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ABSTRACT 

In the current era of globalization we are faced with the phenomenon of a 

consumptive society towards new goods in terms of clothing. Not realized a 

phenomenon that is not easy to eliminate the impact on the surrounding 

environment. Because by pilling up the production of unsold clothes caused in the 

burning of clothing stock that detrimental and have a negative impact on the 

surrounding ecosystem.  

This study aims to determine the effect of product knowledge and lifestyle on 

the purchase decision of thrift clothing (study on followers Instagram of @storerds). 

This research is an explanatory research by used a quantitative approach by data 

collection techniques using the questionnaire method. The method of this study 

used simple random sampling. The data analysis technique used multiple linier 

regression. The phenomenon of this study was analyzed using the theory of 

consumer behaviour. The results show that product knowledge and lifestyle have 

an influece on clothing purchase decisions either individually (partial) or 

simultaneously. With the power or ability to influence 42,5%. 

 

Keywords : Product knowledge, lifestyle, purchase decisions, fashion, thrifting, 

consumer behaviour, marketing communication.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Media sosial merupakan perkembangan teknologi komunikasi yang paling 

banyak digunakan saat ini. Keberadaannya tersebut memudahkan penggunanya 

untuk dapat berinteraksi dan saling bertukar informasi dengan cepat dan mudah. 

Media sosial digunakan oleh masyarakat sebagai sarana untuk mencari hiburan, 

mendapatkan informasi maupun melakukan komunikasi dengan teman. Kotler 

& Keller mendefinisikan media sosial sebagai sarana bagi seseorang untuk 

berbagi informasi teks, gambar, audio, dan video dengan orang lain, perusahaan 

atau sebaliknya (Kotler & Keller, 2012: 568). 

Salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini 

adalah Instagram (Miranda & Lubis, 2017). Instagram  merupakan sebuah 

aplikasi berbasis foto dan video yang memungkinkan penggunanya untuk 

mengambil foto, video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke 

berbagai layanan jejaring sosial (Wikipedia, n.d.). Sistem sosial di dalamnya 

adalah dengan menjadi pengikut dari pengguna lain, atau memiliki pengikut. 

Komunikasinya dapat terjalin dengan memberikan tanda suka terhadap 

postingan foto, memberikan komentar terhadap foto maupun video yang 

diposting oleh pengguna lain atau bertukar pesan melalui direct message 

(Miranda & Lubis, 2017). 
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Menurut data terbaru yang dikutip dari statista.com, Indonesia merupakan 

salah satu negara dengan pengguna aplikasi instagram terbanyak hingga juli 

2021, yaitu sebesar 91,77 juta pengguna. Dalam hal ini, pengguna terbesar 

terdapat pada kelompok usia 18-24 tahun yaitu 36,4%. Maka dari hal tersebut 

tak heran jika instagram mulai dimanfaatkan oleh para pebisnis online untuk 

mengembangkan bisnisnya (Rizaty, n.d.). 

 

Sumber : Databoks.katadata.co.id 

Saat ini aplikasi instagram tidak hanya menjadi media yang digunakan 

untuk mengekspresikan diri dan bersosialisasi, melainkan juga dimanfaatkan 

oleh sebagian orang sebagai media promosi, melakukan pemasaran dan transaksi 

jual beli dari suatu produk atau jasa yang mereka tawarkan, atau lebih dikenal 

dengan online shop (Miranda & Lubis, 2017). Online shop atau belanja online 

merupakan kegiatan pembelian produk atau jasa dari mereka yang menjual 

Gambar 1. Grafik Negara Dengan Pengguna Instagram Terbanyak Juli 2021 
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melalui internet, atau kegiatan jual beli tanpa harus bertatap muka dengan 

penjual atau pembeli secara langsung (Sari, 2015). Jual beli merupakan kegiatan 

yang dihalalkan dan diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. 

Dalam hal ini Allah SWT berfirman : 

ٰبوا ََل يَقُْوُمْوَن اَِلَّ َكَما يَقُْوُم الَِّذْي يَتََخبَُّطهُ الشَّْيٰطُن ِمَن   اَلَِّذْيَن يَأُْكلُْوَن الر ِ

ٰبوۘا َواََحلَّ ّللٰاُ  ا اِنََّما اْلبَْيُع ِمثُْل الر ِ ِّۗ ٰذِلَك بِاَنَُّهْم قَالُْوْٓ َم  اْلَمس ِ  اْلبَْيَع َوَحرَّ

ب ِٖه فَاْنتَٰهى فَلَٗه َما َسلََفِّۗ َواَْمُرٗهْٓ اِلَى ّللٰاِ ِّۗ   ْن رَّ ٰبواِّۗ فََمْن َجۤاَءٗه َمْوِعَظةٌ م ِ الر ِ

ىَِٕك اَْصٰحُب النَّاِر ۚ ُهْم فِْيَها ٰخِلدُْون
ۤ
ََ                                َوَمْن َعادَ فَاُوٰل  

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti 

berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena 

mereka berkata bahwa jual-beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah 

menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat 

peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya 

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa 

mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” 

(Q.S. Al-Baqarah 2 : Ayat 275) 

Dalam hal jual beli produk atau jasa, terdapat berbagai faktor yang 

memotivasi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian (Damanik, 

2013). Salah satunya adalah dengan memperkenalkan produk agar memudahkan 

konsumen dalam mengenali dan mengingat produk tersebut (product 

knowledge) (Ridwan et al., 2018). Product knowledge  merupakan seluruh 
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cakupan informasi akurat yang disimpan di dalam memori konsumen, yang 

mana nantinya akan menentukan tindakan selanjutnya. Seseorang yang 

mempunyai product knowledge yang tinggi akan dapat mudah mengevaluasi 

suatu produk yang kemudian dapat menentukan pengembilan keputusan 

pembelian (Resmawa, 2017). 

 Dalam hal ini, apabila penjual mampu mencermati berbagai nilai yang 

menjadi faktor penentu oleh konsumen, maka akan sangat memungkinkan 

penjual dapat memenangkan persaingan (Damanik, 2013). Kotler 

mendefinisikan, komunikasi pemasaran sebagai metode yang digunakan oleh 

perusahaan dalam upaya menginformasikan, membujuk dan mengingatkan 

konsumen secara langsung maupun tidak langsung mengenai produk atau jasa 

yang dijual. Komunikasi pemasaran merupakan suatu  hal penting yang 

digunakan untuk menciptakan interaksi dan hubungan dengan konsumen (Laura, 

2018). 

