interval skor : >21 - 25 

Sesuai dengan kategorisasi tersebut dan setelah dilakukan inventarisasi skor 

pada tabel induk maka, diperoleh tabel akumulasi untuk variabel keputusan 

pembelian (Y) seperti di bawah ini: 

Tabel 3.33 

Kategorisasi Varibel Keputusan Pembelian 

Nomor Skor Kategorisasi Frekuensi Persentase 

1 5_9 Sangat Rendah 0 0% 

2 >9 - 13 Rendah 0 0% 

3 >13 - 17 Cukup Tinggi 5 5% 

4 >17 - 21 Tinggi 60 60% 

5 >21 - 25 Sangat Tinggi 35 35% 

    Jumlah 100 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 Berdasarkan data pada tabel 3.33 dapat dipaparkan bahwa penilaian 

sebagian besar responden mengenai variabel keputusan pembelian tergolong 

tinggi. Sebanyak 35 responden (35%) menyatakan variabel keputusan pembelian 

sangat tinggi, 60 responden (60%) menyatakan baik dan 5 responden (5%) 

menyatakan cukup tinggi. Data tersebut menunjukan bahwa responden memiliki 

penilaian yang tinggi mengenai variabel keputusan pembelian, hal ini disebabkan 

banyak faktor yang harus dipertimbangkan lagi disaat membeli OPPO 

Smartphone. 
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3.3 Uji Statistik 

3.3.1 Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian 

Pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah uji koefisien korelasi, 

uji koefisien determinasi, uji regresi linear sederhana, dan uji signifikansi. 

Pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer 

SPSS , yang akan disajikan seperti berikut ini: 

 

3.3.1.1 Tabulasi Silang antara Gaya Hidup (X1) dengan Keputusan 

Pembelian (Y) 

 Analisis tabel silang merupakan penyajian data yang digunakan untuk 

mengetahui penyebaran responden berdasarkan variabel penelitian yang 

dianalisis. Berikut ini adalah hasil dari tabel silang antara Gaya Hidup (X1) 

dengan Keputusan Pembelian (Y) OPPO Smartphone: 
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Tabel 3.34 

Tabulasi Silang antara Gaya Hidup (X1) dengan Keputusan Pembelian (Y) 

  

Keputusan Pembelian (Y) 

Total Sangat 

Rendah 
Rendah 

Cukup 

Tinggi 
Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Gaya 

Hidup (X1) 

Sangat 

Rendah 

0 0 0 0 0 0 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Rendah 
0 7 3 1 0 11 

0,00% 7% 3% 1% 0,00% 11% 

Cukup 

Tinggi 

0 5 37 17 0 59 

0,00% 5% 37% 17% 0,00% 59% 

Tinggi 
0 1 9 20 0 30 

0,00% 1% 9% 20% 0,00% 30% 

Sangat 

Tinggi 

0 0 0 0 0 0 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 
0 13 49 38 0 100 

0,00% 13% 49% 38% 0,00% 100% 

 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 Berdasarkan tabel 3.34 diatas terdapat kecenderungan hubungan antara 

gaya hidup mengenai OPPO Smartphone terhadap keputusan pembelian yaitu 

pada variabel gaya hidup yang termasuk dalam kategori cukup baik dengan total 

sebesar 49%. Apabila diperhatikan secara cermat, kategori cukup baik 

terdistibusikan pada keputusan pembelian yang cukup tinggi sebesar 37%. 

Namun, terdapat 13% dari kategori gaya hidup yang tidak baik dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian. 
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3.3.1.2 Koefisen Korelasi Gaya Hidup (X1) Terhadap Keputusan Pembelian 

(Y) 

Koefisien korelasi bertujuan untuk menguji apakah dua variabel atau lebih 

yang ada mempunyai hubungan atau tidak, dan seberapa kuat hubungan tersebut 

jika ada.  

Tabel 3.35 

Koefisien Korelasi Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,692
a
 ,478 ,473 1,76576 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

 Berdasarkan tabel 3.35 diatas mengungkapkan bahwa Koefisien Korelasi 

(R) atau tingkat keeratan hubungan antara variabel gaya hidup (X1) dan variabel 

Keputusan Pembelian (Y) adalah sebesar 0,692. Dengan demikian kekuatan 

hubungan linier antara variabel gaya hidup (X1) dan variabel Keputusan 

Pembelian (Y) adalah kuat, karena terletak pada interval 0,60 - 0,799. Artinya 

variabel gaya hidup (X1) memiliki korelasi yang kuat terhadap variabel 

keputusan pembelian (Y). 

