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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

konsumen di bioskop Plaza 21 Palembang. Di dalam penelitian ini terdapat dua kelompok 

variabel. Kelompok tersebut adalah variabel bebas yaitu Patronage Buying Motives. 

Sedangkan variabel terikatnya adalah keputusan konsumen menonton di Bioskop Plaza 21 

Palembang(Y). 

Berdasarkan hal tersebut adapun tujuan dari penelitian ini:  

a) Mengetahui apakah Patronage Buying Motives mempengaruhi keputusan konsumen 

menonton di Plaza 21 Palembang.; b) mengetahui variabel bebas yang dominan 

mempengaruhi  keputusan konsumen menonton di Plaza 21 Palembang. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kausal.  Jumlah sampel dalam 

penelitian ini  adalah 100 responden yang menonton di Plaza 21 Palembang. Teknik 

pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner. 

Untuk mengukur hubungan antar variabel digunakan alat analisis regresi linear 

berganda. Sesuai dengan hasil analisis regresi ternyata secara bersama-sama variabel 

Patronage Buying Motives berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen menonton 

di Plaza 21 Palembang. Secara parsial, faktor film memiliki pengaruh yang dominan terhadap 

keputusan konsumen menonton di bioskop Plaza 21 Palembang. 

 

Kata Kunci :  Keputusan Konsumen, Pantronage Buying Motives 
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PENDAHULUAN 
Perkembangan dunia yang sangat 

pesat sekarang ini telah membawa banyak 

negara kedalam era globalisasi (APEC, 

2003). Sistem ekonomi dunia banyak 

berubah, jarak geogarafis dan budaya telah 

susut dengan munculnya berbagai 

teknologi komunikasi. Aliran informasi 

dari satu temat ketempat lainnya terjadi 

dengan cepat telah memperkecil jarak dan 

mempersingkat waktu tempuh. Batas-

batas negara hampir tidak ada artinya lagi 

dikarenakan hal ini. 

Seiring dengan perkembangan 

tersebut maka tingkat persaingan dalam 

bisnis sekarang ini menjadi demikian ketat 

dan jumlah para pesaing pun lebih banyak 

dan dilain pihak wawasan pengetahuan 

konsumen menjadi semakin canggih dan 

maju sehingga terus menerus mengajukan 

tuntutan yang lebih baik untuk memenuhi 

kebutuhannya. Mutu yang mereka 

harapkan semakin tinggi, mungkin mutu 

dan pelayanan yang hari ini dapat diterima 

besok hari sudah tidak dapat diterima lagi. 

Strategi pemasaran antara lain 

ditentukan oleh posisi perusahaan dalam 

industri, keadaan ekonomi suatu negara, 

dan sumber daya yang ada seperti Sumber 

Daya Manusia (SDM), modal, dan bahan 

baku. Strategi pemasaran yang 

dilaksanakan oleh suatu perusahaan belum 

tentu dapat dilaksanakan oleh perusahaan 

lain. Demikian pula strategi perusahaan 

tidak selalu sama dalam situasi. Masing-

masing perusahaan memperhitungkan 

sumber daya yang ada serta harus 

mengikuti berbagai kebijaksanaan yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Setiap perusahaan akan berusaha 

untuk meraih pangsa pasar yang lebih 

besar dari yang berhasil diraihnya 

sekarang ini. Persaingan antar perusahaan 

semakin berkembang menuju persaingan 

non harga. Salah satunya adalah 

pemenuhan faktor-faktor Patronage 

Buying Motives, dimana setiap perusahaan 

harus memperhatikan alasan-alasan yang 

dimiliki konsumen dalam memilih tempat 

tertentu untuk melakukan proses 

pembelian. 