Penelitian ini mengacu pada bisnis online dibidang fashion. Barnard 

mengatakan fashion, pakaian dan busana merupakan atribut yang dipakai 

seseorang dalam mengkomunikasikan identitas dirinya secara non verbal kepada 

orang lain (Saputro, 2018). Dalam hal ini, salah satu bisnis fashion yang sedang 

marak diminati oleh kalangan anak muda saat ini adalah jual beli pakaian thrift, 

yaitu barang bekas yang berasal dari barang import (Laily, 2021). 

 Kegiatan jual beli sangat erat kaitannya dengan kebutuhan masyarakat saat 

ini. Untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup, setiap individu mempunyai cara 
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terbaik dalam mencapainya (R. Y. Dewi, 2020).  Dalam penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Ratisa Yudawati Dewi dijelaskan bahwa sebagian orang 

berpendapat berpakaian mahal dan menarik adalah gaya hidupnya. Namun 

disamping hal itu, beberapa individu yang tidak sanggup memenuhi gaya hidup 

tersebut, mempunyai ketertertarikan untuk berbelanja murah namun tetap modis, 

yaitu dengan berbelanja pakaian bekas yang berasal dari barang import atau 

biasa disebut thrifting (R. Y. Dewi, 2020). 

 Dalam penelitian lain yang telah dilakukan oleh Arwita Dwi Andriyani 

dijelaskan bahwa salah satu thrift shop di Surabaya menjadi solusi dari adanya 

keinginan konsumen yang tinggi akan produk pakaian yang bagus sebagai 

pemenuhan gaya hidup konsumen, namun dengan mengeluarkan biaya 

minimum. Upaya tersebut menjadi banyak diminati setelah diketahui dari 

banyaknya konsumen yang mengunjungi dan menginginkan produk pakaian 

thrift di toko tersebut (Andriyani & H, 2021). 

Thrifting adalah sebutan populer yang digunakan oleh kalangan muda saat 

ini dalam menyebut kegiatan jual beli pakaian bekas import. Kata ”thrift” dalam 

bahasa inggris yang memiliki makna penghematan (R. Y. Dewi, 2020). Thrift 

adalah suatu barang bekas yang berasal dari luar negeri atau barang-barang 

import. Thrifting dikenal dengan istilah “kegiatan” berburu barang-barang thrift. 

Tak jarang para peminat pakaian thrift mendapatkan barang-barang branded  

dengan harga terjangkau (Anisaluana, 2020). Praktik jual beli pakaian thrift saat 

ini telah menjadi tren yang berkembang dikalangan anak muda. Sehingga 

mendorong para pebisnis online untuk menjual produk pakaian thrift demi 
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mengikuti tren tersebut, sehingga banyak mucul akun online shop di dalam 

Instagram yang menjual produk pakaian thrift untuk dapat mengikuti tren 

tersebut (Azizah, 2020).  

Para pebisnis online memanfaatkan aplikasi instagram sebagai media 

promosi dan pemasaran agar dapat menjangkau konsumen secara luas. Akun 

online shop produk pakaian thrift biasa dikenal dengan sebutan thrift shop 

(Azizah, 2020). Dalam hal ini salah satu thrift shop yang menggunakan 

instagram sebagai media promosi dan pemasaran adalah @storerds. Berdasarkan 

data yang dapat dilihat dari akun  tersebut, thrift shop @storerds saat ini telah 

mempunyai 13 ribu lebih pengikut akun dengan engagement rate sebesar 0,17% 

pada tanggal 26 agustus 2021. 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Inbeat.co 

Selain itu, tampilan katalog dari akun thrift shop tersebut yang terlihat rapi, 

serta caption yang lengkap dan jelas dalam menginformasikan foto produknya. 

Gambar 2. Engagement Rate Thrift shop @storerds 
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Sehingga hal tersebut memudahkan para konsumen dalam memilih produk 

pakaian thrift yang di tawarkan. Terbukti dari sebagian besar postingan foto 

produknya yang telah sold (terbeli) oleh para konsumen, menandakan bahwa 

akun thrift shop @storerds cukup baik dalam mengkomunikasikan produk 

pakaian thrift melalui promosi dari instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Instagram @storerds 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. profil akun thrift shop 

@storerds 
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Sumber : Instagram @storerds 

Berkembangnya zaman yang semakin modern, masyarakat dimanjakan 

serta dimudahkan dengan fasilitas-fasilitas yang ada saat ini. Pengaruh dari 

perkembangan teknologi komunikasi, membentuk pola pikir seseorang dalam 

hal selera bergaya dan berbusana (Lady, 2019). Masyarakat dituntut untuk selalu 

update  dengan mode yang terus berubah, sehingga hal tersebut berdampak 

menjadikan pola perilaku konsumtif di dalam masyarakat (R. Y. Dewi, 2020). 

Menurut data yang dipaparkan oleh Kemenperin terjadi peningkatan dalam 

pengeluaran rata-rata penduduk Indonesia terhadap produk fashion dalam 

rentang waktu 2017-2019. Pada 2017, pertumbuhannya tercatat 3,83%. 

Kemudian meningkat 8,73% di tahun 2018, hingga menjadi 15,35% pada tahun 

2019 (Muhammad Ahsan Ridhoi, 2021) 

Gambar 4. konten produk Thrifting dari @storerds 
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Tingginya pengeluaran masyarakat dalam bidang fashion menjadi pemicu 

meningkatnya pertumbuhan produk fashion dan produksi massal yang dikenal 

dengan fast-fashion. Namun hal tersebut akan berakibat pada pembakaran stok 

pakaian yang tidak terjual (W.Syifa, 2021). Selain itu, O’Connor,M.C 

mengatakan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produksi serat kain juga 

menjadi salah satu kontributor plastik-mikro terbesar di lautan. Sehingga kedua 

hal tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan (Sofiani & Saefuloh, 2019). 

Salah satu alternatif untuk menanggulangi fenomena di atas adalah dengan 

memperpanjang masa pakai dari produk fashion tersebut, yaitu dengan thrifting 

atau jual beli pakaian bekas (W.Syifa, 2021). 