3.3.1.3 Regresi Linear Sederhana Gaya Hidup (X1) Terhadap Keputusan 

Pembelian (Y) 

Regresi linier sederhana bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh 

antara satu variabel independen (gaya hidup) terhadap dependen (Keputusan 

Pembelian). 
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Tabel 3.36 

Regresi Linear Sederhana Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8,640 1,223  7,067 ,000 

GAYA HIDUP ,491 ,052 ,692 9,480 ,000 

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

 Dari hasil pengujian diperoleh bahwa Nilai sig. adalah 0,000 < 0,05 maka 

Ho ditolak yang artinya ada pengaruh antara gaya hidup terhadap keputusan 

pembelian. Dilihat dari tabel diatas, diketahui bahwa koefisien regresi untuk 

variabel gaya hidup (X1) adalah sebesar 0,491 dan nilai konstantanya adalah 

8,640. Sehingga persamaan regresinya adalah sebagai berikut : 

Y = 8,640 + 0,491 X1 

Dimana : Y = Keputusan Pembelian 

    X1 = Gaya Hidup 

 Dari persamaan tersebut maka dapat diasumsikan bahwa apabila gaya 

hidup naik 1, maka keputusan pembelian akan mengalami peningkatan sebesar 

0,491. Ini berarti jika gaya hidup ditingkatkan kearah positif maka Keputusan 

Pembelian juga akan meningkat kearah positif juga. 
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3.3.1.4 Koefisien Determinasi Gaya Hidup (X1) Terhadap Keputusan 

Pembelian (Y) 

Koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengetahui persentase besarnya 

pengaruh dari gaya hidup terhadap keputusan pembelian menggunakan SPSS. 

Adapun hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini  

Tabel 3.37 

Koefisien Determinasi Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,692
a
 ,478 ,473 1,76576 

  Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

 Dari hasil pengujian diperoleh bahwa nilai R Square adalah 0,478 

sehingga koefisien determinasi menjadi : 

             

  

  

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 3.37, dapat dilihat hasil koefisien 

determinasi (R Square) variabel gaya hidup (X1) terhadap variabel keputusan 

pembelian (Y) adalah sebesar 47,8%.  Hal ini berarti bahwa sumbangan atau 

kontribusi yang diberikan variabel gaya hidup (X1) terhadap variabel keputusan 

pembelian (Y) sebesar 47,8%.  sedangkan sisanya (100% - 47,8% = 52,2%) 

dijelaskan oleh variabel lain, selain variabel gaya hidup (X1). 
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3.3.1.5 Uji t Gaya Hidup (X1) Terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

Uji t bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel gaya 

hidup terhadap Keputusan Pembelian. 

Tabel 3.38 

Uji t Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8,640 1,223  7,067 ,000 

GAYA HIDUP ,491 ,052 ,692 9,480 ,000 

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

Dari hasil pengujian diperoleh bahwa nilai dari t hitung adalah sebesar 

9,480. Dengan uji signifikansi 0,000 < 0,05. AdapUn kriteria pengujiannya 

sebagai berikut: 

1. Menentukan kriteria hipotesis 

- Ho diterima atau Ha ditolak jika tidak terdapat pengaruh positif 

antara gaya hidup terhadap keputusan pembelian 

- Ho ditolak atau Ha diterima jika terdapat pengaruh positif anatara 

gaya hidup terhadap keputusan pembelian 

2. Menentukan tingkat keyakinan interval dengan signifikansi a = 0,05 

atau 5%. 

3. Menentukan t tabel dengan mencari nilai df (degree of freedom) 

terlebih dahulu 
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df=n-2 

=100-2 

=100-2 

=98 

Dengan df sebesar 98, dimana k adalah total variabel x dan y, maka 

apabila dilihat pada tabel t dengan signifikansi 5% maka nilai t tabel 

sebesar 1,98. Pemenuhan kriteria sebagai berikut: 

a. Ho diterima apabila t hitung < t tabel, artinya variabel bebas (X1) 

tidak mempengaruhi variabel terikat (Y) 

b. Ha diterima apabila t hitung > t tabel, artinya variabel bebas (X1) 

mempengaruhi variabel terikat (Y). 

