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UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

 
Abstrak  

Penelitian ini dilatarbelakangi guna meningkatkan keputusan pembelian melalui beberapa faktor 

berasal dari diri konsumen maupun dari luar konsumen. Faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen diantaranya faktor budaya, faktor sosial dan faktor pribadi. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui: (1) Pengaruh faktor kebudayaan secara parsial terhadap keputusan 

pembelian air mineral merek Aqua (2) Pengaruh faktor sosial secara parsial terhadap keputusan 

pembelian air mineral merek Aqua (3) Pengaruh faktor pribadi secara parsial terhadap keputusan 

pembelian air mineral merek Aqua(4) Pengaruh faktor kebudayaan, sosial dan pribadi secara simultan 

terhadap keputusan pembelian air mineral merek Aqua. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi penelitian mahasiswa 

manajemen angkatan 2014 Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri sebanyak 284 

mahasiswa. Sampel dalam penelitian ini adalah 40 mahasiswa dari teori sugiyono 10 kali variabel 

penelitian dengan menggunakan teknik random sampling. Sumber data yang digunakan data primer. 

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Alat analisis yang digunakan analisis regresi linier 

berganda dan di uji dengan menggunakan uji t dan uji F. 

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa faktor kebudayaan, faktor sosial dan faktor pribadi 

berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap keputusan pembelian pada 

mahasiswa prodi manajemen angkatan 2014 Universitas Nusantara PGRI Kediri. 

 

KATA KUNCI  : Faktor Kebudayaan, Sosial, Pribadi dan Keputusan Pembelian.  
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I. LATAR BELAKANG 

Air merupakan salah satu 

kebutuhan hidup yang sangat penting 

karena untuk hidup sehat manusia 

membutuhkan air bersih. Pada era 

modern saat ini sangat sulit 

mendapatkan air bersih bila 

dibandingkan dengan era 

sebelumnya. Salah satu cara untuk 

mengatasi masalah perolehan air 

bersih, aman dan sehat teruama di 

kota-kota besar adalah melalui 

produksi minuman air mineral yang 

dibuat oleh perusahaan air minum. 

Pertumbuhan industri dan 

besarnya jumlah penduduk 

masyarakat menggunakan waktunya 

sebaik mungkin dan masyarakat 

lebih menyukai hal-hal yang serba 

praktis. Hal ini tentunya memberikan 

peluang bagi perusahaan untuk 

memproduksi atau memasarkan 

produk yang sesuai dengan 

kebutuhan konsumen yang semakin 

beragam dan selektif tersebut. Dalam 

penelitian ini dari sekian banyak 

produk dan merek dipasar lokal, 

maka peneliti mengambil produk 

Aqua dengan pertimbangan bahwa 

Aqua adalah sebuah produk air 

minum dalam kemasan (AMDK) 

pertama kali hadir di Indonesia yang 

mempunyai strategi promosi dan 

pemasaran yang baik. Namun setiap 

perusahaan terus berlomba untuk 

merebut pasar tersebut dengan 

menggunakan berbagai macam 

strategi pemasaran yang dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen.  

Keputusan pembelian adalah 

keputusan seseorang dalam memilih 

beberapa alternatif produk untuk 

melakukan  pembelian suatu produk. 

Dalam memilih produk, konsumen 

akan mempertimbangkan beberapa 

faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian misalnya faktor 

kebudayaan, sosial dan pribadi.  

Faktor kebudayaan adalah 

kebiasaan seseorang atau 

masayarakat dalam berperilaku 

sehari-hari yang disebabkan oleh 

informasi dari orang lain. Faktor 

kebudayaan mempunyai pengaruh 

yang luas dan mendalam  pada 

perilaku konsumen karena jika di 

lingkungan tempat tinggal 

memproduksi air mineral maka 

konsumen juga akan memilih produk 

lokal di tempat tinggal mereka 

dibandingkan dengan mengkonsumsi 

air mineral merek Aqua. 

Selain faktor kebudayaan, 

keputusan pembelian juga 

dipengaruhi oleh faktor sosial. Faktor 
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sosial adalah faktor   yang berasal 

dari masyarakat atau sekelompok 

orang yang mempertimbangkan 

peran dan status sosial sehingga 

dapat mempengaruhi seseorang. Jika 

seseorang berada dari lingkungan 

keluarga atau teman yang bekerja di 

perusahaan yang juga memproduksi 

air mineral misalkan Alfamart, 

Alfamidi dan lain-lain maka 

konsumen juga akan memilih produk 

dari lingkungan tersebut. 

Keputusan pembelian juga 

dipengaruhi oleh faktor pribadi. 