Dalam menghadapi persaingan 

yang semakin ketat diantara perusahaan 

tersebut persaingan dengan perusahaan 

yang mempunyai usaha yang sejenis 

dimana produk atau jasa yang disediakan 

oleh masing-masing perusahaan relatif 

sama, perlu adanya usaha lain yang lebih 

spesifik yang harus dilaksnakan, oleh 

pihak perusahaan agar dapat menarik 

perhatian konsumen dan berusaha untuk 

memenuhi keinginan konsumen yang 

selalu mengalami peningkatan. 

Semakin maju suatu negara maka 

semakin banyak juga berdirinya sarana 

prasarana untuk refreshing. Tempat- 

tempat tersebut seperti  Disneyland di 

Amerika atau Ancol yang terdapat di 

Jakarta. Untuk  Palembang yang 

merupakan kota terbesar kedua di 

Sumatera tempat-tempat tersebut 

belumlah terkelola. Salah satu tempat 

hiburan dikota Palembang adalah gedung 

bioskop. Melihat demikian ketatnya 

persaingan antara bioskop, maka perlu 

kiranya dilakukan usaha untuk dapat 

menarik perhatian konsumen yang akan 

mendorongnya untuk melakukan 

keputusan  pembelian dan kemudian 

melakukan pembelian ulang atau mungkin 

akan merekomendasikan kepada orang 

lain (world of mouth) untuk membeli dan 

bahkan menjadi pelanggan baru bagi 

perusahaan. Oleh karena itu, kemampuan 

perusahaan dalam menganalisa perilaku 

konsumen, khususnya pemenuhan 

Patronage Buying Motives akan sangat 

membantu perusahaan untuk mengetahui 

dan memenuhi keinginan konsumen. 

Data  di bawah ini menunjukkan 

volume penjualan karcis beberapa bioskop 

kelas I selama periode tahun 2000-2003, 
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untuk menggambarkan ketatnya 

persaingan dalam bidang bisnis hiburan 

khususnya bioskop-bioskop kelas I yang 

berada di Palembang. 

Tabel 1 

Volume penjualan karcis bioskop  

Di palembang dari tahun 2000 - 2003 

 

Sumber : PT. Subentra cabang Palembang 

 

Kondisi-kondisi seperti diatas 

adalah yang dihadapi oleh bioskop Plaza 

21 Palembang, sebagai salah satu 

perusahaan yang tergabung dalam Group 

21 yang bergerak dalam bidang bisnis 

hiburan film bioskop. Sebagai perusahaan 

yang menawarkan jasa hiburan bila ingin 

mempertahankan pelanggannya atau 

bahkan menarik pelanggan baru dan 

mengungguli pesaingnya, maka 

perusahaan harus melakukan perencanaan 

strategis serta memberikan perhatiaan 

terhadap konsumen, dalam hal ini 

khususnya terhadap pemenuhan faktor-

faktor Patronage Buying Motives dari 

perusahaan. 

Bioskop Plaza 21 telah 

melaksanakan usaha-usaha pemasaran 

dalam menjalankan usahanya, walau 

demikian untuk memenuhi tuntutan 

kebutuhan konsumen yang semakin tinggi 

dan mengingat belum dikelolanya 

penyediaan faktor-faktor Patronage 

Buying Motives secara profesional, perlu 

dilakukan suatu penelitian tentang 

konsumen untuk mengetahui faktor-faktor 

penting apa saja yang dapat ditempuh 

perusahaan dalam menetapkan strategi-

strateginya guna mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. Dengan 

dilakukannya penelitian ini juga 

diharapkan dapat diketahui perubahan-

perubahan selera konsumen dalam 

menonton di bioskop. 

Sesuai dengan latar belakang 

penelitian ini maka permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini akan 

bertolak dari dua hal pokok yaitu : 1) 

Apakah Patronage Buying Motives 

berpengaruh terhadap pengambilan 

keputusan pembelian konsumen dalam 

menonton film di bioskop Plasa 21 

Palembang 2) Faktor Patronage Buying 

Motives mana yang paling dominan 

mempengaruhi pengambilan keputusan 

pembelian konsumen dalam menonton 

film di bioskop Plaza 21 Palembang. 