Untuk t tabel (df = 100 – 2; dua sisi / 0,05) = 1,98. Maka diperoleh: 

t hitung (9,48) > t tabel (1,98)  maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga 

hipotesis pertama yang berbunyi “Diduga ada pengaruh positif gaya hidup 

terhadap keputusan pembelian OPPO Smartphone diterima. 

Gambar 3. 1 

Uji t Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

t tabel 
-1,98 

Daerah Penolakan Ho 

Daerah Penerimaan Ho 

t tabel 
1,98 

t hitung 
9,48 
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3.3.2 Pengaruh Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian 

Pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah uji koefisien korelasi, 

uji koefisien determinasi, uji regresi linear sederhana, dan uji signifikansi. 

Pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer 

SPSS , yang akan disajikan seperti berikut ini 

3.3.2.1 Tabulasi Silang antara Brand Image (X2) dengan Keputusan 

Pembelian (Y) 

Analisis tabulasi silang digunakan untuk menganalisis kecenderungan 

hubungan antara variabel brand image dengan keputusan pembelian secara 

menyeluruh. Berkut ini tabel mengenai kecenderungan dari hasil tabulasi silang 

antara brand image dengan keputudan pembelian sebagai berikut: 

Tabel 3.39 

Tabulasi Silang antara Brand Image (X2) dengan Keputusan Pembelian (Y) 

  

Keputusan Pembelian (Y) 

Total Sangat 

Rendah 
Rendah 

Cukup 

Tinggi 
Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Brand Image 

(X2) 

Sangat 

Rendah 

0 0 0 0 0 0 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Rendah 
0 5 5 0 0 10 

0,00% 5% 5% 0% 0,00% 10% 

Cukup 

Tinggi 

0 7 34 20 0 61 

0,00% 7% 34% 20% 0,00% 61% 

Tinggi 
0 1 10 18 0 29 

0,00% 1% 10% 18% 0,00% 29% 

Sangat 

Tinggi 

0 0 0 0 0 0 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 
0 13 49 38 0 100 

0,00% 13% 49% 38% 0,00% 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 
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 Berdasarkan tabel 3.39 terdapat kecenderungan hubungan antara brand 

image OPPO Smartphone dengan keputusan pembelian yaitu pada variabel brand 

image yang termasuk dalam kategori cukup baik dengan total sebesar 49%. 

Apabila diperhatikan dengan seksama, kategori cukup baik terdistribusikan pada 

keputusan pembelian yang cukup tinggi sebesar 34%. 

3.3.2.2 Koefisen Korelasi Brand Image (X2) Terhadap Keputusan Pembelian 

(Y) 

Koefisien korelasi bertujuan untuk menguji apakah dua variabel atau lebih 

yang ada mempunyai hubungan atau tidak, dan seberapa kuat hubungan tersebut 

jika ada. 

Tabel 3.40 

Koefisien Korelasi Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,687
a
 ,472 ,467 1,77653 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

 Berdasarkan tabel 3.40 diatas mengungkapkan bahwa Koefisien Korelasi 

(R) atau tingkat keeratan hubungan antara variabel brand image (X2) dan variable 

Keputusan Pembelian (Y) adalah sebesar 0,687. Dengan demikian kekuatan 

hubungan linier antara variabel brand image (X2) dan variabel Keputusan 

Pembelian (Y) adalah kuat, karena terletak pada interval 0,60 - 0,799. Artinya 

variabel brand image (X2) memiliki korelasi yang kuat terhadap variabel 

Keputusan Pembelian (Y).  
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3.3.2.3 Regresi Linear Sederhana Brand Image (X2) Terhadap Keputusan 

Pembelian (Y) 

Regresi linier sederhana bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh 

antara satu variabel independen (brand image) terhadap variabel dependen 

(Keputusan Pembelian), 

Tabel 3.41 

Regresi Linear Sederhana Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6,849 1,428  4,797 ,000 

BRAND IMAGE ,670 ,072 ,687 9,360 ,000 

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN 

 Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

 Dari hasil pengujian diperoleh bahwa Nilai sig. adalah 0,000 < 0,05 maka 

Ho ditolak yang artinya ada pengaruh antara brand image terhadap keputusan 

pembelian. Dilihat dari tabel diatas, diketahui bahwa koefisien regresi untuk 

variabel brand image (X2) adalah sebesar 0,670 dan nilai konstantanya adalah 

6,849. Sehingga persamaan regresinya adalah sebagai berikut : 

Y = 6,849 + 0,670 X2 

 Dimana : Y = Keputusan Pembelian 

     X2 = Brand Image 

 Dari persamaan tersebut maka dapat diasumsikan bahwa apabila brand 

image naik 1, maka keputusan pembelian akan mengalami peningkatan sebesar 
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0,670. Ini berarti jika brand image ditingkatkan kearah positif maka Keputusan 

Pembelian juga akan meningkat kearah positif juga. 

