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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh gaya hidup 

terhadap keputusan pembelian baju batik pada masyarakat Surakarta tahun 2015. 

2) Pengaruh kelas social terhadap keputusan pembelian baju batik pada 

masyarakat Surakarta tahun 2015. 3) Pengaruh gaya hidup dan kelas sosial 

terhadap keputusan pembelian baju batik pada masyarakat Surakarta tahun 

2015.Jenis penelitian ini kuantitatif asosiatif. Populasinya terbatas pada 

masyarakat Surakarta yang berumur 15 sampai 74 tahun berjumlah 435.598 

responden dengan taraf kesalahan 5% diperoleh jumlah sampel 348, namun dalam 

penelitian ini penulis mengambil sampel sebanyak 150 dengan teknik sampling 

Porposive Sampling dan Insidental Sampling. Teknik pengumpulan data 

menggunakan metode angket yang telah diujicobakan dengan uji validitas dan 

ujireliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier 

berganda,uji-t, uji F, uji R
2
, sumbangan relative dan sumbangan efektif. Hasil 

analisis data menunjukkan: 1) Gaya hidup berpengaruh positif dengan keputusan 

pembelian baju batik pada masyarakat Surakarta tahun 2015. Berdasarkan hasil 

analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui thit>ttab yaitu 6,599>1,974 dan nilai 

signifikansi <0,05, yaitu 0,000, dengan sumbangan relatif 51,6% dan sumbangan 

efektif 22%. 2) Kelas social berpengaruh positif dengan keputusan pembelian 

baju batik pada masyarakat Surakarta tahun 2015. Berdasarkan hasil analisis 

regresi linier berganda (uji t) diketahui thit>ttab yaitu 6,352>1,974 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,000, dengan sumbangan relatif 48,4% dan sumbangan 

efektif 20,6%. 3) Gaya hidup dan kelas social pengaruh positif dengan keputusan 

pembelian baju batik pada masyarakat Surakarta tahun 2015. Berdasarkan hasil 

analisis variansi regresi linier berganda (uji F) diketahui Fhit>Ftab yaitu 

54,625>3,058 dengan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Hasil perhitungan 

R
2
diperoleh0,426 yang berarti 42,6% keputusan pembelian dipengaruhi oleh gaya 

hidup dan kelas sosial, sisanya 57,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

penelitian. 

 

Kata Kunci: keputusan pembelian, gayahidup, kelas Sosial 
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PENDAHULUAN 

 

Seiring berkembangnya zaman dari waktu ke waktu, yang diiringi dengan 

perkembangan ilmu dan tekhnologi, telah membawa manusia kearah modernisasi 

dan globalisasi. Globalisasi membawa pengaruh yang sangat besar yaitu fun 

(senang), food (makanan), dan fashion (gaya). Ketiga aspek ini sangat melekat 

dalam keseharian hidup manusia. Terutama dalam hal fashion,karena hampir 

semua bangsa memiliki ciri khas dalam menciptakan trend fashion di masing-

masing negaranya, di setiap negara memiliki trend fashion tersendiri dan persepsi 

yang berbeda-beda dalam mengekspresikan tentang fashion, sehingga dunia 

fashion itu ada tanpa memiliki batasannya. 

Ciri khas fashion di Indonesia sendiri adalah batik dan kebaya. Salah satu 

sentral industri batik yang sangat terkenal di Indonesia adalah di wilayah Kota 

Surakarta, yang berada di kampung Laweyan dan Kauman, sering disebut dengan 

kampung batik Laweyan dan kampung batik Kauman.  Batik merupakan karya 

seni asli Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO, bahkan pemerintah 

menetapkan tanggal 2 oktober sebagai “hari batik”. Dahulu batik hanya sebagai 

pakaian adat tradisional yang hanya dikenakan oleh golongan orang tua, namun 

kini telah berkembang menjadi pakaian yang trendi dan elegan, digemari dari 

beberapa kalangan mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua.  

