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ABSTRAK 

 

Tezar Jouwis/ 212013192/ 2019/ Pengaruh Karakteristik Konsumen Terhadap 

Keputusan Pembelian Sepatu Merek Eiger pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, adakah pengaruh karakteristik 

konsumen terhadap keputusan pembelian sepatu merek Eiger pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Populasi 

dalam penelitian ini bersifat infinite, sampel yang digunakan dalam penelitian 

berjumlah 50 responden, teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive 

Sampling. Data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data 

melalui kusioner. Analisis data yang digunakan adalah analisis Kualitatif dan 

Kuantitatif. Tehnik analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil uji F 

menunjukkan nilai F hitung  (15.159) > F tabel (2.56) maka Ho ditolak dan Ha diterima 

artinya adanya pengaruh signifikan faktor karakteristik konsumen terhadap 

keputusan pembelian. Hasil uji t menunjukkan nilai thitung (1,942) > ttabel (1,667) 

untuk budaya, thitung (4,291) > ttabel (1,667) untuk sosial, thitung (1,915) > ttabel (1,667) 

untuk pribadi, dan (1,217) < ttabel (1,667) untuk psikologis, artinya ada pengaruh 

signifikan faktor budaya, sosial dan pribadi secara parsial terhadap keputusan 

pembelian, sedangkan psikologis tidak berpengaruh signifikan. 

 

Kata Kunci : Karakteristik Konsumen dan Keputusan Pembelian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan industri sepatu membawa dampak bagi kehidupan manusia 

terutama dunia pada saat ini. Loyalitas suatu merek terhadap produk akan 

mempermudah konsumen ketika memilih dan mengambil keputusan dalam 

melakukan pembelian terhadap suatu produk. Oleh karena itu perusahaan harus 

selalu menjaga kepuasan pelanggan. 

Kedudukan konsumen semakin penting dalam hubungannya dengan 

organisasi atau perusahaan, konsumen menuntut tidak terbatas terpenuhinya 

kebutuhan tetapi juga yang menjadi keinginan dari konsumen. Perkembangan 

teknologi informasi memberikan kemudahan konsumen untuk mengetahui, 

memahami, dan mempunyai berbagai macam alternatif pilihan. Perusahaan 

dituntut dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen secara lebih baik 

dari pesaingnya. Perusahaan mengalami kesulitan dalam memonitor dan 

menganalisis perilaku konsumen secara tepat, mengingat banyaknya faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen dan adanya perbedaan perilaku untuk 

masing-masing konsumen. 

Menurut Kotler (2009 : 166-184), keputusan pembelian adalah perilaku 

konsumen untuk menentukan pembelian terhadap suatu produk seseorang 

mengalami tahapan atau suatu proses, dalam memutuskan pembelian yang 

1 
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dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang diantaranya terdapat pada faktor 

kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologis. 

Menurut Kotler dan Keller (2009;166), faktor kebudayaan merupakan 

faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku pembelian konsumen 

yang mencakup (kultur, sub budaya, dan kelas sosial). Setiap konsumen 

dikendalikan oleh berbagai sistem nilai dan norma budaya yang berlaku pada 

suatu daerah tersebut. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor 

sosial seperti kelompok referensi, keluarga dan peran serta status.Kelompok 

referensiadalah kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung 

terhadap perilaku konsumen.Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen 

yang paling penting dalam masyarakat, dan anggota keluarga sangat 

mempengaruhi perilaku pembelian. Setiap orang akan menjalankan peran 

tertentu yang akan mempengaruhi perilakunya, sehingga adanya perilaku yang 

berbeda dalam setiap peran. Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh 

karakteristik pribadi seperti umur pembeli dan tahap siklus hidup, pekerjaan, 

keadaan ekonomi, gaya hidup dan kepribadian. Faktor psikologis yang 

mempengaruhi keputusan pembelian meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan 

serta keyakinan dan sikap. 

Munculnya banyak industri yang muncul pada saat ini, mulai dari 

perusahaan kecil hingga perusahaan besar, sehinga memperbanyak persaingan 

yang ketat. Pada saat itu perusahaan mengalami kesulitan untuk memahami dan 

menetukan keinginan konsumen. Karena disetiap individu terdapat keinginan 
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yang berbeda-beda. Maka dari itu perusahan harus berinovasi menembankan 

kualitas produknya, menetapkan harga, mempromosikan produk serta 

mendistribusikan barang dengan efisien. Produk sepatu yang disukai pada saat 

ini yaitu salah satunya adalah sepatu merk EGIER. Karena tidak dipungkiri 

dikalangan anak muda baik laki-laki maupun perempuan mulai dari anak-anak 

sampai orangtua banyak yang menyukainya. 

