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ANALISIS PENGARUH GAYA HIDUP DAN KEPERCAYAAN MEREK 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN HANDPHONE SAMSUNG DI 

KOTA PURWODADI 

 

ABSTRAK 

Handphone merek Samsung adalah salah satu handphone cerdas atau 

smartphone merek terkenal di dunia yang berasal dari negara Korea. Penelitian ini 

berfokus pada konsumen yang menggunakan handphone merek Samsung. Jenis 

penelitian yang dilakukan adalah dengan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengidentifikasi: pengaruh gaya hidup dan kepercayaan 

merek secara bersama-sama dan secara individu terhadap keputusan pembelian 

handphone Samsung di Kota Purwodadi. Subjek dalam penelitian ini yaitu 

pengguna handphone Samsung yang berada di Kota Purwodadi. Jumlah sampel 

dalam penelitian ini 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

purposive sampling. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier berganda, uji simultan (Uji F), uji parsial (Uji t) dan Uji koefisien 

determinasi (R2). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial 

dan simultan gaya hidup dan kepercayaan merek terhadap keputusan pembelian 

handphone Samsung berpengaruh positif dan signifikan. Dalam model yang 

dibentuk gaya hidup dan kepercayaan merek mampu menjelaskan variabel 

keputusan pembelian sebesar 47,5% dan sisanya 52,5% masih dipengaruhi 

variabel lainnya. 

 

Kata kunci: gaya hidup, kepercayaan merek, keputusan pembelian, Samsung. 

 

ABSTRACT 

Mobile brand Samsung is one of the world's famous smart phone brands 

originating from Korea. This study focuses on consumers who use Samsung brand 

mobile phones. The type of research is quantitative descriptive method. This study 

aims to identify: the influence of lifestyle and brand trust together and 

individually to the decision of purchasing Samsung mobile phone in Purwodadi 

City. Subjects in this study are Samsung mobile users who are in Purwodadi City. 

The number of samples in this study 100 respondents. Sampling technique using 

purposive sampling. Analyzer in this research using multiple linear regression 

analysis, simultaneous test (F test), partial test (t test) and Test coefficient of 

determination (R2). Based on the results of research indicate that partially and 

simultaneously lifestyle and brand trust on Samsung mobile phone purchase 

decision have positive and significant effect. In the model established lifestyle and 

brand trust able to explain the purchase decision variable of 47.5% and the 

remaining 52.5% is still influenced by other variables. 

 

Keywords: lifestyle, brand trust, purchasing decision, Samsung. 
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1. PENDAHULUAN 

Dewasa ini media komunikasi semakin canggih, bahkan fungsi dan 

fiturnya sudah hampir sama seperti komputer. Handphone canggih sekarang di 

juluki dengan smartphone. Banyaknya produk smartphone yang masuk di 

pasaran untuk dijual sekarang ini membuat para konsumen melakukan 

beberapa pertimbangan untuk memilih sebuah smartphone. Salah satunya 

adalah memikirkan kepraktisan dalam melakukan kegiatan seharri-hari dengan 

menggunakan smartphone tersebut. Contohnya hampir seluruh aktivitas 

masyarakat terutama di kota besar sudah di dukung oleh smartphone seperti 

pertukaran informasi berupa e-mail yang mudah diakses kapanpun dan 

dimanapun secara praktis. Produk smartphone saat ini di kuasai oleh beberapa 

brand ternama di dunia seperti Apple, Samsung, Oppo, Asus, Advan, dan 

masih banyak lagi. Namun, produk dari brand Samsung tetap merajai 

pemasaran handphone di Indonesia di ikuti oleh brand pesaing Samsung yaitu 

brand Oppo, Asus dengan nomor tiga serta Advan dengan nomor 4. 

(www.tekno.kompas.com) 

Handphone merek Samsung adalah salah satu handphone cerdas atau 

smartphone merek terkenal di dunia yang berasal dari negara Korea. 

