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Abstract 

Humans have known and carried out buying and selling activities since they recognized 

civilization as a form of fulfillment of needs. The existence of traditional markets and 

modern markets has become an inseparable part of the life of urban communities. The 

growth and development of traditional markets have recently become a concern and have 

become a hot topic of discussion in the Indonesian trading world. The shift in lifestyle from 

traditional to modern has created changes in consumer spending patterns, so that people 

also experience changes in the choice of places to buy their daily necessities. Consumer 

purchasing plans are influenced by various factors, one of which is internal factors, namely 

factors that exist in the consumer himself. This research was conducted to determine what 

factors significantly influence purchasing decisions in the traditional markets of Depok 

City. The method of analysis used in this research is multiple regression analysis method. 

Based on the results of the analysis in this study, it is known that of the four internal factors, 

namely cultural, social, personal and psychological factors, the factors that significantly 

influence the decision to shop in the traditional markets of Depok City are cultural and 

personal factors. However, when viewed simultaneously or collectively, these internal 

factors are significant for the decision to shop at the traditional markets in Depok City.  

Keywords: Traditional market; purchase decision; consumer behavior; multiple regression 

analysis. 
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PENDAHULUAN 

Sejak manusia mengenal peradaban sebagai sesuatu untuk memenuhi 

kebutuhan, menusia kemudian mengenal dan melakukan aktivitas jual beli. 

Keberadaan pasar merupakan hal yang penting karena merupakan sarana bagi 

mereka yang akan melakukan aktivitas jual beli, selain itu keberadaan pasar juga 

berperan sebagai suatu indikator kegiatan ekonomi masyarakat yang nyata di suatu 

wilayah (Ginting, 2018:67). Perkembangan penduduk yang cukup pesat 

mengakibatkan besarnya tuntutan kebutuhan akan pasar baik dari segi kuantitas 

maupun kualitas. Keberadaan pasar tradisional dan pasar modern sudah menjadi 

bagian yang tidak terlepaskan dalam kehidupan masyarakat perkotaan (Andriani & 

Ali, 2013:253).  

Pertumbuhan dan perkembangan pasar tradisional belakangan ini menjadi 

masalah yang menjadi perhatian dan sering dibicarakan di dunia perdagangan 

Indonesia. Pesatnya perkembangan pasar modern berdampak pada pasar tradisional 

selaku pemain lama dalam industri ritel nasional meskipun dampak yang diberikan 

tidak selalu merupakan dampak langsung. Konsumen akan cenderung beralih dari 

pasar tradisional ke pasar modern untuk berbelanja, apabila pasar tradisional tidak 

melakukan upaya meningkatkan daya saing untuk memperkuat posisinya (Fure, 

2013:274).  Hasil studi A.C. Nielsen (2005) menunjukkan bahwa pasar modern di 

Indonesia memiliki pertumbuhan 31,4% per tahun, sedangkan pasar tradisional 

mengalami penyusutan 8% per tahun (Andriani & Ali, 2013:253). 

Terdapat banyak sekali faktor yang mempengaruhi rencana pembelian  

konsumen, faktor tersebut diantaranya faktor internal yaitu faktor yang ada 

pada diri konsumen sendiri ataupun faktor eksternal atau faktor 

lingkungannya. Apabila dilihat dari faktor internal, keputusan pembelian 

konsumen dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah 

tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, serta 

menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan 

mengikuti tindakan ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

tersebut adalah faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis (Pratiwi & Mandala, 

2015:3621).  Berdasakarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam 

melakukan pembelian di pasar tradisional Kota Depok. 
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti dalam 

pembahasan ini yaitu faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan pembelian 

di pasar tradisional Kota Depok? 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor-faktor 

tersebut berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di pasar tradisional 

Kota Depok. 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi peneliti: Penulisan dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

sumber pengetahuan dan sebagai aplikasi praktis dari pendidikan yang telah 

ditempuh selama di bangku kuliah. 