 

 

STUDI PUSTAKA 

Menurut Kotler (1990: 254), 

produk dapat diklarifikasikan menjadi tiga 

kelompok menurut ketahanan atau 

keberwujudannya : 

 Barang Habis Dipakai  

Barang berwujud yang biasanya 

habis di konsumsi dalam satu atau 

beberapa kali penggunaan. 

Misalnya sabun, garam, bir. 

 Barang Tahan Lama  

Barang berwujud yang biasanya 

tidak habis setelah banyak 

digunakan. Misalnya lemari 

pendingin,mesin,dan pakaian. 

 Jasa  

Aktivitas, manfaat, atau kepuasan 

yang ditawarkan untuk dijual. 

Misalnya potong rambut dan 

perbaikan. 

Dari klasifikasi di atas, maka 

produk ditinjau dari segi fisiknya dapat 

dibagi menjadi dua golongan utama, yaitu: 

produk yang secara fisik dapat dilihat dan 

Bioskop Plaza Internasional Cineplex 

Volume penjualan  

Th.2000 

490,252 352,090 99,020 

Volume penjualan 

Th.2001 

445,882 156,870 106,756 

Volume penjualan  

Th.2002 

510,872 395,080 150,332 

Volume penjualan  

Th.2003 

450,755 257,710 94,840 
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dirasakan (tangible) serta produk yang 

secara fisik tidak terlihat dan dirasakan 

(intangible) atau disebut jasa. Agar lebih 

jelas mengetahui karakteristik jasa, maka 

berikut ini akan diuraikan perbedaan 

antara produk dan jasa.  

Definisi jasa (Kotler, 1997: 96) adalah : 

 

“A service is any act or 

performance that one party can 

offer to another that is essentially 

intangible and does not result in 

the ownership of anything. Its 

production may or may not be tied 

to physical product” 

 

Definisi produk (Kotler, 1997: 25): 

 

”A product is anything that can 

be offered to a market for 

attention,acquisition, use or 

consumption that minght satisfy a 

want or need. It includes physical 

object, services, persons, places 

organization and ideas” 

Dari kedua definisi di atas maka 

dapat dilihat bahwa produk mempunyai 

pengertian yang lebih luas dari pada 

sekedar bentuk secara fisik, tetapi juga 

meliputi segala atribut yang menyertainya, 

seperti kemasan, warna, merek dan label 

yang dapat ditawarkan kepada pasar dan 

dapat memuaskan kebutuhan serta 

keinginan konsumen. 

Pengertian Jasa 

Jika dilihat secara keseluruhan 

dari sifat fisiknya, produk dapat dibagi 

atas dua golongan utama, yaitu produk 

yang secara fisik dapat dilihat dan 

dirasakan (tangible) serta produk secara 

fisik tidak terlihat dan dirasakan 

(intangible) atau disebut jasa. Definisi jasa 

(Kotler, 1997:96) adalah: 

 “A service is any act or 

performance that one party can 

offer to anoter that is essentially 

intangible and does not result in 

the ownership of anything. It’s 

production may or may not be tied 

to physical product” 

 

Defenisi jasa (Payne, 1993:6) adalah: 

 “A service is in an activity which 

has some element of intangibility 

associated with it, which involves 

some interaction with customers 

or with property in their 

possession, and does not result in 

a transfer of the service may or 

may be closely associated with a 

physical product” 

 

 Berdasarkan definisi yang 

dikemukakan diatas, disimpulkan bahwa 

pada dasarnya jasa memilki unsur-unsur 

penting yaitu: 

a. Tidak berwujud 

b. Tidak memberikan sifat kepemilikan 

c. Terdapat interaksi antara penyedia 

jasa dengan pelanggan 

d. Proses produksinya tanpa atau tidak 

dikaitkan dengan suatu produk fisik. 