Handphone ini banyak di pakai oleh, anak-anak, remaja, sampai kalangan 

orang tua. Handphone ini juga banyak di gunakan oleh kalangan kelas atas 

seperti Artis, Pengusaha, Anggota Legislatif, serta pejabat pemerintahan. 

Produsen handphone yang pemasarannya paling bagus di Indonesia adalah 

Samsung. Banyak pesaing yang ingin menggesernya dari puncak pemasaran. 

Namun, persaingan ini tidak membuat Samsung berhenti untuk berinovasi 

dengan bentuk, desain, serta fitur-fitur yang di tawarkan agar konsumen yang 

menggunakan produk dari brand Samsung merasa puas dan nyaman dalam 

menggunakan handphonenya. 

(https://id.techinasia.com/inilah-13-produsen-smartphone-asia-baru-

yang-inginmenghancurkan-Samsung-dan-Apple) 

 

http://www.tekno.kompas.com/
https://id.techinasia.com/inilah-13-produsen-smartphone-asia-baru-yang-inginmenghancurkan-Samsung-dan-Apple
https://id.techinasia.com/inilah-13-produsen-smartphone-asia-baru-yang-inginmenghancurkan-Samsung-dan-Apple
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Kotler, (2012:157). Gaya hidup merupakan pola unik di dalam 

kehidupan yang saling mempengaruhi dan menentukan perilaku pembelian. 

Banyak produk di pasar sekarang adalah produk yang mengacu kepada gaya 

hidup seseorang ataupun kelompok. Gaya hidup adalah pola hidup individu 

yang diekspresikan melalui aktifitas, minat dan pandangan. Pola gaya hidup 

termasuk bagaimana seorang pribadi menghabiskan waktunya, hubungan 

interaksi dengan pribadi lain dan keadaan umum dalam menjalani kehidupan. 

Seseorang  menentukan gaya hidupnya sendiri dan berbeda dari orang lain 

namun pola hidup tersebut juga dipengaruhi oleh kepribadian dan faktor 

demografi seperti umur, pendidikan, penghasilan dan kelas sosial. 

Liu dan Tsai, (2010: 4). Sebagian besar konsumen yang sangat 

mementingkan Interaksi pribadi dan pemecahan masalah, harga, 

dan Kenyamanan cenderung membeli pada sebuah toko. Pada gaya hidup 

seseorang dibutuhkan harga ekonomi, merek produk, serta kenyamanan untuk 

mengukur tingkat gaya hidup seseorang. Satria, (2012). Secara bersama-sama 

aktifitas, ketertarikan, dan opini berpengaruh signifikan terhadap 

pertimbangan dalam mengambil keputusan pembelian.  

Kepercayaan terbangun karena adanya harapan bahwa pihak lain akan 

bertindak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Ketika 

seseorang telah mempercayai pihak lain maka mereka yakin bahwa ada yang 

terpenuhi dan tidak ada lagi kekecewaan. Kepercayaan ada saat satu pihak 

memiliki kepercayaan pada keandalan mitra pertukaran dan integritas. Maka 

dari itu jika seorang konsumen sudah memiliki kepercayaan terhadap suatu 

merek. Bisa dipastikan antara konsumen dan produk yang sudah di percaya 

akan menjalin hubungan relatif panjang dan awet. 

 Kotler dan Keller (2012:192). Keputusan pembelian dipengaruhi 

oleh psikologis dasar yang berperan penting dalam memahami bagaimana 

konsumen membuat keputusan pembelian mereka. Setiap orang yang ingin 

melakukan pembelian biasanya akan memilih-milih terlebih dahulu apa yang 

baik dan sesuai dengan keinginan sebelum memutuskan apa yang akan mereka 

beli. Mereka akan memilih sesuai dengan karakter dan kepuasan batin yang 
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akan didapat nantinya. Dengan kata lain, perilaku konsumen melibatkan 

pemikiran dan perasaan yang mereka alami serta tindakan yang mereka 

lakukan. Konsumen memerlukan pemikiran yang matang dalam mengambil 

keputusan pembelian dengan membandingkan produk yang sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut. Selain itu, konsumen mengambil 

keputusan pembelian dengan didasari sifat yang ada di dalam dirinya, salah 

satunya rasa ingin dihargai, dihormati, dan untuk memenuhi kebutuhan serta 

keinginannya.  