3.3.2.4 Koefisien Determinasi Brand Image (X2) Terhadap Keputusan 

Pembelian (Y) 

Koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengetahui persentase besarnya 

pengaruh dari brand image terhadap Keputusan Pembelian menggunakan SPSS. 

Adapun hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini  

Tabel 3.42 

Koefisien Determinasi Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,687
a
 ,472 ,467 1,77653 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

 Dari hasil pengujian diperoleh bahwa nilai R Square adalah 0,472 

sehingga koefisien determinasi menjadi : 

             

  

  

  Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 3.42, dapat dilihat hasil koefisien 

determinasi (R Square) variabel brand image (X2) terhadap variabel Keputusan 

Pembelian (Y) adalah sebesar 47,2%.  Hal ini berarti bahwa sumbangan atau 

kontribusi yang diberikan variabel brand image (X2) terhadap variabel Keputusan 
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Pembelian (Y) sebesar 47,2%.  sedangkan sisanya (100% - 47,2% = 52,8%) 

dijelaskan oleh variabel lain, selain variabel brand image (X2). 

3.3.2.5 Uji t Brand Image (X2) Terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

Uji t bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel brand 

image terhadap Keputusan Pembelian. 

Tabel 3.43 

Uji t Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6,849 1,428  4,797 ,000 

BRAND IMAGE ,670 ,072 ,687 9,360 ,000 

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

Dari hasil pengujian diperoleh bahwa nilai dari t hitung adalah sebesar 

9,36. Dengan uji signifikansi 0,000 < 0,05. Adapaun kriteria pengujiannya sebagai 

berikut: 

1. Menentukan kriteria hipotesis 

- Ho diterima atau Ha ditolak jika tidak terdapat pengaruh positif 

antara brand image terhadap keputusan pembelian 

- Ho ditolak atau Ha diterima jika terdapat pengaruh positif antara 

brand image terhadap keputusan pembelian 
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2. Menentukan tingkat keyakinan interval dengan signifikansi a = 0,05 

atau 5%. 

3. Menentukan t tabel dengan mencari nilai df (degree of freedom) 

terlebih dahulu 

df=n-2 

=100-2 

=98 

Dengan df sebesar 98, maka apabila dilihat pada tabel t dengan 

signifikansi 5% maka nilai t tabel sebesar 1,98. Pemenuhan kriteria 

sebagai berikut: 

a. Ho diterima apabila t hitung < t tabel, artinya variabel bebas (X2) 

tidak mempengaruhi variabel terikat (Y) 

b. Ha diterima apabila t hitung > t tabel, artinya variabel bebas (X2) 

mempengaruhi variabel terikat (Y). 

Untuk t tabel (df = 100 – 2; satu sisi / 0,05) = 1,98. Maka diperoleh : 

t hitung (9,36) > t tabel (1,98)  maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga 

hipotesis pertama yang berbunyi “Diduga ada pengaruh positif antara brand 

image terhadap keputusan pembelian OPPO smartphone diterima. 
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Gambar 3. 2 

Uji t Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian 

 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

3.3.3 Pengaruh Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian 

Pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah uji koefisien korelasi, 

uji koefisien determinasi, uji regresi linear sederhana, dan uji signifikansi. 

Pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer 

SPSS , yang akan disajikan seperti berikut ini 

3.3.3.1 Tabulasi Silang antara Word of Mouth (X3) dengan Keputusan 

Pembelian (Y) 

Analisis tabulasi silang digunakan untuk menganalisis kecenderungan 

hubungan antara variabel word of mouth dengan keputusan pembelian secara 

menyeluruh. Berikut tabel mengenai kecenderungan dari hasil tabulasi silang 

antara word of mouth dengan keputusan pembelian sebagai berikut: 

 

 

t tabel 
-1,98 

Daerah Penolakan Ho 

Daerah Penerimaan Ho 

t tabel 
1,98 

t hitung 
9,36 
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Tabel 3.44 

Tabulasi Silang antara Word of Mouth (X3) dengan Keputusan Pembelian (Y) 