2. Manfaat bagi pasar tradisional: Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan 

acuan tentang bagaimana faktor-faktor budaya, pribadi, sosial dan psikologis 

mempengaruhi keputusan pembelian, sehingga diharapkan dapat membantu 

dalam penyusunan strategi untuk menjaga loyalitas konsumen. 

 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini berlokasi di Kota Depok. Jenis penelitian yang akan digunakan 

pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif observasional (non experimental). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pembeli di pasar traditional di Kota 

Depok dan sampel pada penelitian ini adalah 180 orang pembeli di pasar traditional 

di Kota Depok. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survey yaitu 

membagikan angket atau kuisioner yang telah valid dan reliabel kepada 180 

pembeli di pasar traditional di Kota Depok.  

Variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 1 (satu) variabel 

dependen yaitu keputusan pembelian (Y), dan 4 (empat) variabel independen yaitu 

faktor budaya (X1), faktor sosial (X2), faktor pribadi (X3) dan faktor psikologi 

(X4). Metode analisis data yang akan digunakan untuk menganalisis data penelitian 

adalah metode analisis regresi berganda. Berdasarkan pada variabel penelitian yang 

dibahas pada penelitian ini, maka hubungan antara variabel ini ditunjukkan oleh 

gambar berikut: 
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Gambar 1. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan ukerangka konseptuak di atas, maka peneliti mengajukan beberapa 

hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. H1 : Faktor budaya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian di pasar tradisional. 

2. H2 : Faktor sosial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian di pasar tradisional. 

3. H3 : Faktor pribadi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian di pasar tradisional. 

4. H4 : Faktor psikologis memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian di pasar tradisional. 

5. H5 : Faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis secara bersama-sama 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian di pasar 

tradisional. 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang dilakukan untuk 

menjawab rumusan masalah. Analisis dilakukan dengan melakukan analisis 

statistika deskriptif mengenai gambaran dan karakteristik data, kemudian 

melakukan analisis statistika inferensia dengan melakukan sebuah pemodelan 

hubungan antara faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologi 

terhadap keputusan berbelanja di pasar tradisional Depok dengan menggunakan 

metode regresi. Analisis dilakukan dengan menggunakan program pengolahan data 

IBM SPSS Statistics 23. 

Karakteristik Responden 

Analisis yang pertama dilakukan adalah menghitung statistik deskriptif dari 

data karakteristik responden. Statistik deskriptif dari krakteristik responden 

ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Hasil analisis di tampilkan 

sebagai berikut. 

Tabel 1. Karakteristik Responden 
Karakteristik Responden Frekuensi Persentase 

Jenis Kelamin 
Pria 65 36.11% 

Wanita 115 63.89% 

Usia 

< 20 tahun 31 17.22% 

20 - 25 tahun 41 22.78% 

26 - 30 tahun 48 26.67% 

> 30 tahun 60 33.33% 

Faktor Psikologis 
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Karakteristik Responden Frekuensi Persentase 

Pekerjaan 

Pegawai Negeri 64 35.56% 

Pegawai Swasta 45 25.00% 

TNI/Polri 15 8.33% 

Wiraswasta 22 12.22% 

Lainnya 34 18.89% 

Penghasilan 

< 1.000.000 15 8.33% 

Rp.1.000.001 - Rp 2.000.000 29 16.11% 

Rp.2.000.001 - Rp. 3.000.000 39 21.67% 

> Rp.3.000.000 97 53.89% 

Frekuensi Belanja 

< 1 kali dalam sebulan 24 13.33% 

1 kali dalam sebulan 16 8.89% 

2 kali dalam sebulan 31 17.22% 

> 2 kali dalam sebulan 109 60.56% 

Produk yang 

dibeli 

Produk berupa bahan makanan 141 78.33% 

Produk berupa barang 39 21.67% 

    