Berdasarkan uraian di atas maka sangat menarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH GAYA HIDUP DAN 

KEPERCAYAAN MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 

HANDPHONE SAMSUNG DI KOTA PURWODADI”. 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan metode data 

primer dengan melakukan penyebaran kuesioner. Metode penelitian 

kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan, Sugiyono (2012: 8). Populasi dan sampel dalam penelitian ini 

adalah konsumen yang membeli produk handphone Samsung di Kota 

Purwodadi. Metode pengambilan sampel data dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode nonprobability sampling yaitu teknik dalam 

pengambilan sampel dengan memberi peluang atau kesempatan yang tidak 

sama terhadap setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi 

sampel, serta teknik yang digunakan adalah Purposive sampling yaitu teknik 

yang digunakan dalam menentukan sampel melalui pertimbangan dan kriteria 

tertentu. Metode Analisa data yang dignakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan Uji Analisa Regresi Berganda dan Uji Goodnessof Fit 
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(Uji F (Uji Simultan), Uji t (Uji Statistik Parsial) dan Uji Koefisien 

Determinasi R
2
)).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Data

Ketika pengujian ini sudah memenuhi kriteria maka selanjutnya dapat 

dilakukan pengujian analisis regresi yang berguna untuk melihat hubungan 

pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Variabel bebas 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah gaya hidup (  ) dan 

kepercayaan merek (  ) sedangkan variabel terikatnya adalah keputusan 

pembelian ( ). 

3.1.1 Uji Validitas 

Tabel 1. Hasil Pengujian Validitas 
Indikator Komponen 

Gaya Hidup (X1) 
Membeli Produk apabila dana mencukupi 0,630 
Harga produk meningkatkan Image 0,578 
Produk Terkenal 0,618 
Produk memiliki Ciri Khas 0,524 
Merek produk selalu diingat 0,732 
Kepercayaan Merek (X2) 
Produk Handal 0,827 
Kepercayaan Produk sangat tinggi 0,728 
Produk memberikan kenyamanan  0,692 
Produk mempunyai kualitas 0,707 
Produk memiliki reputasi yang baik 0,595 
Keputusan Pembelian (Y) 
Membeli produk Merek Samsung menaikan pecaya diri 0,722 
Memutuskan membeli produk saat memiliki uang lebih 0,669 
Memutuskan membeli produk karena lebih baik dari 
merek lain 

0,723 

Memutuskan membeli produk karena sesuai dengan 
kebutuhan dan keinginan 

0,798 

Produk menari minat dalam membeli 0,767 
Memutuskan membeli produk dengan pembayaran 
tunai 

0,772 

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2017 
Terlihat Hasil analisis Tabel 4.5 dapat dinyatakan bahwa pada item 

pertanyaan yang digunakan setiap variabel baik gaya hidup (  ) memiliki 

item pernyataan semula 7 item, kepercayaan merek (  ) memiliki item 
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pertanyaan 5 item dan keputusan pembelian (Y) memiliki pertanyaan 

dengan 6 item tersebut. Dari kesemua item pertanyaan yang digunakan 

ternyata menggunakan metode  confirmatory factor analysis (CFA) tidak 

mengelompok pada setiap variabel  dengan satu komponen variabel dan 

dihapus item pertanyaan pada gaya hidup sebanyak 2 item menjadi 5 item 

pertanyaan sehingga sudah menjadi valid dengan ciri-ciri setiap item 

pertanyaan mengelompok pada satu variabel dengan komponen yang sama 

dan antara variabel yang satu dengan yang lain mengelompok pada 

komponen yang berbeda. 