  

Keputusan Pembelian (Y) 

Total Sangat 

Rendah 
Rendah 

Cukup 

Tinggi 
Tinggi 

Sangat 

Tinggi 

Word of Mouth 

(X3) 

Sangat 

Rendah 

0 0 0 0 0 0 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Rendah 
0 5 1 0 0 6 

0,00% 5% 1% 0% 0,00% 6% 

Cukup 

Tinggi 

0 5 10 6 0 21 

0,00% 5% 10% 6% 0,00% 21% 

Tinggi 
0 3 38 32 0 73 

0,00% 3% \38% 32% 0,00% 73% 

Sangat 

Tinggi 

0 0 0 0 0 0 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 
0 13 49 38 0 100 

0,00% 13% 49% 38% 0,00% 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 Berdasarkan tabel 3.44 terdapat kecenderungan hubungan antara word of 

mouth OPPO Smartphone dengan keputusan pembelian yaitu pada variabel word 

of mouth yang termasuk dalam kategori cukup baik dengan total sebesar 49%. 

Apabila diperhatikan secara seksama, kategori cukup baik terdistribusikan pada 

keputusan pembelian yang tinggi sebesar 38%. 

 

3.3.3.2 Koefisen Korelasi Word of Mouth (X3) Terhadap Keputusan 

Pembelian (Y) 

Koefisien korelasi bertujuan untuk menguji apakah dua variabel atau lebih 

yang ada mempunyai hubungan atau tidak, dan seberapa kuat hubungan tersebut 

jika ada. 
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Tabel 3.45 

Koefisien Korelasi Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,656
a
 ,430 ,424 1,84540 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

 Berdasarkan tabel 3.45 diatas mengungkapkan bahwa Koefisien Korelasi 

(R) atau tingkat keeratan hubungan antara variabel word of mouth (X3) dan 

variable Keputusan Pembelian (Y) adalah sebesar 0,656. Dengan demikian 

kekuatan hubungan linier antara variabel word of mouth (X3)  dan variabel 

Keputusan Pembelian (Y) adalah kuat, karena terletak pada interval 0,60 - 0,799. 

Artinya variabel word of mouth (X3)  memiliki korelasi yang kuat terhadap 

variabel Keputusan Pembelian (Y).  

 

3.3.3.3 Regresi Linear Sederhana Word of Mouth (X3) Terhadap Keputusan 

Pembelian (Y) 

Regresi linier sederhana bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh 

antara satu variabel independen (word of mouth) terhadap variabel dependen 

(Keputusan Pembelian). 
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Tabel 3.46 

Regresi Linear Sederhana Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11,509 1,017  11,321 ,000 

WORD OF MOUTH ,549 ,064 ,656 8,603 ,000 

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

 Dari hasil pengujian diperoleh bahwa Nilai sig. adalah 0,000 < 0,05 maka 

Ho ditolak yang artinya ada pengaruh antara word of mouth terhadap keputusan 

pembelian. Dilihat dari tabel diatas, diketahui bahwa koefisien regresi untuk 

variabel word of mouth (X3) adalah sebesar 0,549 dan nilai konstantanya adalah 

11,509. Sehingga persamaan regresinya adalah sebagai berikut : 

Y = 11,509 + 0,549 X2 

 Dimana : Y = Keputusan Pembelian 

     X3 = Word of Mouth 

 Dari persamaan tersebut maka dapat diasumsikan bahwa apabila word of 

mouth naik 1, maka keputusan pembelian akan mengalami peningkatan sebesar 

0,549. Ini berarti jika word of mouth ditingkatkan kearah positif maka Keputusan 

Pembelian juga akan meningkat kearah positif juga. 
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3.3.3.4 Koefisien Determinasi Word of Mouth (X3) Terhadap Keputusan 

Pembelian (Y) 

Koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengetahui persentase besarnya 

pengaruh dari word of mouth terhadap Keputusan Pembelian menggunakan SPSS. 