Adapun beberapa alasan konsumen yang cenderung tertarik dengan pakaian 

thrift menurut Vice Executive Chairman Indonesian Fashion Chamber (IFC) 

Riri Rengganis yang mengatakan, terdapat tiga faktor yang memicu masyarakat 

memilih thrifting. Pertama, menantang kreativitas dalam styling, Kedua adalah 

karena barang thrift lebih murah. Ketiga, adanya kesadaran akan sustainability 

(keberlanjutan), karena masyarakat mulai memahami bahwa baju bekas 

merupakan sumber limbah dunia yang sangat besar (R. K. Dewi, 2020) 

Penelitian ini membahas tentang perilaku konsumen mengenai keputusan 

pembelian mereka terhadap produk pakaian thrift. maka berdasarkan uraian 

diatas, tidak menutup kemungkinan bahwa pengetahuan tentang produk 

(product knowledge) & gaya hidup dapat mempengaruhi seseorang dalam 

menentukan pengambilan keputusan pembelian suatu produk atau jasa. Dalam 

hal ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 
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Product Knowledge & Gaya Hidup Pengikut Akun Instagram @storerds 

Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Thrift. 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Seberapa besar pengaruh product knowledge pengikut akun Instagram 

@storerds terhadap keputusan pembelian pakaian thrift? 

2. Seberapa besar pengaruh gaya hidup pengikut akun instagram @storerds 

terhadap keputusan pembelian pakaian thrift? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu seberapa besar pengaruh 

product knowledge & gaya hidup pengikut akun Instagram @storerds terhadap 

keputusan pembelian pakian thrift. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan serta menambah 

pengetahuan mengenai keilmuan komunikasi terutama yang berkaitan dengan 

pengaruh dari product knowledge & gaya hidup terhadap keputusan 

pembelian suatu produk oleh seseorang. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang besaran 

pengaruh product knowledge & gaya hidup terhadap keputusan pembelian 

pakaian thrift kepada para peminat praktik thrifting. 



11 
 

E. TELAAH PUSTAKA 

Sebagai referensi serta pembanding, maka peneliti menggunakan beberapa 

tinjauan kepustakaan yang akan dipaparkan sebagai berikut. 

Tabel 1. Telaah Pustaka 

No. Judul Artikel 
Nama & 

Sumber 
Persamaan Perbedaan 

1. PENGARUH 

MOTIVASI 

DAN GAYA 

HIDUP 

KONSUMEN 

TERHADAP 

KEPUTUSAN 

PEMBELIAN 

HANDPHONE 

ANDROID 

Romi Syahril. 

Jurnal 

Komunikasi, 

Vol. 8, Nomor 

3 September 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sama-sama ingin 

melihat 

pengaruh dari 

gaya hidup 

terhadap 

keputusan 

pembelian, serta 

sama 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kuantitatif 

dengan analisis 

regresi linier 

berganda 

perbedaannya terletak 

pada objek dan populasi 

penelitian yang mana 

objek dari penelitian 

tersebut terletak di Kota 

Depok Jawa Barat serta 

populasinya adalah para 

pelanggan pengguna 

Android. sedangkan 

objek penelitian yang 

akan diteliti adalah 

akun Instagram Thrift 

store @storerds dan 

populasinya adalah 

pengikut akun dari akun 

tersebut. 
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2. PENGARUH 

GAYA HIDUP 

TERHADAP 

KEPUTUSAN 

PEMBELIAN 

IPHONE PADA 

MAHASISWA 

KOMUNIKASI 

PEMASARAN 

UNIVERSITAS 

BINA 

NUSANTARA 

Raditya 

Anjana & 

Agus Wasita, 

Jurnal 

Marketing 

Komunikasi, 

Periode 

Maret – Mei 

2013 

Persamaan dari 

penelitian tersebut 

dengan penelitian 

yang akan diteliti 

adalah sama-sama 

ingin mengetahui 

hubungan dan 

pengaruh dari 

gaya hidup 

terhadap 

keputusan 

pembelian sebuah 

produk. Serta 

sama-sama 

menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif 

perbedaan dalam teknik 

sampling, dimana 

teknik samplingnya 

adalah incidental 

sampling, sedangkan 

penelitian yang akan 

dilakukan 

menggunakan teknik 

sampling simple 

random samlpling. 

Serta perbedaan dalam 

populasi, dimana 

populasinya adalah para 

mahasiswa komunikasi 

pemasaran Universitas 

Bina Nusantara 

sedangkan populasi 

penelitian yang akan 

dilakukan adalah 

pengikut akun 

Instagram Thrift store 

@storerds. 

3. PENGARUH 

PENGETAHUA

N PRODUK 

DAN PRODUK 

HALAL 

TERHADAP 

KEPUTUSAN 

PEMBELIAN 

PADA PRODUK 

KECANTIKAN 

KOREA 

Ichsani 

Mutiara & 

Syahputra, 

Jurnal 

Indonesia 

Membangun 

(Komunikasi 

Bisnis). Vol. 

17, Nomor 2 

Mei-Agustus 

2018 

Persamaan dari 

penelitian tersebut 

dengan penelitian 

yang akan diteliti 

adalah sama-sama 

ingin mengetahui 

seberapa besar 

pengaruh dari 

pengetahuan 

produk terhadap 

keputusan 

pembelian sebuah 

produk. Serta 

sama-sama 

menggunakan 

metode penelitian 

kuantitatif dengan 

analisis regresi 

linier berganda. 

perbedaanya terletak 

pada teknik sampling 

yang digunakan, 

dimana teknik 

samplingnya adalah 

purposive sampling. 

Sedangkan teknik 

sampling yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

simple random 

sampling. Serta 

perbedaan populasi, 

dimana populasinya 

adalah konsumen 

produk etude house di 

Kota Bandung, 

sedangkan populasi 

dalam penelitian ini 

adalah pengikut akun 

Instagram @storerds.  

Sumber : Olahan Peneliti 



13 
 

F. Landasan teori 

1. Perilaku Konsumen 

Menurut Schiffman dan Kanuk perilaku konsumen diartikan sebagai 

perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang 

mereka harapkan dan memuaskan kebutuhan mereka (Sumarwan, 2011: 4). 

Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditujukan oleh orang-orang dalam 

merencanakan, membeli, dan menggunakan barang-barang ekonomi dan jasa 

(Winiardi, 1991). Sedangkan Engel mendefinisikan perilaku konsumen 

sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, 

dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang 

mendahului dan mnegikuti tindakan ini (Engel et al., 1995) 

Sumarwan menyimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah semua 

kegiatan, tindakan, serta proses psikologis, yang mendorong tindakan 

tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, 

menghabiskan produk atau jasa setelah melakukan evaluasi (Sumarwan, 

2011: 5) 

Pada hakikatnya perilaku konsumen mempelajari “Why do consumers do 

what they do”. Studi perilaku konsumen  merupakan studi mengenai 

bagaimana seorang individu membuat keputusan untuk mengalokasikan 

sumber daya yang tersedia (waktu, uang, usaha, dan energi) (Husen, 2018). 