Tabel 2. Hasil Pengujian KMO dan Bartlett’s Test 
Nilai Nilai 

KMO Measure of Sampling 

Adequacy 
0,889 

Bartlett’s Test of 

Sphericity 
872,402 

Kriteria > 0,5 
Sig. 0,000 

Kriteria < 0,05 

Keterangan Valid 

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2017 

Pada hasil Tabel 4.6 menunjukkan bahwa dengan metode KMO dan 

Bartlett’s Test terlihat nilai KMO yang dihasilkan 0,889. Sesuai dengan 

kriteria yang digunakan maka nilai KMO lebih besar daripada 0,5 atau 

nilai Bartlett’s Test sebesar 872,402 dengan signifikansi 0,000. Dengan 

demikian nilai Bartlett’s Test memenuhi persyaratan karena signifikansi 

dibawah 0,05 maka juga dapat dikatakan valid datanya setiap item 

pertanyaan pada setiap variabel yang digunakan. 

3.1.2 Uji Reliabilitas 

Tabel 3. Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Kriteria Keterangan 

Gaya Hidup 0,740 0,6 Reliebel 

Kepercayaan Merek 0,859 0,6 Reliebel 

Keputusan Pembelian 0,894 0,6 Reliebel 

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2017 

Pada hasil analisis yang diperoleh Tabel 4. 7 diatas memperlihatkan 

bahwa penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu gaya hidup (  ), 

kepercayaan merek (  ), dan keputusan pembelian ( ). Dari ketiga 
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variabel yang diteliti teryata memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih besar 

daripada 0,6 sehingga dapat dikatakan ketiga variabel yang menjadi objek 

penelitian adalah reliebel. 

3.1.3 Analisis Regresi 

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi 

Variabel Koefisien ß t Sig. 

Konstanta -1,814 

Gaya Hidup (X1) 0,610 4,358 0,0000327 

Kepercayaan 

Merek (X2) 
0,558 3,998 0,0001244 

R 0,690 

R
2

0,475 

F 43,954 

Sig. 0,000 

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2017 
Terlihat hasil analisis regresi Tabel 4 secara ringkas menunjukkan 

bahwa dengan melihat koefisien ß  tersebut didapat persamaan regresi 

linbier bergandanya adalah: 

Y = -1,814 + 0,610 X1 + 0,558 X2 + e 

Terbentuknya persamaan diatas dapat dilakukan intepretasi per 

variabel sebagai berikut: 

Nilai konstanta negatif, Ini menunjukkan bahwa pada saat gaya 

hidup, dan kepercayaan merek tidak menjadi perrtimbangan perusahaan 

dalam melakukan kegiatan opersionalnya maka keputusan pembelian  

sebesar -1,814. 

Koefisien variabel gaya hidup (  ) bernilai positif yaitu sebesar 

0,610, hal ini membuktikan pengaruh variabel gaya hidup (    terhadap 

keputusan pembelian handphone Samsung di Kota Purwodadi sebesar 

0,610. 

Koefisien variabel kepercayaan merek (    bernilai positif yaitu 

sebesar 0,558, hal ini membuktikan pengaruh variabel kepercayaan merek 

  ) terhadap keputusan pembelian handphone Samsung di Kota 

Purwodadi sebesar 0,558. 
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3.1.4 Uji Goodness of Fit 

3.1.4.1 Uji t (Uji Statistik Parsial) 

Variabel Gaya Hidup (X1) Terhadap Kepercayaan merek 

terhadap keputusan Kepuasaan Pembelian Handphone Samsung di kota 

purwodadi:  Nilai t hitung nya sebesar 4,358 sedangkan nilai 

signifikansinya 0,0000327. Dengan nilai signifikan yang dihasilkan 

maka nilai 0,0000327 lebih kecil daripada 0,05 atau nilai t hitung 4,358 

> t tabel 1,984. Hal ini dinyatakan Ho ditolak dapat diartikan bahwa 

secara parsial gaya hidup (X1) berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian (Y). 