Adapun hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini  

Tabel 3.47 

Koefisien Determinasi Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,656
a
 ,430 ,424 1,84540 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

 Dari hasil pengujian diperoleh bahwa nilai R Square adalah 0,402 

sehingga koefisien determinasi menjadi : 

             

  

  

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 3.48, dapat dilihat hasil koefisien 

determinasi (R Square) variabel word of mouth (X3) terhadap variabel Keputusan 

Pembelian (Y) adalah sebesar 43,0%.  Hal ini berarti bahwa sumbangan atau 

kontribusi yang diberikan variabel word of mouth (X3) terhadap variabel 

Keputusan Pembelian (Y) sebesar 43,0%.  sedangkan sisanya (100% - 43,0% = 

57,0%) dijelaskan oleh variabel lain, selain variabel word of mouth (X3). 
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3.3.3.5 Uji t Word of Mouth (X3) Terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

Uji t bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel word 

of mouth terhadap Keputusan Pembelian. 

Tabel 3.48 

Uji t Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11,509 1,017  11,321 ,000 

WORD OF MOUTH ,549 ,064 ,656 8,603 ,000 

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

Dari hasil pengujian diperoleh bahwa nilai dari t hitung adalah sebesar 

8,603. Dengan uji signifikansi 0,000 < 0,05. Adapaun kriteria pengujiannya 

sebagai berikut: 

1. Menentukan kriteria hipotesis 

- Ho diterima atau Ha ditolak jika tidak terdapat pengaruh positif 

antara word of mouth terhadap keputusan pembelian 

- Ho ditolak atau Ha diterima jika terdapat pengaruh positif antara 

word of mouth terhadap keputusan pembelian 

2. Menentukan tingkat keyakinan interval dengan signifikansi a = 0,05 atau 

5%. 
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3. Menentukan t tabel dengan mencari nilai df (degree of freedom) terlebih 

dahulu 

df=n-2 

=100-2 

=98 

Dengan df sebesar 98, maka apabila dilihat pada tabel t dengan 

signifikansi 5% maka nilai t tabel sebesar 1,98. Pemenuhan kriteria 

sebagai berikut: 

a. Ho diterima apabila t hitung < t tabel, artinya variabel bebas (X3) 

tidak mempengaruhi variabel terikat (Y) 

b. Ha diterima apabila t hitung > t tabel, artinya variabel bebas (X3) 

mempengaruhi variabel terikat (Y). 

Untuk t tabel (df = 100 – 2; satu sisi / 0,05) = 1,98. Maka diperoleh : 

t hitung (8,603) > t tabel (1,98)  maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga 

hipotesis pertama yang berbunyi “Diduga ada pengaruh positif antara word of 

mouth terhadap keputusan pembelian OPPO smartphone  diterima. 
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Gambar 3.3 

Uji t Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian 

 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

 

3.3.4 Pengaruh Gaya Hidup, Brand Image, dan Word of Mouth Terhadap 

Keputusan Pembelian 

Untuk mengetahui pengaruh gaya hidup, brand image dan word of mouth 

secara simultan terhadap keputusan pembelian OPPO smartphone, peneliti 

melakukan uji koefisien korelasi berganda, koefisien determinasi, regresi linier 

berganda, dan uji signifikansi dengan menggunakan program SPSS. 

3.3.4.1 Koefisien Korelasi Berganda Gaya Hidup (X1), Brand Image (X2), dan 

Word of Mouth (X3) Terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan suatu kejadian atau 

variabel dengan kejadian atas variabel lain. Koefisien korelasi menunjukkan 

seberapa kuat hubungan antar variabel. Koefisien korelasi dapat dilihat dengan 

Analyze Regression Linear. Nilai koefisien korelasi dapat dilihat pada kolom R, 

tabel Model Summary dibawah ini: 

t tabel 
-1,98 

Daerah Penolakan Ho 

Daerah Penerimaan Ho 

t tabel 
1,98 

t hitung 
8,603 
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Tabel 3.49 

Hasil Uji Koefisien Korelasi Berganda 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,780
a
 ,609 ,596 1,54530 

 Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

Dari tabel 3.49 Dapat dilihat nilai koefisien korelasi (r) atau tingkat 

keeratan hubungan adalah sebesar 0,780. Hasil perhitungan ini menunjukkan 

tingkat keeratan hubungan antara variabel gaya gidup (X1), brand image (X2) dan 

word of mouth (X3) terhadap Keputusan Pembelian  (Y) adalah kuat, karena nilai 

0,780 berada dalam interval 0,60 - 0,799. Artinya variabel gaya gidup (X1), brand 

image (X2) dan word of mouth (X3)  memiliki hubungan yang kuat terhadap 

Keputusan Pembelian (Y). 