 

Penawaran perusahaan terhadap 

pasar biasanya meliputi juga beberapa 

jasa. Komponen jasa dapat merupakan 

bagian yang sedikit atau yang utama dari 

seluruh penawaran perusahaan. 

Sebenarnya, tawaran dapat berkisar dari 

murni barang pada satu sisi hingga murni 

jasa pada sisi lainnya. Sebuah penawaran 

dapat dibedakan menjadi 5 kategori 

(Kotler, 1997:465), yaitu: 

1. A pure tangible goods 

Penawaran yang berupa barang 

sepenuhnya berwujud. Pada produk ini 

sama sekali tidak melekat komponen 

jasa, misalnya pasta gigi, rokok. 

2. A tangible goods with accompanying 

services 

Penawaran yang terdiri dari barang 

berwujud yang diikuti oleh satu atau 
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beberapa jasa untuk meningkatkan 

daya tarik pada konsumen. Misalnya 

sebuah perusahaan membuat mobil 

menjual mobil dengan jaminan, 

layanan dan instruksi perawatan. 

3. A hybrid 

Penawaran yang meliputi bagian yang 

seimbang atau sama dengan barang 

berwujud jasa , misalnya restoran. 

4. A major service with accompanying 

goods and service 

Penawaran utama berupa jasa dan 

disertai dengan beberapa tambahan dan 

atau barang pendukung. Misalnya 

penumpang penerbangan membeli jasa 

transportasi, dalam perjalanan tersebut 

mereka juga mendapatkan makanan 

dan minuman serta majalah tanpa perlu 

membayar lagi. 

5. A pure service 

Penawaran yang hanya berupa jasa, 

misalnya jasa pengacara, psikoterapi. 

 

Menurut Kotler (1997:469), jasa 

memiliki empat cirri utama yang sangat 

mempengaruhi desain atau rancangan 

program pemasaran, yaitu : 

 Intangibility (ketidaknyataan) 

Jasa berbeda dengan barang, jika 

barang merupakan sesuatu objek, alat, 

atau benda, maka jasa adalah suatu 

perubahan, kinerja (performance), 

atau usaha. Bila barang dapat dimiliki, 

maka jasa hanya dapat dikomsumsi 

tetapi tidak dapat dimiliki. Jasa 

bersifat intangible, artinya tidak dapat 

dilihat, dirasa, diraba, dicium, atau 

didengar sebelum dibeli. Konsep 

intangible itu sendiri memiliki dua 

pengertian, yaitu: 

a. Sesuatu yang tidak dapat disentuh 

dan tidak dapat dirasa 

b. Sesuatu yang tidak mudah 

didefenisikan, diformulasikan, atau 

dipahami secara rohaniah. 

 

 Inseparability (tidak terpisahkan) 

Interaksi antara penyedia jasa dan 

pelanggan merupakan ciri khusus 

dalam pemasaran jasa. Keduanya 

mempengaruhi hasil (outcome) dari 

jasa tersebut. Dalam hubungan 

penyedia jasa dan pelanggan ini, 

efektivitas individu yang 

menyampaikan jasa (contract-

personnnel) merupakan unsur penting. 

Faktor lain yang tidak kalah 

pentingnya adalah tersedianya fasilitas 

pendukung jasa, pemilihan lokasi 

yang tepat, dalam antrian dekat dan 

mudah dicapai pelanggan juga perlu 

dipertimbangkan. Hal ini berlaku 

untuk jasa, di mana pelanggan yang 

mendatangi penyedia jasa (misalnya 

bioskop), maupun sebaliknya 

penyedia jasa yang mendatangi 

pelanggan  

 Variability (keanekaragaman) 

Jasa bersifat variabel karena 

merupakan nonstandarized output, 

artinya banyak variasi bentuk, kualitas 

dan jenis, tergantung pada siapa, 

kapan, dan di mana jasa terebut 

dihasilkan. Ada tiga faktor yang 

menyebabkan variabilitas kualitas jasa 

yaitu kerjasama atau partisipasi 

pelanggan selama penyampaian jasa 

moral/ motivasi karyawan dalam 

melayani pelanggan, dan beban kerja 

perusahaan. Para pembeli jasa sangat 

peduli terhadap variabilitas yang 

tinggi ini dan seringkali mereka 

meminta pendapat orang lain sebelum 

memutuskan untuk memilih penyedia 

jasa. 