Pasar menyediakan keaneka ragaman merek sepatu yang dijual dipasaran 

yang akan bersaing untuk  mendapakan konsumen melalui berbagai cara yang 

tepat, dengan cara membuat desain yang hampir sama, bahan, kualitas, jahitan, 

dan harga yang muah. Lebih jauh lagi produsen dalam mendisitribusikan 

produknya dapat diterima sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen. 

Keanekaragaman konsumen dalam memenuhi kebutuhan dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor baik berasal dari diri konsumen maupun luar konsumen. Sehinga 

dapat mempengaruhi kepuasan konsumen.  
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Tabel I.1 

Merk Sepatu Eiger rekomendasi website 

Backpaker Indonesia 

 

No Merek sepatu 

1. Eiger 

2. Deuter 

3. Consina 

4. Karrimor 

5. Futrura 

Sumber : Backpaker Indonesia, 2018 

Berdasarkan tabel menujukan bahwa Eiger banyak digunakan dan 

direkomendasikan oleh anggota forum di website backpaker Indonesia yang 

mencapai 41.684 orang dengan berbagai komentar yang menyatakan bahwa 

Eiger merupakan merek yang paling bagus dan ketahanan baku yang baik. 

Ada bebrapa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

diantaranya : 

1) Kelas sosisal 

Kelas sosisal ( sosial class ) adalah sebuah hirarki status nasional dimana 

kelompok dan individu dibedakan dalam hal gengsi dan nilai diri. Coleman 

merekomendasikan bahwa empat kelompok kelas sosial dapat digunakan 

dalam analisi konsumen di amerika serikat, kelas atas, menengah, pekerja. 

(Peter and Olson, 2009: 92).   
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2) Kelompok acuan 

Kelompok acuan (reference group) adalah seorang individu atau 

sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang. 

Kelompok acuan digunakan oleh seorang sebagai dasar untuk perbandingan 

atau referensi dalam membentuk respon efektif dan kognitif dan perilaku. 

Kelompok acuan akan memberikan standard nilai yang akan mempengaruhi 

perilaku seseorang. Dalam perspektif pemasarn, kelompok acuan adalah 

kelompok yang berfungsi sebagai referensi bagi seseorang dalam keputusan 

pembelian dan konsumsi (Ujang Sumarwan, 2011: 306). 

 

3) Gaya hidup 

Gaya hidup didefinisikan sebagai pola dimana orang hidup dan 

menghabiskan waktu serta uang. Mengembangkan seperangkat konsepsi 

yang meminimumkan ketidakcocokan atau inkonsisten di dalam nilai dan 

gaya hidup mereka. Orang menggunakan kosnespsi seperti gaya hidup 

untuk menganalisa peristiwa yang terjadi disekitar diri mereka dan untuk 

menafsirkan, mengkonseptualisasikan, serta meramalkan peristiwa (Engel, 

BlackwelldanMiniard, 2009:383). 

4) Usia  

Usia dapat dikatakan sebagai ukuran pokok dari identitas personal atau 

sosial sebagai gender dan etnis yang kita miliki. Sebagian besar masyarakat 

meyakini bahwa usia dapat memengaruhi apa yang kita harus lakukan dan 
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apa yang tidak harus kita lakukan. Usia juga menentukan kapan kita bisa 

sekolah, menikah, bekerja, menaiki kendaraan, dan lain sebagainya. 

Bahkan, kita mampu memperkirakan usia seseorang dari kualitas suara dan 

perilaku linguistiknya. 

Berdasarkan faktor-faktor di atas terdapat beberapa hal yang terjadi di PT. 

Eigerindo Multi diantaranya dengan kelas sosial PT. Eigerindo Multi 

memberikan harga nilia dari produk nya secara merata agar  kelompok atau 

individu dapat memiliki produk sepatu eiger dan  dengan memiliki produk 

sepatu eiger yang memiliki kualitas tinggi kelompok atau individu tertentu 

memiliki gengsi dan nilai diri.Dilihat dari kelompok acuan telah terbukti produk 

sepatu yang dihasilkan oleh PT. Eigerindo Multi banyak dipakai oleh 

sekolompok atau individu yang ada dikalangan Universitas Muhammadiyah 

Palembang, dengan banyak produk sepatu eiger yang dipakai akan memberikan 

standard nilai yang akan mempengaruhi prilaku seorang yang belum memakai 

produk sepatu eiger.  