Berdasarkan kecintaan kepada batik, para pengrajin batik berupaya untuk 

mengangkat batik menjadi bagian penting dalam dunia fashion saat ini, yaitu 

dengan menciptakan kreasi batik dalam bentuk desain produk yang lebih modern. 

Perkembangan fashion yang terjadi saat ini membuat seorang konsumen 

akan lebih selektif dan lebih teliti ketika dihadapkan dalam sebuah proses 

pembelian. Menurut Swastha dan Irawan dalam Suhaji (2012:2), keputusan 

pembelian adalah pemahaman konsumen tentang keinginan dan kebutuhan akan 

suatu produk dengan menilai dari sumber-sumber yang ada dengan menetapkan 

tujuan pembelian serta mengidentifikasi alternatif sehingga pengambilan 

keputusan untuk membeli yang disertai dengan perilaku setelah melakukan 

pembelian. Untuk dapat memperoleh baju yang berkualitas dengan harga yang 

murah, maka diperlukan beberapa faktor agar konsumen tersebut tertarik untuk 
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memutuskan pembelian, menurut Swastha dan irawan ialah kebudayaan, kelas 

sosial, kelompok referensi kecil, keluarga, pengalaman, kepribadian, sikap dan 

kepercayaan, dan konsep diri. 

Dari identifikasi dan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan diteleti sebagai berikut: 1) Apakah gaya hidup 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian baju batik pada 

masyarakat Surakarta tahun 2015 ? 2) Apakah kelas sosial berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan pembelian baju batik pada masyarakat Surakarta 

tahun 2015 ? 3) Apakah gaya hidup dan kelas sosial berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian baju batik pada masyarakat Surakarta tahun 2015 ? 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1)  pengaruh 

gaya hidup terhadap keputusan pembelian baju batik pada masyarakat Surakarta 

tahun 2015. 2) pengaruh kelas sosial terhadap keputusan pembelian baju batik 

pada masyarakat Surakarta tahun 2015. 3) pengaruh gaya hidup dan kelas sosial 

terhadap keputusan pembelian baju batik pada masyarakat Surakarta tahun 2015. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Surakarta. Subjek penelitiannya adalah 

masyarakat Surakarta tahun 2015 dan objek penelitiannya adalah gaya hidup, 

kelas sosial, dan keputusan pembelian. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan 

Februari sampai selesainya penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif 

asosiatif, dimana data yang diperoleh berasal dari angket atau data dan 

dokumentasi untuk mengetahui pengaruh atau hubungan variabel peneliti. Dalam 

penelitian ini populasinya sebanyak 563.659 penduduk kota surakarta tahun 2013, 

namun hanya mengambil 435.598 penduduk yang terdiri dari  213.013 laki-laki 

dan 222.585 perempuan dengan rentan umur 15 tahun sampai 74 tahun, 
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pengambilan sampel diperoleh dengan menggunakan table kreijcie dengan taraf 

kesalahan 5% (Sugiyono, 2010:126) dari populasi sebanyak 435.598 menjadi 348 

orang. Menurut Roscoe dalam Sugiyono (2010:129), bahwa ukuran sampel yang 

layak dari penelitian antara 50 sampai dengan 500. Dalam penelitian ini, penulis 

mengambil sampel sebanyak 150 responden hal tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu : adanya keterbatasan waktu dan biaya, adanya keterbatasan 

tenaga, dan keterbatasan jumlah responden yang bersedia membantu dalam 

pengisian kuesioner. Menggunakan teknik sampling yang digunakan adalah 

sampling purposive, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, sesuai 

dengan kriteria tertentu, yaitu: masyarakat Surakarta yang berumur 15 sampai 

dengan 74 tahun, memiliki strata sosial yang berebeda; masyarakat yang 

mempunyai, menggunakan, atau sedang membeli baju batik. Setelah menentukan 

kriteria sampel maka teknik sampel berikutnya adalah sampling insidental. Yaitu 

pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang secara kebetulan 

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang 

yang kebetulan itu cocok sebagai sumber data. Variabel dalam penelitian ini 

terdiri dari variabel terikat, yaitu Keputusan pembelian (Y) dan variabel bebas 

yaitu Gaya Hidup (X1) dan Kelas Sosial (X2). Teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan metode kuesioner/angket dan dokumentasi. Penelitian ini 