 Perishability (tidak tahan lama) 

Jasa merupakan komoditas tidak tahan 

lama dan tidak dapat disimpan. 

Dengan demikian bila suatu jasa tidak 

digunakan, maka jasa tersebut akan 

berlalu begitu saja. Kondisi di atas 

tidak akan menjadi masalah jika 
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permintaan konstan. Tetapi 

kenyataannya permintaan pelanggan 

akan jasa umumnya sangat bervariasi 

dan dipengaruhi oleh faktor musiman. 

Oleh karena itu perusahaan jasa harus 

mengevaluasi kapasitasnya (subsitusi 

dari persediaan jasa) guna 

menyeimbangkan penawaran dan 

permintaan. 

 

Klasifikasi jasa menurut Kotler 

(1997:645), jasa cenderung dibedakan 

atas: 

 Jasa berdasrkan peralatan equipment 

based biasanya mengandalkan dan 

dipantau secara otomatis atau semi 

otomatis. Ini dilakukan dengan tujuan 

untuk menjaga konsistensi kualitas 

jasa yang diberikan. Dalam hal ini 

bioskop sebagai jasa yang menyajikan 

hiburan berupa film yang diputar lebih 

cenderung masuk dalam jasa 

berdasarkan equipment based, dimana 

peralatannya seperti layar film, tata 

suara, tata lampu, dikendalikan secara 

otomatis dan semi otomatis dan tidak 

membutuhkan personil yang relatif 

banyak untuk melayani penonton. 

 Jasa berdasarkan orang (people based) 

Perusahaan yang bersifat people based 

biasnya membutuhkan tenaga kerja 

yang terampil, pekerja profesional, 

atau tidak terampil. Biasanya 

ditemukan pada perusahaan yang 

memang memerlukan banyak tenaga 

ahli atau apabila pemberian jasa itu 

harus dilakukan di rumah atau di 

tempat usaha pelanggan. Perusahaan 

juga bersifat people based apabila 

proses penyampaian jasa kepada 

pelanggan memakan waktu, sehingga 

perusahaan membutuhkan personil 

yang relatif banyak untuk melayani 

pelanggan yang lain. 

 

Konsumen mempunyai arti yang 

sangat penting bagi perusahaan karena 

dialah yang akan memberi “output” dari 

perusahaan tersebut. Menurut Laudon dan 

Della Bitta (1993:6), istilah customer 

behavior dapat didefenisikan sebagai 

proses keputusan dan kegiatan fisik yang 

digunakan oleh seseorang dalam 

mengevaluasi, memperoleh, menggunakan 

atau membuang produk dan jasa. 

Sedangkan Zaltman dan Wallendorf 

(1983:5) bahwa:  

 “Perilaku konsumen adalah 

tindakan, proses, dan hubungan 

sosial yang ditujukan dalam 

memperoleh, memggunakan, dan 

akibat (hasil) dari pengalaman 

tentang produk, jasa, dan sumber-

sumber lainnya” 

Berdasarkan definisi di atas dapat 

disimpulkan bahwa perilaku konsumen 

adalah tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh individu, atau kelompok dalam 

mendapatkan, menggunakan barang dan 

jasa ekonomis termasuk proses 

pengambilan keputusan yang mendahului 

tindakan tersebut. 