Proses keputusan konsumen dalam membeli atau mengonsumsi produk atau 

jasa dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu : (a) kegiatan pemasaran yang 
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dilakukan oleh produsen dan lembaga lainnya, (b) faktor perbedaan individu 

konsumen (c) faktor lingkungan konsumen. Proses keputusan konsumen akan 

terdiri atas tahap pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi 

alternatif, pembelian, dan kepuasan konsumen (Subianto, 2007) 

Adapun faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam 

proses pengambilan keputusan pembelian menurut Kotler & Amstrong yaitu 

faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologis. 

a. Faktor Budaya 

Budaya adalah penentu keinginan, dan perilaku seorang konsumen yang 

paling mendasar. Budaya merupakan susunan nilai-nilai dasar, persepsi, 

keinginan, dan perilaku yang diperlajari anggota suatu masyarakat dari 

keluarga dan institusi penting lainnya (Kotler & Keller, 2006) 

b. Faktor Sosial  

Faktor sosial adalah kondisi masyarakat yang dipengaruhi oleh 

lingkungan serta nilai-nilai anggotanya baik dari kelompok acuan, 

keluarga, maupun peran dan status (Kotler & Keller, 2006) Konsumen 

lebih suka mencari pendapat orang lain (opini) sebagai panduan 

informasi atas produk dan jasa yang akan dipilih. Konsumen berinteraksi 

sosial dengan kelompok yang memberikan pengaruh dan opini atas 

produk dan persetujuan keputusan. 

c. Faktor Pribadi 

Faktor pribadi sebagai karakteristik psikologis yang berbeda dari 

seseorang yang menyebabkan respon konsisten dan bertahan laa terhadap 
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lingkungannya (Kotler & Keller, 2006) Faktor tersebut meliputi gender, 

usia, kepribadain, tahap siklus hidup konsumen, konsep diri dan gaya 

hidup. 

d. Faktor Psikologis 

Adalah keadaan internal konsumen dalam melakukan tindakan yang 

dipengaruhi oleh faktor motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan 

sikap (Kotler & Keller, 2006: 199). Faktor tersebut merupakan alat yang 

digunakan konsumen dalam mengenali, mengumpulkan dan 

menganalisis informasi, pendapat (opini) dan mengambil tindakan. 

2. Product Knowledge 

Product Knowledge merupakan hal yang sangat penting bagi produsen 

ataupun konsumen dalam kegiatan jual beli, dimana produsen berkepentingan 

memuat informasi dari suatu produk yang dapat dipahami oleh konsumen 

untuk mendorong terjadinya suatu pembelian. Disisi konsumen hal tersebut 

adalah pemahaman dari kumpulan informasi-informasi mengenai suatu 

produk, merek, atribut atau fitur produk sebagai pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan pembelian.  

Menurut Peter & Olson Definisi product knowledge adalah informasi 

yang dimilki  konsumen mengenai produk yang akan dibelinya, hal itu 

meliputi berbagi jenis pengetahuan, makna, keyakinan, atribut atau 

karakteristik produk (J.Paul & C, 2010). Konsumen dengan pengetahuan 

yang lebih tinggi akan menjadi lebih realistik dalam pemilihan produk sesuai 

harapannya. Dimana semakin tinggi pengetahuan konsumen, dapat 
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meningkatkan kemampuan konsumen dalam membuat pilihan yang lebih 

memuaskan. Sedangkan menurut Rao & Sieben definisi product knowledge 

adalah cakupan seluruh informasi akurat yang disimpan dala memori 

konsumen yang sama baiknya dengan persepsinya terhadap pengetahuan 

produk (Waluyo & Pamungkas, 2003) 

Terdapat tiga cara dalam mengukur pengetahuan produk, yaitu (1) 

Subjective knowledge, merupakan tingkat pengertian konsumen terhadap 

suatu produk, sering dsebut juga dengan menilai pengetahuan sendiri (self 

assessed knowledge), (2) Objective knowledge, yaitu tingkat dan jenis 

pengetahuan produk yang benar-benar tersimpan dalam memori konsumen, 

disebut juga pengetahuan actual (actual knowledge), (3) Experience-based 

knowledge, merupakan pengalaman sebelumnya dari pembelian atau 

penggunaan produk (Lin & Lin, 2007) 

Adapun indikator dari product knowledge yang dikemukakan oleh Peter 

& Olson dalam bukunya, yaitu : 

a. Atribut Produk 

Atribut produk adalah aspek fisik dari suatu produk atau jasa yang dapat 

dilihat atau dirasakan. Seperti contoh, warna tas computer, bentuk 

tampilan luar mobil, motif pakaian wanita,dan sebagainya. Sama halnya 

dengan jasa, atribut jasa dapat dilihat dar reputasidan harga yang harus 

dibayar untuk memperoleh jasa (J.Paul & C, 2010). 

b. Manfaat Fisik 
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Adalah dampak yang langsung dapat dirasakan ketika konsumen 

berinteraksi dengan produk atau jasa. Contohnya, konsumen dapat 

merasakan pengalaman menyenangkan ketika menikmati suatu 

pertunjukan, atau mendapatkan kembali kesegaran tubuh setelah 

meminum kopi atau teh (J.Paul & C, 2010). 

c. Manfaat Psikologis 

Adalah dampak sosial yang diperoleh konsumen ketika berinteraksi 

dengan produk atau jasa. Contohnya, munculnya rasa percaya dan minat 

terhadap suatu produk atau jasa yang didapat ketika mencoba produk 

yang ditawarkan (J.Paul & C, 2010). 

d. Nilai-nilai 

Adalah aspek-aspek yang diperoleh setelah konsumen menggunakan 

produk atau jasa. Seperti halnya ketika konsumen membeli sebuah 

sepeda motor karena ia beranggapan bahwa sepeda motor yang ia miliki 

mempunyai kegunaan untuk menuju ke tempat tujuannya dengan lebih 

cepat (J.Paul & C, 2010) 

3. Gaya Hidup 

Gaya hidup serign digambarkan dengan kegiatan, minat, dan opini dari 

seseorang (activites, interest, and opinion). Gaya hidup seseorang biasanya 

tidak permanen dan cepat berubah. Seseorang mungkin dengan cepat 

mengganti model dan merek pakaiannya karena menyesuaikan dengan 

perubahan hidupnya (Sumarjan, 2011). Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa gaya hidup adalah tentang bagaimana seseorang hidup (how one lives), 
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bagaimana seseorang berfikir, merasakan semua hal dan menggunakan 

sesuatu yang dipakainya.  