 

3.3.4.2 Regresi Linear Berganda Gaya Hidup (X1), Brand Image (X2), dan 

Word of Mouth (X3) Terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

Regresi linier berganda bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh 

antara lebih dari satu variabel independen (gaya hidup, brand image, dan word of 

mouth) terhadap variabel dependen (keputusan pembelian). 
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Tabel 3.50 

Regresi Linear Berganda Gaya Hidup, Brand Image, dan Word of Mouth 

Terhadap Keputusan Pembelian 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5,328 1,276  4,177 ,000 

GAYA HIDUP ,192 ,070 ,271 2,757 ,007 

BRAND IMAGE ,328 ,088 ,336 3,712 ,000 

WORD OF MOUTH ,243 ,072 ,291 3,390 ,001 

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

Dilihat dari tabel diatas, diketahui bahwa koefisien regresi berganda untuk 

Gaya Hidup (X1) sebesar 0,192, brand image (X2) sebesar 0,328 dan word of 

mouth (X3) adalah sebesar 0,243 dan nilai konstantanya adalah 5,328. Sehingga 

persamaan regresinya adalah sebagai berikut : 

Y = 5,328 + 0,192 X1 + 0,328 X2 + 0,243 X3 

Dimana : Y = Keputusan Pembelian 

     X1 = Gaya Hidup 

     X2 = Brand Image 

     X3 = Word of Mouth 

 Dari persamaan tersebut maka dapat diasumsikan bahwa apabila gaya 

hidup naik 1, maka Keputusan Pembelian akan mengalami peningkatan sebesar 

0,192. Brand image naik 1, maka Keputusan Pembelian akan mengalami 
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peningkatan sebesar 0,328. Word of mouth naik 1, maka Keputusan Pembelian 

akan mengalami peningkatan sebesar 0,243. Ini berarti jika gaya hidup, brand 

image, dan word of mouth ditingkatkan bersama-sama kearah positif maka 

Keputusan Pembelian juga akan meningkat kearah positif juga. 

 

3.3.4.3 Koefisien Determinasi Gaya Hidup (X1), Brand Image (X2), dan Word 

of Mouth (X3) Terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

Koefisien Determinasi dimaksudkan untuk mengetahui persentase 

besarnya pengaruh dari gaya hidup, brand image, dan word of mouth terhadap 

Keputusan Pembelian secara bersama-sama. 

Tabel 3.51 

Koefisien Determinasi Gaya Hidup, Brand Image, dan Word of Mouth 

Terhadap Keputusan Pembelian 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,780
a
 ,609 ,596 1,54530 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

Dari hasil pengujian diperoleh bahwa nilai R Square adalah 0,609 

sehingga koefisien determinasi menjadi : 
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 Sehingga dapat diketahui sumbangan pengaruh yang diberikan oleh Gaya 

Hidup (X1), brand image (X2)  dan word of mouth (X3) atas Keputusan 

Pembelian (Y) OPPO smartphone sebesar 60,9 persen. Sedangkan sisanya (100% 

- 60,9% = 39,1%) merupakan sumbangan yang diberikan variabel lain diluar 

penelitian ini. 

 

3.3.4.4 Uji F Gaya Hidup (X1), Brand Image (X2), dan Word of Mouth (X3) 

Terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

Uji F bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh dua atau lebih 

independen (gaya hidup, brand image, dan word of mouth) terhadap satu 

dependen (Keputusan Pembelian) secara bersama-sama. 

Tabel 3.52 

Uji F Gaya Hidup, Brand Image, dan Word of Mouth Terhadap Keputusan 

Pembelian 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 356,547 3 118,849 49,770 ,000
b
 

Residual 229,243 96 2,388   

Total 585,790 99    

 Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini diterima, maka penulis 

akan menguji pengaruh Gaya Hidup (X1), brand image (X2)  dan word of mouth 

(X3) atas Keputusan Pembelian (Y) dengan ketentuan sebagai berikut:  

a.  Hipotesis penelitian:  
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 Ho : Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Gaya Hidup 

(X1), brand image (X2)  dan word of mouth (X3) secara simultan terhadap 

Keputusan Pembelian (Y) 

 Ha : Ada pengaruh yang positif dan signifikan Gaya Hidup (X1), brand 

image (X2)  dan word of mouth (X3) secara simultan terhadap Keputusan 

Pembelian (Y). 