Dilihat dari faktor gaya hidup maka perusahaan  sepatu berbagai merek 

berlomba-lomba menjadikan produknya sesuai dengan berbagai gaya hidup 

remaja yang modern dan dinamis seperti munculnya sepatu merk lainnya dengan 

bentuk atau style sepatu yang ditujukan untuk kalangan muda yang kegiatan 

banyak dilakukan diluar rumah agar terlihat memilik nilai diri atau gengsi 

dengan memakai produk sepatu yang modern. Atau kalangan produsen sepatu 

lainnya menginginkan sepatu produksinya dapat menunjang berbagai kegiatan 
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kelompok atau individu. Dilihat dari faktor usia PT Eigerindo Multi 

memproduksi suatu produk yang dapat dipakai di segala umur dari usai anak-

anak, remaja, maupun dewasa. Maka dari itu produk sepatu eiger sangat diminati 

dari segala usia dengan memiliki kualitas tinggi. 

Tabel I.2 

Pra Riset Konsumen Eiger 

No Karakteristik Konsumen Ya Tidak 

1. Sudah terbiasa menggunakan sepatu Eiger 15 5 

2. Membeli sepatu Eiger karena pengaruh 

teman 

13 7 

3. Sepatu Eiger sesuai untuk segala usia 16 4 

4. Sepatu Eiger berkualitas tinggi 15 5 

Sumber : Pra Riset Penelitian, 2018 

Berdasarkan tabel menunjukan bahwa lebih banyak konsumen yang 

membeli sepatu Eiger karena sudah terbiasa menggunakannya, dan hanya sedikit 

yang belum terbiasa menggunakannya. Bahkan banyak konsumen yang membeli 

sepatu Eiger karena pengaruh teman, hal ini menandakan bahwa rekomendasi 

dari teman merupakan faktor pertimbangan konsumen dalam membeli sepatu 

Eiger. Selain itu banyak konsumen yang berpendapat bahwa sepatu Eiger sesuai 

untuk segala usia, maka sepatu Eiger cocok digunakan oleh semua kalangan baik 

itu usia anak-anak, remaja hingga dewasa. Serta banyak konsumen yang 

berpendapat bahwa sepatu Eiger berkualitas tinggi, maka hal ini menunjukan 
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bahwa Eiger merupakan produk yang unggul dan bernilai tinggi di mata 

konsumen yang meminatinya. 

Produk sepatu Eiger merupakan salah  satu  produk terbaik dan tidak kalah 

dengan merek lainnya. Produk yang dihasilkan oleh PT. Eigerindo Multi Produk 

Industri selalu mementingkan kualitas untuk dapat bersaing dengan produk-

produk lain yang mulai bermunculan.Selainmementingkan kualitas dan produk 

Eiger selalu melakukan pembaruan style dari setiap produk sepatu agar tidak 

kalah besaing dengan produk serupa/merk yang berbeda, baik dari segi warna, 

bentuk dan fungsi tiap produknya. Hal ini dilakukan agar produk sepatu eiger 

tetap mengikuti trend, dengan terus melakukan pembaruan saat ini sepatu/biasa 

disebut tracking Eiger dapat digunakan dalam berbagai aktifitas seperti, 

Travelling, Kuliah, Kerja dll, hal ini bertujuan agar dapat menjadikan produk 

sepatu Eiger menjadi produk yang multifungsi dan tetap disukai oleh para 

konsumennya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin meneliti apakah factor 

karakteristik konsumen berpengaruh dalam keputusan membeli sepatu. Dari 

latar belakang inilah, maka perlu dikaji lebih dalam lagi tentang Pengaruh 

Karakteristik Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Sepatu Merek 

Eiger pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Palembang.  
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B. Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh karakteristik konsumen terhadap keputusan pembelian 

sepatu merek Eiger pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Palembang? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh karakterisitik konsumen terhadap keputusan 

pembelian sepatu merek Eiger pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberikan 

gambaran praktek dari teori yang selama ini diperoleh khususnya di bidang 

manajemen pemasaran. 

2. Bagi Tempat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah masukan pada perusahaan 

khususnya dalam memahami karakteristik perilaku konsumen sehingga dapat 

dijadikan sebagai dasar untuk merancang strategi di perusahaan Eiger. 

Bagi Almamater dapat dijadikan sebagai referensi dan bacaan bagi mahasiswa 

untuk dijadikan sebagai bahan acuan dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya 

yang melakukan penelitian 
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