menggunakan instrumen yang berupa item-item pernyataan dalam bentuk angket 

yang sebelumnya telah diujicobakan pada subjek uji berjumlah 30 responden 

dari masyarakat Surakarta. Hasil uji coba instrumen dianalisis dengan 

menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil dari pengumpulan data 

kemudian diuji dengan menggunakan uji prasyarat analisis terdiri dari uji 

normalitas, uji linieritas. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier 

berganda kemudian dilakukan pengujian hipotesis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variable Gaya Hidup 

dan Kelas Sosial masing-masing berpengarauh terhadap Keputusan Pembelian 

Baju Batik. Hal ini dapat dilihat dari persamaan regresi linier berganda sebagai 
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berikut: Y = 9,597 + 0,327X1 + 0,316X2. Berdasarkan persamaan tersebut dapat 

dilihat bahwa koefisien masing-masing variabel bernilai positif yang artinya Gaya 

Hidup dan Kelas Sosial secara keseluruhan berpengaruh terhadap Keputusan 

Pembelian Baju Batik. 

 

Variabel Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Baju Batik 

Uji hipotesis pertama yang diajukan adalah “ada pengaruh positif gaya 

hidup dengan keputusan pembelian baju batik pada masyarakat Surakarta tahun 

2015” diketahui bahwa, koefisien arah regresi dari variabel gaya hidup (b1) 

sebesar 0,327 bernilai positif. Berdasarkan uji keberartian koefisien regesi linear 

ganda untuk variabel gaya hidup (b1) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 6,599 > 1,974 

dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan relatif sebesar 51,6% 

dan sumbangan efektif 22%. Sehingga dapat dikatakan bahwa apabila gaya hidup 

semakin tinggi atau mewah maka akan semakin tinggi kriteria dalam memutuskan 

untuk melakukan pembelian (kualias, harga, merk) dan begitupun sebaliknya. 

  

Variabel Kelas Sosial Terhadap Keputusan Pembelian Baju Batik 

Hasil uji hipotesis kedua diketahui koefisien regresi variabel kelas sosial 

(b2) sebesar 0,316 bernilai positif sehingga variabel kelas sosial berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian, yang berarti semakin tinggi kelas sosial maka akan 

semakin tinggi kriteria keputusan pembelian atau sebaliknya semakin rendah 

kelas sosial maka semakin rendah pula kriteria keputusan pembelian. Hasil ini 

sesuai dengan kajian teori bahwa kelas sosial merupakan salah satu faktor penentu 

keputusan pembelian yang dapat pengaruh pada responden dalam melakukan 

kegiatan pembelian. Berdasarkan uji t untuk variabel kelas sosial (b2) diperoleh 
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thitung > ttabel, yaitu 6,352 > 1,974 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan 

sumbangan relatif sebesar 48,4% dan sumbangan efektif 20,6%. Berdasarkan 

kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kelas sosial maka akan 

semakin tinggi kriteria keputusan pembelian dan begitupun sebaliknya. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya (Bab IV), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Gaya 

hidup berpengaruh positif dengan keputusan pembelian baju batik pada 

masyarakat Surakarta tahun 2015. 2) Kelas sosial berpengaruh positif dengan 

keputusan pembelian baju batik pada masyarakat Surakarta tahun 2015. 3) Gaya 

hidup dan kelas sosial pengaruh positif  dengan keputusan pembelian baju batik 

pada masyarakat Surakarta tahun 2015.  
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