Faktor pribadi adalah karakteristik 

seseorang yang menyebabkan 

terjadinya tanggapan bak maupun 

buruk dari lingkungannya. Faktor 

pribadi meliputi usia, pekerjaan dan 

keadaan ekonomi. Konsumen yang 

mempunyai penghasilan atau 

keadaan ekonomi rendah akan lebih 

memilih produk yang harganya 

dibawah Aqua contohnya: Le 

Mineral, Vit, Air Mineral Alfamart, 

Club dan lain-lain.  

Penelitian ini memilih 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

sebagai lokasi penelitian. Dan 

menjadikan Mahasiswa UN PGRI 

Kediri Program Studi Manajemen 

Angkatan 2014 sebagai Objek dalam 

penelitian ini karena jumlah 

mahasiswa angkatan 2014 memiliki 

jumlah mahasiswa yang paling 

banyak dibandingkan jumlah 

mahasiswa pada angkatan 2011 

sampai angkatan 2017 dihitung dari 

jumlah mahasiswa yang masih aktif. 

Tabel 1.1 

Data Mahasiswa Prodi 

Manajemen Periode Semester 

Ganjil 2017-2018 
Program 

studi 

Status Angkatan Total 

S1-

manajemen 

aktif 2011 2 

  2012 20 

  2013 128 

  2014 284 

  2016 99 

  2017 175 

Total 

mahasiswa 

manajemen 

  708 

Sumber: (Kantor Program Studi 

Manajemen, 2018). 

Dalam penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Syafirah, et al 

(2017) dengan judul Pengaruh 

faktor-faktor perilaku konsumen 

terhadap keputusan pembelian 

produk pada Holland Bakery 

Manado. Dengan hasil penelitiannya 

yang menyatakan bahwa faktor 

budaya, sosial pribadi dan psikologis 

berpengaruh  terhadap keputusan 

pembelian produk pada Holland 

Bakery Manado. Sedangkan  

penelitia terdahulu yang dilakukan 

oleh Rozi (2015) dengan  judul 

Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelanggan dalam 

pengambilan keputusan pembelian 

produk mie instan merek Sedaap 
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(Studi kasus pada mahasiswa 

program studi manajemen angkatan 

2012). Hasil dari penelitianya 

menyatakan bahwa faktor 

kebudayaan, sosial, pribadi dan 

psikologis menunjukkan pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Dari hasil penelitian terdahulu 

diatas maka maka dapat disimpulkan 

bahwa faktor kebudayaan, sosial dan 

pribadi  mempunyai pengaruh 

terhadap keputusan pembelian. 

Berdasarkan permasalah tersebut, 

peneliti menjadi tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul 

“Faktor Kebudayaan, Sosial dan 

Pribadi beserta Pengaruhnya 

terhadap Keputusan Pembelian 

Air Mineral Merek Aqua (Studi 

Kasus Pada Mahasiswa UN PGRI 

Kediri Program Studi Manajemen 

Angkatan 2014)”. 

 

II. METODE 

Penelitian ini menggunakan 

peneitian kuantitatif kausalitas. 

Sampel dalam penelitian ini adalah 

Mahasiswa Universitas Nusantara 

PGRI Kediri Program Studi 

Manajemen Angkatan 2014 dengan 

teknik purposive sampling dan 

analisis data menggunakan SPSS. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil penelitian  

1. Analisis Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) ,185 1,67i  

Kebudayaan  ,363 ,121 ,313 

Sosial  ,153 ,071 ,213 

Pribadi  ,516 ,133 ,495 

Sumber : data primer yang diolah  
(2018) 

Y = 0,185 + 0,363 X1+  0,153 X2 + 

0,516 X3 

Artinya: 

a = 0,185  :Konstanta sebesar 0,185 

artinya bahwa jika faktor 

kebudayaan (X1), faktor sosial 

(X2), dan faktor pribadi (X3) 

diasumsikan tidak ada, maka 

keputusan pembelian adalah 

sebesar 0,185. 

b1 = 0,363 :Besarnya koefisien variabel 

faktor kebudayaan adalah 

sebesar 0,363, artinya apabila 

faktor kebudayaan naik satu 

tingkat akan meningkatkan 

keputusan pembelian sebesar 

0,363 dengan asumsi variabel 

lainnya konstan. 

b2 = 0,153 :Besarnya koefisien variabel 

faktor sosial adalah sebesar 

0,153, artinya apabila faktor 
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sosial naik satu tingkat akan 

meningkatkan keputusan 

pembelian sebesar 0,153 

dengan asumsi variabel lainnya 

konstan. 

 b3 = 0,516 :Besarnya koefisien variabel 

faktor pribadi adalah sebesar 

0,516, artinya apabila faktor 

pribadi naik satu tingkat akan 

meningkatkan keputusan 

pembelian sebesar 0,363 

dengan asumsi variabel lainnya 

konstan. 