 

Keputusan konsumen dalam 

melakukan pembelian tidak berada dalam 

sebuah tempat terisolasi dari lingkungan 

sekitarnya. Perilaku mereka sangat 

dipengaruhi faktor budaya, pribadi dan 

psikologi. Sebagian besar dari faktor-

faktor tersebut tidak dapat dikendalikan 

oleh pemasar, namun tetap harus 

diperhitungkan. Kotler (1997:173) 

menyebutkan faktor-faktor tersebut 

adalah:  

 Kebudayaan, faktor kebudayaan 

berpengaruh luas dan mendalam 

terhadap perilaku konsumen. Dari 

kebudayaan ini akan dibahas peranan 

dari budaya, sub-budaya, dan kelas 

sosial. 
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 Budaya, adalah faktor penentu 

keinginan dan perilaku seseorang 

yang paling mendasar. Budaya 

dapat didefinisikan sebagai suatu 

simbol dan fakta yang kompleks, 

yang diciptakan oleh manusia dan 

diwariskan dari generasi yang satu 

ke generasi yang lain sebagai 

faktor penentu anggotanya 

 Sub-budaya, setiap budaya 

mempunyai kelompok-kelompok 

sub-budaya yang lebih kecil yang 

merupakan identifikasi dan 

sosialisasi yang khas untuk 

perilaku anggotanya. Schiffman 

dan Kanuk (1994:443) 

mengatakan bahwa sub-budaya 

adalah perbedaan kelompok 

budaya yang ada dalam suatu 

masyarakat yang kompleks yang 

dapat diidentifikasikan ke dalam 

segmen-segmen. Sub-budaya ini 

dapat dibedakan menjadi empat 

kategori sub-budaya yaitu: 

 Kelompok kebangsaan, 

menunjukkan cita rasa dan 

kecenderungan yang berbeda 

pada kepercayaan, nilai dan 

kebiasaan pada setiap suku, 

misalnya suku Jawa, Sunda, 

Minang, dan lain-lain. 

 Kelompok keagamaan, 

perilaku konsumen secara 

langsung dipengaruhi oleh 

agama dalam pembelian 

produk yang berhubungan 

dengan hari-hari keagaamaan 

mereka, misalnya Hari Raya 

Idul Fitri dan Hari Natal 

merupakan musim pembelian 

terbesar sepanjang tahun. 

 Wilayah geografis, 

perbedaan-perbedaan seperti 

selera, kebiasaan, larangan-

larangan dan lain-lain dalam 

perilaku pembelian pada 

setiap wilayah geografis akan 

memperkuat segmentasi pasar 

dan mendukung pemasar 

dalam perencanaan promosi 

 Kelompok ras, misalnya 

orang Negro dan orang Asia 

mempunyai budaya dan sikap 

yang berbeda 

 Kelas sosial, yaitu sebuah 

kelompok yang relatif homogen 

dan bertahan lama dalam sebuah 

masyarakat, yang tersusun dalam 

sebuah urutan jenjang, dan para 

anggota dalam setiap jenjang itu 

memiliki nilai, dan tingkah laku 

yang sama (Kotler,1997:176). 

Banyak kelas sosial menerut 

peneliti, bergantung pada apa 

yang diperlakukan untuk 

menggambarkan sikap atau gaya 

yang sedang diteliti. Secara umum 

kelas sosial dapat dibagi menjadi 

tiga kelas yaitu: 

 Upper Class,  terdiri dari: 

upper upper, middle 

upper, lower upper 

 Middle Class, terdiri dari: 

upper middle, middle 

middle, lower middle 

 Lower Class, terdiri dari: 

upper lower, middle lowe, 

lower lower 

 Sosial, perilaku konsumen juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial 

seperti kelompok, referensi, keluarga, 

status, dan peranan sosial. 