Sumber: Output analisis IBM SPSS Statistics 23 

 
Karakteristik responden dari penelitian ini adalah mayoritas berjenis kelamin 

wanita yaitu sebanyak 115 orang atau 63.89% dari total 180 responden, mayoritas 

memiliki pekerjaan sebgai pegawai negeri yaitu sebanyak 60 orang atau 33.33% 

dari total 180 responden, mayoritas berusia lebih dari 30 tahun yaitu sebanyak 64 

orang atau 35.56% dari total 180 responden, mayoritas memiliki penghasilan lebih 

dari Rp.3.000.000 yaitu sebanyak 97 orang atau 53.89% dari total 180 responden, 

mayoritas berbelanja lebih dari 2 kali dalam sebulan yaitu sebanyak 109 orang atau 

60.56% dari total 180 responden dan mayoritas berbelanja dipasar tradisional untuk 

membeli produk berupa bahan makanan yaitu sebanyak 141 orang atau 78.33% dari 

total 180 responden. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Pada analisis regresi, model regresi dikatakan sah apabila dalam analsiisnya 

memenuhi asumsi klasik. Oleh karena itu pada penelitian ini dilakukan pengujian 

asumsi klasik diantaranya uji normalitas residual, uji multikolinearitas dan uji 

heterokesdastisitas. Penelitian ini memiliki taraf kepercayaan sebesar 95%, maka 

taraf kesalahan (α) atau taraf signifikansi yang digunakan untuk analisis adalah 

sebesar 5% atau 0.05. 

Uji Residual Berdistribusi Normal 

Uji normalitas data merupakan pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah 

suatu data berdistribusi normal atau tidak. Pada analisis regresi, model regresi 

nantinya akan dikatakan sah dan dapat dipercaya apabila residualnya berdistribusi 

normal. Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah residual yang dihasilkan 

pada analisis regresi berdistribusi normal. Nilai residual yang diuji adalah nilai 

unstandardized residual. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode 
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uji Kolmogorov-Smirnov karena total data yang dianalisis > 50 data yaitu sebnayak 

180 data. 

Tabel 2. Uji Distribusi Normal 
Statistic P-value Keputusan 

0.062 .088 
Residual memenuhi 

distribusi normal 

Sumber: Output analisis IBM SPSS Statistics 23 

 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas yang diperoleh adalah 

sebesar 0.088 yang mana angka tersebut lebih besar dari α yaitu 0.05, maka H0 

diterima yang berarti bahwa nilai unstandardized residual berdistribusi normal. 

Sehingga analisis regresi bisa dilanjutkan. 

Uji Multikolinearitas 

Pemodelan dilakukan antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

Pada analisis regresi, tidak diperbolehkan adanya korelasi yang terjadi antar 

variabel independen, yang mana seharusnya hanya terdapat korelasi antara variabel 

independen terhadap variabel dependen saja. Uji multikolinearitas ini merupakan 

uji untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel independen. Hasil uji 

multikolinearitas diberikan sebagai berikut. 

 

Tabel 3. Uji Multikolinearitas 

Independent Variabel 
Collinearity Statistics 

Keputusan 
Tolerance VIF 

Faktor Budaya 0.986 1.014 

Tidak terjadi gejala 

multikolinearitas 

Faktor Sosial 0.983 1.018 

Faktor Pribadi 0.245 4.082 

Faktor Psikologi 0.246 4.072 

Sumber: Output analisis IBM SPSS Statistics 23 

 
Pendeteksian gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan 

Variance Inflation Factor (VIF). Dikatakan terdapat gejala multikolinearitas dalam 

analisis regresi dapabila nilai VIF > 10 dan nilai Tolerance < 0,10 dan sebaliknya 

tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam analisis regresi dapabila nilai VIF < 

10 dan nilai Tolerance > 0,10. Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat nilai VIF seluruh 

variabel independen adalah < 10 dan nilai Tolerance dari seluruh variabel 

independen adalah > 0.10. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam analisis regresi 

ini tidak terjadi gejala multikolinearitas sehingga analisis dapat dilanjutkan. 