2. Hasil Uji t 

Coefficient 

Model 

Standardize
d 

Coefficients 

T Sig. Beta 

 (Constant)  ,111 ,912 

Kebudayaan  ,313 3,009 ,005 

Sosial  ,213 2,156 ,038 

Pribadi  ,495 3,890 ,000 

a. Dependent Variable: 
KEPUTUSAN PEMBELIAN 

 

a. Nilai signifikan faktor 

kebudayaan dengan nilai 

signifikan terbesar yang telah 

ditentukan yakni sebesar 5% atau 

0.05. dari perhitungan diatas maka 

dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi faktor kebudayaan 

sebesar 0.005 < 0.05 yang artinya 

H0 ditolak dan H1 diterima. 

Berdasarkan perhitungan di atas 

membudaya (X1) secara parsial 

atau individu berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Y). 

b. Nilai signifikan faktor sosial 

dengan nilai signifikan terbesar 

yang telah ditetapkan yakni 

sebesar 5% atau 0.05. Dari 

perhitungan di atas diketahui 

bahwa nilai signifikansi faktor 

sosial sebesar 0.038 < 0.05, yang 

artinya H0 ditolak dan H2 

diterima. Berdasarkan 

perhitungan di atas membuktikan 

bahwa faktor sosial (X2) secara 

parsial atau individu berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Y). 

c. Nilai signifikan faktor pribadi 

dengan nilai signifikan terbesar 

yang telah ditentukan yakni 

sebesar 5% atau 0.05. Dari 

perhitungan di atas diketahui 

bahwa nilai signifikansi faktor 

ribadi sebesar 0.000 < 0.05, yang 

artinya H0 ditolak dan H3 

diterima. Berdasarkan perhiungan 

di atas membuktikan bahwa faktor 

pribadi (X3) secara parsial atau 

individu berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

(Y). 
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3. Hasil Uji F 

ANOVA
a
 

Model F Sig. 

1 Regression 51,515 ,000
b
 

Residual   

Total   

Jika nilai sig <0.05 maka 

variabel independen faktor budaya, 

sosial dan pribadi berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap 

keputusan pembelian. Nilai sig yang 

dihasilkan dari perhitungan dengan 

bantuan SPSS 23 didapatkan sebesar 

0.000. Nilai ini kurang dari 0.05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 

faktor budaya, faktor sosial dan 

faktor pribadi berpengaruh signifikan 

secara simultan terhadap keputusan 

pembelian air mineral merek Aqua. 

4. Hasil Uji Koefisien Determinasi  

Model R 

R 
Squar

e 
Adjusted R 

Square 

1 ,901
a
 ,811 , 795 

Dari tabel di atas dapat 

diketahui bahwa besarnya nilai 

Adjusted R Square sebesar 0,795 

atau 0,795 x 100% = 79,5%, dengan 

demikian menunjukkan bahwa X1, 

X2 dan X3 dapat menjelaskan Y 

sebesar 79,5% dan sisanya yaitu 

20,5% dijelaskan variabel lain yang 

tidak dikaji dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan analisis yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Faktor kebudayaan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Hal ini 

berarti, jika faktor budaya pada 

mahasiswa UN PGRI Kediri 

program studi manajemen 

angkatan 2014 meningkat maka 

akan terjadi peningkatan 

keputusan pembelian air mineral 

merek Aqua pada mahasiswa UN 

PGRI Kediri program studi 

manajemen angkatan 2014.  

2. Faktor sosial secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Hal ini 

berarti, jika faktor sosial pada 

mahasiswa UN PGRI Kediri 

program studi manajemen 

angkatan 2014 meningkat maka 

akan terjadi peningkatan 

keputusan pembelian air mineral 

merek Aqua pada mahasiswa UN 

PGRI Kediri program studi 

manajemen angkatan 2014.  

3. Faktor pribadi secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Hal ini 

berarti, jika faktor pribadi pada 

mahasiswa UN PGRI Kediri 

program studi manajemen 
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angkatan 2014 meningkat maka 

akan terjadi peningkatan 

keputusan pembelian air mineral 

merek Aqua pada mahasiswa UN 

PGRI Kediri program studi 

manajemen angkatan 2014.  

4. Faktor kebudayaan, sosial dan 

pribadi secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Hal ini 

berarti, jika faktor kebudayaan, 

faktor sosial dan faktor pribadi 

pada mahasiswa UN PGRI Kediri 

program studi manajemen 

angkatan 2014 meningkat maka 

akan terjadi peningkatan 

keputusan pembelian air mineral 

merek Aqua pada mahasiswa UN 

PGRI Kediri program studi 

manajemen angkatan 2014.  
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