b.  Menentukan F tabel  

Dengan tingkat signifikansi 5% (α = 0,05), derajat kebebasan df 1 (k - 1) = 3 

dan df 2 (n-k) atau 100-4= 96, maka diperoleh F tabel sebesar 2,70. K 

adalah jumlah variabel independen dan variabel dependen 

c. Menentukan F hitung  

Berdasarkan  hasil perhitungan uji ANOVA pada tabel 3.25, dapat diketahui 

bahwa F hitung adalah sebesar 49,77 dengan signifikansi 0,000.  

d. Kriteria pengujian  

 Ho diterima dan Ha ditolak, apabila F hitung ≤ F tabel 

 Ho ditolak dan Ha diterima, apabila F hitung > F tabel   

Dari hasil pengujian diperoleh bahwa nilai dari F hitung adalah sebesar 49,77. 

Untuk F tabel 2,70. Maka diperoleh : 

 F hitung (49,77) > F tabel (2,70)  maka Ho ditolak dan Ha diterima 
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Gambar 3. 4 

Uji F Gaya Hidup, Brand Image, dan Word of Mouth Terhadap Keputusan 

Pembelian 

 

 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

 

3.4 Pembahasan 

Pada bagian ini akan dipaparkan pembahasan mengenai hasil analisis yang 

telah dilakukan tentang pengaruh gaua hidup, brand image dan word of mouth  

terhadap keputusan pembelian OPPO Smartphone pada mahasiswa S1 FISIP 

UNDIP Semarang. Adapun penjelasan analisis tersebut adalah sebagai berikut: 

Pertama, gaya hidup mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian OPPO Smartphone. Hal ini dapat dilihat dari uji korelasi determinasi 

yaitu sebesar 47,8% artinya bahwa variabel keputusan pembelian dapat dijelaskan 

oleh variabel gaya hidup sebesar 47,8% kemudian ditinjau dari hasil uji 

signifikansi yang menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 9,480 lebih besar dari 

nilai t tabel 1,98. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel gaya hidup terhadap keputusan pembelian. Hal ini 

diperkuat dengan dengan teori Kotler dan Armstrong (1997: 165) yang 

menyatakan bahwa konsep gaya hidup apabila digunakan dengan hati-hati, dapat 

f tabel 
2,70 

f hitung 
49,77 
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menolong pemasar mendapat pemahaman dan nilai-nilai konsumen yang berubah-

rubah dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku pembelian. 

Kedua, brand image memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian OPPO Smartphone. Hal ini dapat dilihat melalui hasil uji koefisien 

determinasi yaitu sebesar 47,2% yang artinya bahwa variabel keputusan 

pembelian dapat dijelaskan oleh variabel brand image sebesar 47,2%. Kemudian 

ditinjau pula dari hasil pengujian signifikansi yang menunjukkan bahwa nilai t 

hitung sebesar 9,36 lebih besar bila dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 

1,98. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara 

brand image terhadap keputusan pembelian OPPO Smartphone. Hal ini dapat 

diperkuat dengan teori Rudolph, E dan Lagner (2006: 99) yang mengatakan 

bahwa imbas dari brand image akan berdampak pada perilaku pelanggan yaitu 

perilaku pembelian dan merek akan selalu digunakan pengalaman yang berharga 

bagi konsumen dan intensitas pembelian ulang dimasa depan akan tetap terjalin. 

Ketiga, word of mouth mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian OPPO Smartphone. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji koefisien 

determinasi yaitu sebesar 43,0% yang artinya bahwa variabel keputusan 

pembelian dapat dijelaskan oleh variabel word of mouth. Kemudian ditinjau 

melalui hasil uji signifikansi yang menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 

8,603 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,98. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel word of mouth 

terhadap keputusan pembelian.  
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Keempat, ada pengaruh signifikan antara gaya hidup, brand image, dan word 

of mouth terhadap keputusan pembelian OPPO Smartphone. Hal ini dapat ditinjau 

melalui hasil uji koefisen determinasi yaitu sebesar 60,9%. Kemudian dapat 

ditinjau pula melalui hasil uji signifikansi yang menunjukkan bawa nilai F hitung 

sebesar 49,77 lebih besar bila dibandingkan dengan nilai F tabel sebesar 2,70 atau 

F hitung (49,77) > F tabel (2,70). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh signifikan antara variabel gaya hidup, brand image, dan word of mouth 

terhadap keputusan pembelian OPPO Smartphone. 