Uji Heterokesdastisitas 

Pada analisis regresi terdapat asumsi homokedastistisitas yang artinya 

kesamaan varian dari residual pengamatan satu dengan yang lainnya. Uji 

heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 
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terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan 

meregresikan seluruh variabel independen terhadap nilai absolut dari 

unstandardized residual. Apabila hasil uji signifikansi memiliki nilai probabilitas 

< 0.05 maka artinya terjadi masalah heterokesdastisitas. Hasil uji diberikan sebagai 

berikut 

Tabel 4. Uji Heterokesdastisitas 

Independent 

Variabel 
Statistics P-value Keputusan 

Faktor Budaya 1.036 0.302 

Tidak terjadi 

heterokesdastisitas 

Faktor Sosial 1.173 0.243 

Faktor Pribadi 1.024 0.307 

Faktor Psikologi 1.168 0.244 

Sumber: Output analisis IBM SPSS Statistics 23 

 

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas untuk seluruh 

variabel independen yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor 

psikologi terhadap absolut residual adalah lebih besar dari 0.05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokesdastisitas dan analisis dapat 

dilanjutkan. 

 

 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk membuat model 

hubungan linier antara variabel independen yaitu faktor budaya (X1), faktor sosial 

(X2), faktor pribadi (X3) dan faktor psikologi (X4) terhadap variabel dependen 

yaitu keputusan berbelanja di pasar tradisional Depok (Y). Hasil analisis Regresi 

diberikan sebagai berikut. 

 

Persamaan Model Regresi 

Setelah melakukan analisis regresi, maka dapat dibentuk model regresi yang 

terbentuk dari hasil analisis yang telah dilakukan. Model regresi yang terbentuk 

adalah sebagai berikut. 

Y = 0.539 + 0.458 X1 + 0.104 X2 + 0.487 X3 + 0.169 X4…………………….(1) 

Berdasarkkan model yang terbentuk maka dapat dijelaskan hubungan dari keempat 

faktor yaitu faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologi terhadap keputusan 

pembelian di pasar tradisional Kota Depok sebagai berikut : 

1. Nilai total variabel keputusan pembelian adalah 0.539 jika mengasumsikan 

ketiadaan dari faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologi 

(nilai total variabel faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor 

psikologi sama dengan 0). 
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2. Apabila nilai total faktor budaya meningkat sebesar 1 satuan, maka nilai total 

keputusan pembelian akan mengalami peningkatan sebesar 0.458 dengan 

asumsi variabel independen lainnya konstan. Semakin tinggi nilai total faktor 

budaya maka semakin tinggi nilai total keputusan pembelian karena 

hubungannya yang berbanding lurus (tanda koefisien positif). 

3. Apabila nilai total faktor sosial meningkat sebesar 1 satuan, maka nilai total 

keputusan pembelian akan mengalami peningkatan sebesar 0.104 dengan 

asumsi variabel independen lainnya konstan. Semakin tinggi nilai total faktor 

sosial maka semakin tinggi nilai total keputusan pembelian karena 

hubungannya yang berbanding lurus (tanda koefisien positif).  

4. Apabila nilai total faktor pribadi meningkat sebesar 1 satuan, maka nilai total 

keputusan pembelian akan mengalami peningkatan sebesar 0.487 dengan 

asumsi variabel independen lainnya konstan. Semakin tinggi nilai total faktor 

pribadi maka semakin tinggi nilai total keputusan pembelian karena 

hubungannya yang berbanding lurus (tanda koefisien positif). 

5. Apabila nilai total faktor psikologi meningkat sebesar 1 satuan, maka nilai total 

keputusan pembelian akan mengalami peningkatan sebesar 0.169 dengan 

asumsi variabel independen lainnya konstan. Semakin tinggi nilai total faktor 

psikologi maka semakin tinggi nilai total keputusan pembelian karena 

hubungannya yang berbanding lurus (tanda koefisien positif). 

Koefisien Determinasi 

Besar dari sumbangan atau pengaruh yang diberikan seluruh variabel 

independen dalam model (faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor 

psikologi) terdadap variabel dependen (keputusan pembelian di pasar tradisional 

Depok) dijelaskan melalui koefisien determinasi sebagai beikut. 