Gaya hidup dapat melukiskan keseluruhan pribadi seseorang dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya. Kotler & Amstrong mengatakan bahwa 

“Lifestyle is a person’s pattern of living as expressed in his or her activities, 

interest, and opinions”, atau dapat diartikan dengan pola hidup seseorang 

yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya (Kotler & Amstrong, 

2018). 

Menurut Mandey indikator gaya hidup diantaranya adalah : 

a. Aktivitas  

Yakni apa yang dikerjakan konsumen, produk apa yang dibeli atau 

digunakan, kegiatan apa yang dilakukan untuk mengisi waktu luang 

(L.Mandey, 2009). 

b. Minat  

Yakni objek peristiwa, atau topik dalam tingkat kegairahan yang 

menyertai perhatian khusus maupun terus-menerus kepadanya. Minat 

dapat berupa kesukaan, kegemaran, dan prioritas dalam hidup konsumen 

tersebut. Minat merupakan apa yang konsumen anggap menarik untuk 

meluangkan waktu dan mengeluarkan uang (L.Mandey, 2009). 

c. Opini 

Yakni pandangan dan perasaan konsumen dalam menanggapi isu-isu 

global, lokal, oral ekonomi, dan sosial. Opini digunakan untuk 
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mendeskripsikan penafsiran, harapan, dan evaluasi. Seperti kepercayaan 

mengenai maksud orang lain, antisipasi sehubungan dengan peristiwa 

masa datang. Dan penimbangan konsekuensi yang memberi ganjaran 

atau menghukum dari jalannya tindakan alternatif (L.Mandey, 2009). 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi gaya hidup seperti yang 

dikatakan Kotler & Amstrong dalam bukunya yaitu : 

a. Motivasi 

Motivasi adalah suatu kebutuhan yang cukup mendesak untuk 

mengarahkan orang tersebut untuk mencari kepuasan dari kebutuhan 

tersebut. 

b. Persepsi 

Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan 

menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambaran yang 

berarti mengenai dunia. 

c. Pembelajaran 

Pembelajaran menjelaskan perubahan dalam perilaku individu yang 

timbul dari pengalaman. Ahli teori menjelaskan bahwa sebagian besar 

perilaku manusia merupakan hasil dari pembelajaran. 

d. Keyakinan & Sikap 

Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang tentang 

suatu hal. Keyakinan mungkin didasarkan pada pengetahuan, pendapat, 

atau man yang nyata dan mungkin atau tidak mungkin membawa muatan 



20 
 

emosional. Sikap adalah evaluasi, perasaan dan penilaian seseorang yang 

secara konsisten menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap 

suatu objek atau ide (Kotler & Amstrong, 2018: 169) 

4. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian merupakan tahap dimana pembeli menentukan 

pilihannya dan melakukan pembelian produk, serta mengonsumsinya. Secara 

fisik, pembelian dapat dilakukan oleh konsumen sendiri maupun dari pilihan 

orang lain (Suharso, 2010). Setiadi mengatakan bahwa keputusan pembelian 

adalah proses dimana konsumen memutuskan apa saja yang harus mereka 

pilih antara dua pilihan atau lebih dalam melakukan pembelian (Setiadi, 2015: 

341). 

Sedangkan menurut Raeni keputusan pembelian merupakan proses 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen melalui berbagi 

pilihan-pilihan alternatif terhadapa barang atau jasa yang hendak 

dibeli.dengan demikian dapat disimpukan bahwa keputusan pembelian 

adalah suatu tindakan konsumen dalam memutuskan pilihan tentang suatu 

barang atau jasa yang akan dibeli dengan memikirkan tentang layak atau 

tidaknya membeli produk tersebut dari pertimbangan informasi yang 

diketahui dan realitas tentang produk setelah disaksikan secara langsung (Dr 

et al., 2018) 
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Dari pengertian diatas tahapan keputusan pembelian digambarkan dalam 

model sebagai berikut, menurut Kotler dan Amstrong : 

 

 

 

 

 

a. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali masalah atau 

kebutuhan. Kebutuhan dapat tercetus dari rangsangan internal maupun 

eksternal. 

b. Pencarian Informasi 

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari 

informasi yang lebih banyak. Situasi ini juga dinamakan penguatan 

perhatian 

c. Evaluasi Alternatif 

Bagaimana konsumen memproses informasi untuk sampai pada 

pemilihan merek 

d. Keputusan Pembelian 

Mengambil keputusan untuk melakukan pembelian yang diperoleh dari 

evaluasi alternatif terhadap merek yang dipilih. 

e. Perilaku Pasca Pembelian 

konsumen akan mengalami beberapa tingkat kepuasan atau 

ketidakpuasan terhadap suatu produk atau jasa setelah pembelian (Kotler 

& Amstrong, 2008: 179) 

Pengenal

an 

Masalah 

Pencarian 

Informasi 

Evaluasi 

Alternati

f  

Keputus

an 

Pembelia

Perilaku 

Setelah 

Pembeli

an  

Gambar 5. Model Lima Tahap Proses Membeli (Kotler, 2008) 
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Terdapat lima indikator dalam proses pengambilan keputusan pembelian 

seperti yang dikemukakan oleh Sunyoto antara lain sebagai berikut : 

a. Keputusan tentang jenis produk 

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk. 

Pembeli akan mengambil keputusan untuk membeli suatu jenis produk 

atau jasa ketika barang tersebut dapat memenuhi atau sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginannya. 

b. Keputusan tentang bentuk produk 

Dalam hal ini, keputusan pembelian menyangkut ukuran, mutu, corak, 

dan sebagainya. Keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen 

dipengaruhi oleh atribut-atribut yang terdapat pada produk yang akan 

dibeli.  

c. Keputusan tentang merek 

Konsumen harus mengambil keputusan tentang merek mana yang akan 

dibeli. Setiap merek memilki perbedaan-perbedaan tersendiri. Dalam hal 

ini, keputusan tentang merek bersifat subjektif, tergantung pada selera 

dan keinginan konsumen. 

d. Keputusan tentang penjualnya 

Dalam hal ini pengambil keputusan tentang merek mana yang akan dibeli 

oleh konsumen. Produsen, pedagang besar, pengecer baru mengetahui 

bagaimana konsumen memilih penjual tertentu (Sunyoto, 2012: 278) 
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G. Kerangka Pemikiran 

Menurut Sekaran dalam bukunya, Business Research (1992) 

mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi 

sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan 

secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis 

perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan variabel dependen 

(Sugiono, 2019). Kerangka berfikir pada penelitian ini adalah Product 

knowledge & Gaya Hidup sebagai variabel bebas dan Keputusan Pembelian 

sebagai variabel terikat. 