Variabel Kepercayaan merek (X2) Terhadap Kepercayaan merek 

terhadap keputusan Kepuasaan Pembelian Handphone Samsung di kota 

purwodadi:   

Nilai t hitung nya sebesar 3,998 sedangkan nilai signifikansinya 

0,0001244. Dengan nilai signifikan yang dihasilkan maka nilai 

0,0001244 lebih kecil daripada 0,05 atau t hitung 3,998 > t tabel 1,984. 

Hal ini dinyatakan Ho ditolak dapat diartikan bahwa secara parsial 

kepercayaan merek (X2) berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Y). 

3.1.4.2 Uji F (Uji Simultan) 

Nilai F hitung nya sebesar 43,954 sedangkan nilai 

signifikansinya 0,000. Dengan nilai signifikan yang dihasilkan maka 

nilai 0,000 lebih kecil daripada 0,05 atau nilai F hitung 43,954 > F tabel 

3,15. Hasil ini dilihat dari kriterianya dengan Ho ditolak maka dapat 

disimpulkan bahwa secara simultan gaya hidup (  ) dan kepercayaan 

merek (  )  berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian ( ) 

3.1.4.3 Koefisien Determinasi (R2)

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 
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terikat. Hasil analisis Tabel 4.8 adan nilai R Square  0,475 (47,5%) ini 

menunjukkan bahwa kemapuan model gaya hidup (  ) dan 

kepercayaan merek (  ) dalam menjelaskan variasi variabel keputusan 

pembelian ( ) sebesar 47,5% dan masih terdapat 52,5% dipengaruh 

oleh variabel independen lainnya. 

4. PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya hidup dan 

kepercayaan merek terahadap keputusan pembelian handphone Samsung di 

Kota Purwodadi. Dilihat dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut:  

Variabel Gaya Hidup (  ) berpengaruh positif dan signifikansi 

terhadap keputusan pembelian ( ) yang dibuktikan dengan nilai sig sebesar 

0,0000327 lebih kecil dari pada 0,05. Hal ini menunjukkan semakin tinggi 

gaya hidup akan semakin tinggi keputusan pembelian konsumennya dan 

hasilnya terbukti benar dengan hipotesis I.  

Variabel Kepercayaan Merek (  ) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian ( ) yang dibuktikan dengan nilai Sig sebesar 

0,0001244 lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan semakin tinggi 

kepercayaan merek yang diberikan perusahaan akan semakin tinggi keputusan 

pembelian konsumennya dan hasilnya terbukti benar dengan hipotesis II. 

Nilai R Square 47,5% menunjukkan bahwa kemampuan model gaya 

hidup (  ) dan kepercayaan merek (  ) sebesar 47,5% dan masih ada variabel 

bebas lainnya sebesar 52,5%. 

Secara simultan gaya hidup (  )  dan kepercayaan merek (  )  

memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian ( ) yang 

dibuktikan nilai sig 0,000 lebih kecil daripada 0,05. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh maka saran yang dapat diberikan 

dalam penelitian ini adalah: 

Dengan melihat model penelitian yang hanya menggunakan analisis 

regresi linier berganda maka untuk kedepannya perlu menggunakan model 
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yang mampu mengungkapkan lebih mendalam seperti model intervening agar 

dalam proses keputusan pembelian tersebut tidak berpengaruh secara langsung 

akan  tetapi ada yang melatarbelakangi sebagai contoh gaya hidup yang positif 

akan menimbulkan sikap yang positif kemudian akan menciptakan keputusan. 

Melihat ruang lingkup yang diteliti yaitu kota Purwodadi yang 

merupakan termasuk kota yang besar dengan penduduk yang banyak maka 

perlu kedepannya ada penambahan sampel yang lebih banyak agar mampu 

menggambarkan rumusan masalah yang diteliti mendekati kenyataannya. 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi 

pihak yang bersangkutan karena gaya hidup dan kepercayaan merek memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Sehingga dengan 

melihat kedua variabel tersebut memliki efek yang positif juga bagi pihak 

yang bersangkutan atau perusahaan agar mampu mendorong keputusan 

pembelian konsumen segera dilakukan. 
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