 

 

 

Tabel 5. Koefisien Determinasi 

R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

0.767 0.589 0.579 0.72161 

Sumber: Output analisis IBM SPSS Statistics 23 

 

Koefisien determinasi yang didapat dari analisis regresi adalah sebesar 0.589 maka 

dapat dijelaskan bahwa keputusan pembelian di pasar tradisional Depok dapat 

dijelaskan oleh variabel–variabel independen yaitu faktor budaya, faktor sosial, 

faktor pribadi dan faktor psikologi sebesar 58.9%, sedangkan 41.1% sisanya 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model ini, seperti 

misalnya faktor lain yang merupakan faktor-faktor eksternal yang juga dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian. 
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Uji Signifikansi Pengaruh 

Selain itu, uji hipotesis juga dilakukan untuk menguji signifikansi dari 

pengaruh variabel dalam model tersebut. Uji signifikansi dilakukan dengan uji t 

untuk menguji pengaruh secara parsial dan uji F untuk menguji pengaruh secara 

stimultan. Hasil uji signifikansi disajikan dalam Tabel 6 sebagai berikut. 

 

Tabel 6. Uji Hipotesis Penelitian 
Hipotesis Statistics p-value Keputusan 

H1 : Faktor budaya memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian di pasar 

tradisional Depok 

9.153 0.000 H1 diterima 

H2 : Faktor sosial memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian di pasar tradisional Depok 
1.842 0.067 H1 ditolak 

H3 : Faktor pribadi memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian di pasar 

tradisional Depok 
4.538 0.000 H1 diterima 

H4 : Faktor psikologi memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian di pasar 

tradisional Depok 
1.848 0.066 H1 ditolak 

H5 : Faktor budaya, sosial, pribadi dan psikoloi secara 

bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian di pasar tradisional Depok 
62.630 0.000 H1 diterima 

Sumber: Output analisis IBM SPSS Statistics 23 

 

Berdasarkan hasil uji signifikansi pengaruh, diketahui bahwa faktor budaya 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian di pasar 

tradisional Depok yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0.000 yang lebih 

kecil dari 0.05, maka H1 diterima. Kemudian faktor sosial tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian di pasar tradisional Depok 

yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0.067 yang lebih besar dari 0.05, 

maka H2 ditolak. Lalu diketahui pula bahwa faktor pribadi memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap keputusan pembelian di pasar tradisional Depok yang 

ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05, maka 

H3 diterima. Sedang faktor psikologi tidak memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian di pasar tradisional Depok yang ditunjukkan oleh 

nilai probabilitas sebesar 0.066 yang lebih besar dari 0.05, maka H4 ditolak. Aakan 

tetapi, jika dilihat secara stimultan, keempat faktor tersebut yaitu faktor budaya, 

faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologi secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel dependennya yaitu keputusan pembelian di pasar tradisional 

Depok yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 

0.05, maka H5 diterima. 
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KESIMPULAN 

Faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi keputusan berbelanja di pasar 

tradisional Kota Depok hanyalah faktor budaya dan faktor pribadi apabila dilihat 

secara parsial, akan tetapi jika dilihat secara secara stimultan atau bersama-sama, 

keempat faktor internal (faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologi) tersebut 

signifikan terhadap keputusan berbelanja di pasar tradisional Kota Depok. Variabel 

independen yang dibahas dalam penelitian ini merupakan faktor internal saja 

(faktor dari dalam diri konsumen), sehingga diharapkan bagi penelitian selanjutnya 

mungkin dapat mengembangkan model dengan melibatkan faktor eksternal yang 

menyebabkan keputusan pembelian seperti kualitas yang diberikan oleh pasar 

tradisional, pelayanan yang diberikan pasar tradisional atau faktor harga yang 

diberikan oleh pasar tradisional. 
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