Dalam hal ini, Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen diantaranya adalah pengetahuan tentang produk (Product 

Knowledge). Berkaitan dengan penjelasan yang telah dipaparkan di atas bahwa 

pengetahuan tentang produk yang meliputi informasi, pengetahuan, makna, 

keyakinan, atribut dan karakteristik produk dapat menjadi acuan oleh konsumen 

sebagai pertimbangan dalam pengembilan keputusan pembelian. 

Selain Product knowledge pertimbangan konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian adalah Gaya Hidup. Seperti yang dikatakan oleh Kotler & 

Amstrong bahwa pola hidup seseorang diekspresikan dalam aktivtas, minat, dan 

opininya. Gaya hidup merupakan acuan yang digunakan seseorang dalam 

bertingkahlaku yang nantinya akan membentuk pola pikir tertentu. Sehingga, 

gaya hidup sangat berkaitan dengan bagaimana seseorang membentuk image 
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dimata orang lain dari status sosial yang disandanganya (Kotler & Amstrong, 

2018: 168). 

Dibawah ini akan dijelaskan proses tahapan pemikiran logical construct, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Conceptioning   

Bertolak dari asumsi dasar teori yang digunakan. Dengan demikian maka 

teori tersebut dibangun oleh variabel. 

Persepsi    Tindakan 

2. Juggement 

Mengkaitkan variabel utama teori dengan variabel-variabel utama masalah. 

Variabel Utama Teori :  

Persepsi   Tindakan 

Variabel Utama Masalah : 

Product knowledge & Gaya Hidup  Keputusan Pembelian 

3. Reasoning 

Keselarasan antar variabel utama teori dengan variabel utama masalah dibuat 

kesimpulan logis akan membentuk preposisi. 

Maka, apabila seseorang memproses pengetahuan tentang suatu produk dan 

memahami gaya hidup yang diekspresikan, akan dapat menjadi acuan dalam 

pengambilan keputusan pembelian. 
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Sumber : Olahan Peneliti 

Product Knowledge 

a. Atribut produk 

b. Manfaat fisik 

c. Manfaat 

psikologis 

d. Nilai-nilai 

(Peter & Olson, 2010) 

 

Keputusan 

Pembelian 

 

a. Keputusan jenis 

produk 

b. Keputusan bentuk 

produk 

c. Keputusan merek 

d. Keputusan tentang 

penjual 

(Sunyoto, 2012) 

Perilaku Konsumen 

Karakteristik pembeli 

mempengaruhi perilaku 

pembeli dan kemudian 

mendiskusikan proses 

keputusan pembelian. 

 

(Kotler & Amstrong, 2008) 
Gaya Hidup 

a. Aktivitas 

b. Minat 

c. Opini 

(Mandey, 2009) 

Gambar 6. Kerangka Pemikiran 
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H. HIPOTESIS 

H1 : b1 = Terdapat besaran pengaruh antara product knowledge pengikut akun 

Instagram @Storerds terhadap keputusan pembelian pakaian Thrift. 

Ho : b1 = Tidak terdapat besaran pengaruh antara Product Knowledge pengikut 

akun Instagram @Storerds terhadap keputusan pembelian pakaian Thrift. 

H1 : b2 = Terdapat besaran pengaruh antara Gaya Hidup pengikut akun 

Instagram @Storerds terhadap keputusan pembelian pakaian Thrift. 

Ho : b2 = Tidak terdapat besaran pengaruh antara Gaya Hidup pengikut akun 

Instagram @Storerds terhadap keputusan pembelian pakaian Thrift. 

 

I. METODOLOGI PENELITIAN 

1. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanasi (explanatory research) 

dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Burhan Bungin dalam 

metodologi penelitian sosial mengatakan bahwa format eksplanasi dimaksud 

untuk menggambarkan suatu generalisasi atau menjelaskan hubungan satu 

variabel dengan variabel yang lain (Bungin, 2001: 51) 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei dari 

sampel penelitian yang telah ditentukan. Adapun A Muri Yusuf 

mengemukakan bahwa survei merupakan suatu penyelidikan yang sistematis 

dalam mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu objek studi, 
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dengan menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan yang telah terstruktur 

(Yusuf, 2014:48). 

2. Populasi dan Teknik Sampling 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan manusia yang terdapat dalam area yang 

telah ditetapkan, sedangkan Burhan Bungin mengatakan bahwa populasi 

penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian 

yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, 

nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek 

tersebut dapat menjadi sumber data penelitian (Bungin, 2005: 109). 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari pengikut 

akun Instagram @storerds yang berjumlah 12,700 diambil pada 25 mei 

2021. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang terpilih dan mewakili 

populasi tersebut. Warwick dalam buku metode penelitian 

mengemukakan bahwa sampel adalah sebagian dari suatu hal yang luas, 

yang khusus dipilih untuk mewakili keseluruhan (Yusuf, 2014: 150). 

Ukuran sampel pada penelitian ini dihitung menggunakan rumus 

slovin dengan rumus n = N/(1+Ne2) dengan tingkat signifikan 10%. 

Maka pengukuran sampel menggunakan rumus slovin sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
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Keterangan : 

n =  ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = persen kelonggaran ketidakefektifan karena kesalahan 

pengambilan sampel. 

Perhitungan pengambilan sampel menggunakan 10% kesalahan : 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

𝑛 =
12.700

1 + 12.700 (0,01)2
 

𝑛 =
12.700

1 + 127
𝑛 =

12.700

128
 

𝑛 = 99,21 

 𝑛 = 100 

Dari hasil perhitungan diatas , sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 100 responden.  

c. Teknik pengambilan sampel 

Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang 

jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber 
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data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran 

populasi agar diperoleh sampel yang representative. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah simple random sampling. Dinyatakan simple random sampling 

karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak 

tanpa memperhatikan strata yang ada dala populasi itu. 

d. Teknik Skala Pengukuran 

Teknik skala pengukuran yang digunakan dalam peneltian ini adalah 

teknik skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial (Sugiono, 2019: 146). Dengan skala Likert, maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrument yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. 

Cara pengukurannya adalah dengan menghadapkan kepada 

responden dengan sebuah pertanyaan atau pernyataan. Dari hal tersebut 

responden diminta untuk memberikan jawaban dari lima pilhan yang 

telah dihadapkan. Dalam penelitian ini digunakan pertanyaan tertutup 

dengan skala pengukuran : 
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Tabel 2. Skala Likert 

1. SS Sangat Setuju 

2. S Setuju 

3. CS Cukup setuju 

4. TS Tidak Setuju 

5. STS Sangat Tidak Setuju 
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3. Definisi Operasional 

Tabel 3. Definisi Operasional 

No. Variabel Indikator 
Item 

1. Product 

Knowledge 

Atribut Produk 1. Saya mengetahui aspek fisik produk seperti bentuk, warna, dan motif produk sebelum saya 

membeli produk pakaian Thrifting 

2. Saya memahami aspek fisik produk sebelum saya membelinya. 

3. Saya mempertimbangkan aspek fisik produk sebelum saya membelinya . 

  Manfaat Fisik 4. Saya merasa nyaman menggunakan produk pakaian Thrift yang saya beli 

5. Saya merasa senang ketika menggunakan produk pakaian Thrift yang saya beli  

  Manfaat 

Psikologis 

6. Saya mempunyai minat untuk membeli setelah saya merasa cocok ketika mencoba produk 

pakaian Thrift. 

7. Saya merasa percaya diri ketika saya menggunakan produk pakaian Thrift yang saya beli. 

  Nilai-nilai 8. Saya menyadari kebutuhan sandang yang saya butuhkan ketika akan membeli produk 

pakaian Thrift. 

9. Saya memahami kegunaan produk pakaian Thrift setelah saya membelinya. 

2. Gaya Hidup Aktivitas 10. Saya memperhatikan postingan konten penjualan oleh @storerds 

11. Saya mencari produk pakaian Thrift yang sedang saya inginkan 

12. Saya membeli produk pakaian Thrift di @storerds 

  Minat 13. Saya menyukai produk pakaian Thrift setelah mengetahui kualitas dan harganya. 

14. Saya mengecek produk pakaian Thrift pada akun @storerds sebelum saya membelinya 
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15. Saya tertarik untuk membeli produk pakaian Thrift setelah saya melihat postingan 

penjualan dari @storerds 

  Opini  16. Saya menganggap harga produk pakaian Thrift yang ditawarkan oleh @storerds sesuai 

dengan kondisi, merek, dan kualitas barangnya. 

17. Saya meyakini bahwa @storerds termasuk Thrifshop yang berkualitas dalam memasarkan 

produk pakaian Thrift. 

3. Keputusan 

pembelian 

Keputusan 

Jenis Produk 

18. Saya memilih jenis produk pakaian Thrift sesuai dengan yang saya inginkan. 

19. Saya membeli jenis produk pakaian Thrift sesuai dengan yang saya butuhkan 

  Keputusan 

Bentuk Produk 

20. Saya membandingkan bentuk salah satu produk pakaian Thirft dengan produk pakaian 

Thrift lainnya sebelum menentukan pilihan saya. 

21. Saya membeli produk pakaian Thrift setelah saya menentukan pilihan saya berdasarkan 

bentuk produknya. 

  Keputusan 

merek 

22. Saya menentukan merek produk pakaian Thrift yang akan saya beli sesuai dengan 

keyakinan saya. 

23. Saya membeli produk pakaian Thrift berdasarkan mereknya. 

  Keputusan 

tentang 

Penjual 

24. Saya membandingkan antara Thriftshop dengan Thriftshop lainnya sebelum saya membeli 

produk pakaian Thrift. 

25. Saya membeli produk pakaian Thrift di @storerds berdasarkan penjualannya yang 

konsisten. 
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4. Teknik Pengumpulan data 

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang 

diperoleh dari lokasi penelitian (Bungin, 2005: 129). Dalam buku yang sama 

dijelaskan bahwa data dikosepkan sebagai segala sesuatu yang hanya 

berhubungan dengan keterangan tentang suatu fakta, dan fakta tersebut 

ditemui oleh peneliti dilokasi penelitian. teknik pengumpulan data 

menggunakan metode angket (kuesioner). 

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya 

(Sugiono, 2019: 129). Bentuk angket yang akan disebarkan kepada responden 

adalah angket langsung tertutup. Angket langsung tertutup adalah angket 

yang dirancang sedemikian rupa untuk merekam data tentang keadaan yang 

dialami oleh responden sendiri, kemudian semua alternatif jawaban yang 

harus dijawab responden telah tertera dalam angket tersebut (Bungin, 2005: 

133). 

5. Validitas & Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Uji Validitas adalah akurasi alat ukur terhadap apa yang diukur 

walaupun dilakukan berkali-kali dan dimana-mana. Alat ukur haruslah 

memiliki akurasi yang baik terutama apabila digunakan sehingga validitas 

akan meningkatkan bobot kebenaran data yang diinginkan. Untuk 

mencapai tingkat validitas instrumen penelitian, maka alat ukur yang 
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digunakan juga harus memiliki tingkat validitas yang baik (Bungin, 2005: 

108). Makin tinggi validitas suatu instrumen, makin baik instrumen 

tersebut untuk digunakan (Yusuf, 2014: 234).  

Untuk mencari validitas dari instrumen penelitian, peneliti 

menggunakan rumus person product moment, dengan keterangan sebagai 

berikut : 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√{𝑁 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2(𝑁 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2}
 

 

Keterangan : 

1. rxy = Koefisien korelasi tes yang disusun dengan kriteria 

2. N = Jumlah responden 

3. ∑x = Jumlah seluruh skor tiap item yang diperoleh responden uji coba 

4. ∑y = Jumlah seluruh skor variabel total item yang diperoleh responden 

uji coba 

5. ∑xy = Jumlah hasil perkalian antara skor tiap item dan skor total item 

Sumber : (Sugiyono, 2013) 

b. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas merupakan konsistensi atau kestabilan skor atau 

instrument penelitian terhadap individu yang sama, dan diberikan dalam 

waktu yang berbeda (Yusuf, 2014: 242). Reliabilitas adalah kesesuaian 

alat ukur dengan yang diukur, sehingga alat ukur itu dapat dipercaya atau 
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dapat diandalkan. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan 

metode formula cronbach’s alpha. Dengan rumus sebagai berikut : 

 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑡
2

𝜎𝑡
2 ) 

Keterangan : 

𝑟11 : Reabilitas yang dicari 

 : Jumlah Item Pernyataan yang di uji 

∑𝜎𝑡2 : Jumlah varian skor tiap item 

𝜎𝑡2 : Varian total 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

atau sumber data lain terkumpul (Sugiono, 2019: 206). Analisis data 

merupakan langkah untuk mengelompokkan, mentabulasi, menyajikan serta 

melakukan perhitungan dari data yang telah diperoleh. Perhitungan dilakukan 

untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Semua kegiatan tersebut 

dilakukan adalah untuk menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian. 

Dalam penelitian ini, uji analisis data dilakukan menggunakan analisis 

Regresi Linier Berganda. 

Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk menganalisis 

besarnya hubungan linier antara 2 variabel independen atau lebih dengan satu 

variabel dependen. Maka korelasi regresi linier berganda dengan model 

persamaan adalah sebagai berikut : 
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Y = a + 𝛽1X1 + 𝛽2X2 + e 

 

Dengan keterangan : 

Y = Variabel terikat 

a = Konstanta 

𝛽1𝛽2 = Koefisien regresi 

X1, X2 = Variabel Bebas 

e = error term      

7.  Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Penggunaan statistik parametris mensyaratkan bahwa data setiap 

variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Oleh karena itu, 

sebelum pengujian hipostesis dilakukan, maka terlebih dulu dilakukan 

pengujian normalitas data. Jika residual normal maka hasil penelitian bisa 

digeneralsasikan. Uji normalitas data dilakukan menggunakan test 

normality Kolmogorov-smirnov dan syarat pengambilan kesimpulannya 

dilakukan menggunakan probabilitas signifikansi (Asymtotic 

Significanted) yaitu sebagai berikut (Santoso, 2012) : 

a) Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah 

normal. 

b) Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah tidak 

normal. 
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b. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. 

Jika antara antara variabel bebas saling korelasi, maka variabel tersebut 

tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai 

korelasi antar variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2012: 105). 

Untuk dapat mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas antara 

vairabel independen dilihat dari nilai Tolerenace & nilai VIF. 

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang tidak 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai Tolerance yang rendah 

sama dengan nilai VIF yang tinggi (Karena VIF = 1/Tolerance). Model  

regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah model regresi yang 

memilki nilai Tolerance ≥0.1 atau nilai VIF ≤10. Namun jika nilai 

Tolerance < 0,1 atau nilai VIF > 10, maka terdapat multikolinearitas 

diantara variabel independen. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2012: 
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139). Terdapat cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas salah satunya adalah dengan dilakukan Uji Glejser, 

dengan cara meregresi nilai residual terhadap variabel independen di atas 

tingkat kepercayaan 5%. Dengan demikian akan dapat disimpulkan model 

regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 

8. Pengujian Hipotesis 

Setelah model regresi memenuhi syarat asumsi klasik, maka akan 

digunakan untuk menganalisis regresi melalui pengujian hipostesis. Yaitu 

dengan cara : 

a. Uji Parsial 

Pengujian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui seberapa jauh 

pengaruh variabel independen secara parsial (individu) terhadap variasi 

variabel dependen. Untuk mengujinya, dilakukan dengan 

membandingkan t hitung dengan t table atau dengan melihat nilai 

signifikansi pada masing-asing t hitung. 

Dasar pengambilan keputusan uji-t untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen adalah sebagai 

berikut : 

a. Nilai t 

1) t hitung > t table = adanya pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

2) t hitung < t table = tidak adanya pengaruh antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. 
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b. Nilai Signifikansi 

1) Nilai sig < 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

2) Nilai sig > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Uji Simultan 

Uji simultan dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh secara 

simultan (sama-sama) antara semua variabel independen dengan variabel 

dependen. Apabila signifikan, maka hubungan yang terjadi dapat berlaku 

untuk populasi. 

a. Nilai f 

1) f hitung > f table = terdapat pengaruh signfikan secara simultan 

antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

2) f hitung < f table = tidak terdapat pengaruh signifkan secara simultan 

antara variabel independen dengan variabel dependen. 

b. Nilai Signifikansi 

1) Nilai sig < 0,05 maka terdapat pengaruh signifikan secara simultan 

antara variabel independen dengen variabel dependen. 

2) Nilai sig > 0,05 maka tidak tedapat pengaruh signifikan secara 

simultan antara variabel independen dengan variabel dependen. 
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c. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi pada intinya adalah untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2012: 97). Nilai 

R2 yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. namun apabila  nilai 

R2 semakin besar mendekati satu, maka kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen besar. Hal ini menerangkan 

pengaruh dari varaiabel independen yang dteliti terhadap variabel 

dependen. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan   

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul Pengaruh 

Product Knowledge & Gaya Hidup Pengikut Akun Instagram @Storerds 

Terhadap Keputusan pembelian Pakaian Thrift yang bertujuan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh antara variabel independent penelitian yaitu product 

knowledge(X1) dan gaya hidup(X2) terhadap variabel dependen penelitian yaitu 

keputusan pembelian(Y) baik secara individual (parsial) maupun bersamaan 

(simultan). Dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan berdasarkan dari hasil 

analisa dan olah data yang diperoleh dengan kesimpulan bahwa hasil 

perhitungan uji hipotesis t didapatkan tHitung > tTabel maka X1 (3,786 > 1,988) 

dan X2 (3,116 > 1,988). Pada perhitungan uji hipotesis F didapatkan Fhitung > 

Ftabel yang mana nilai Ftabel sebesar 35,855 > 3,09. Maka hasil perhitungan uji 

hipotesis t dan F diatas menyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang mana 

artinya seluruh variabel independen (product knowledge, gaya hidup) 

berpengaruh terhadap variabel dependen (keputusan pembelian) baik secara 

individual maupun bersamaan. kemudian kemampuan atau kekuatan seluruh 

variabel independen dalam penelitian ini dalam mempengaruhi variabel 

dependen (keputusan pembelian) adalah sebesar 42,5%, sedangkan 57,5% 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka mengajukan saran yang sekiranya 

dapat bermanfaat yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi thriftshop @storerds diharapkan penelitian ini mampu untuk 

memberikan masukan dalam hal pemasaran produk pakaian thrift pada 

saat ini hingga seterusnya. Hendaknya thriftshop @storerds berupaya 

mengajak khalayak dan konsumen untuk lebih sadar mengenai 

permasalahan yang timbul akibat limbah pakaian yang tidak terpakai, 

sehingga demikian, masyarakat dapat termotivasi dan tertarik untuk 

membeli serta memakai produk pakaian thrift demi kebaikan 

perekonomian dan lingkungan sekitar. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya mampu untuk dapat memperluas 

wawasan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat menunjang 

pemasaran produk pakaian thrift. Serta mampu untuk dapat membuka 

mata khalayak bahwa berpenampilan modis tidak selalu menggunakan 

barang-barang baru dan mahal, namun juga dapat menggunakan barang 

bekas yang masih dalam kualitas baik dan terjangkau.  
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