 Kelompok referensi, perilaku 

seseorang sangat dipengaruhi oleh 

berbagai kelompok. Sebuah 

kelompok referensi bagi 

seseorang adalah kelompok-

kelompok yang memberikan 

pengaruh langsung atau tidak 

langsung terhadap sikap dan 

perilaku seseorang. Kelompok 
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referensi dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu: 

 Kelompok keanggotan, yaitu 

kelompok dimana sesorang 

menjadi anggotanya dan saling 

berinteraksi, terdiri dari (1) 

kelompok primer, dimana terdapat 

interaksi yang berkesinambungan, 

seperti keluarga, sahabat, 

tetangga, dan lain-lain, (2) 

kelompok sekunder, cenderung 

lebih resmi dan kurang terjadi 

interaksi yang berkesinambungan 

seperti organisasi keagamaan, 

himpunan profesi, dan serikat 

buruh 

 Kelompok dimana seseorang 

bukan merupakan anggotanya, 

terdiri dari (1) kelompok aspirasi, 

yaitu kelompok yang ingin 

dimasuki sesorang menjadi 

anggotanya, (2) kelompok 

disosialisasi, yaitu kelompok 

dengan nilai-nilai dan perilakunya 

ditolak oleh seseorang 

Pengaruh kelompok referensi 

terhadap perilaku konsumen, 

antara lain di dalam menentukan 

produk dan merek yang mereka 

gunakan, harus yang sesuai 

dengan aspirasi kelompoknya. 

Efektivitas pengaruh kelompok 

referensi pada konsumen 

tergantung pada produknya dan 

tersedianya informasi tentang 

produk itu. Makin sedikit 

informasi atau pengalaman 

sesorang tentang produk tertentu, 

makin kuat pengaruh kelompok 

referensi terhadap produk dan 

orang tersebut. 

 Keluarga, merupakan kelompok 

primer yang sangat berpengaruh. 

Dari keluarga seseorang 

memperoleh suatu orientasi 

terhadap agama, politik, dan 

ekonomi serta suatu rasa ambisi 

pribadi, penghargaan pribadi dan 

cinta. Keluarga juga merupakan 

organisasi pembelian konsumen 

yang paling penting dalam 

masyarakat. 

 Peranan dan status, sesorang 

berpartisipasi dalam banyak 

kelompok sepanjang hidup: 

keluarga, klub, organisasi. Posisi 

orang tersebut dalam setiap 

kelompok dalam istilah Peran dan 

Status. 

 Faktor pribadi. Keputusan sesorang 

pembeli juga dipengaruhi oleh 

karakteristik pribadi, yaitu usia 

pembeli dan tahap siklus hidup 

perkerjaan, keadaan ekonomis, gaya 

hidup, serta kepribadian dan konsep 

pribadi pembeli. 

 Usia dan tahap siklus hidup, 

konsumsi juga dipengaruhi oleh 

tahap-tahap dalam siklus hidup 

keluarga. Dalam setiap tahap-

tahap dalam siklus hidup keluarga 

biasanya pada pola perilaku atau 

pembelian tertentu. Pada pemasar 

sering memilih kelompok siklus 

hidup sebagai pasar sasaran 

mereka 

 Pekerjaan, pekerjaan seseorang 

juga mempengaruhi pola 

konsumsinya. Para pemasar 

biasanya mengidentifikasi 

kelompok pekerjaan yang 

mempunyai minat lebih dari rata-

rata pada produk dan jasa mereka, 

atau bahkan mengkhususkan 

produk mereka hanya untuk 

kelompok pekerjaan tertentu.  

 Keadaan ekonomi, Pilihan produk 

sangat dipengaruhi oleh keadaan 

ekonomi sseorang yang meliputi 

pendapatan yang dapat 

dibelanjakan (tingkat pendapatan, 

stabilitas, dan pola waktunya ), 
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tabungan dan kekayaan (termasuk  

persentase yang likuid), hutang, 

kekuatan untuk meminjam, dan 

pendirian terhadap belanja dan 

menabung.  

 Gaya Hidup, adalah pola hidup 

seseorang di dunia yang 

diungkapkan dalam kegiatan, 

minat, dan pendapat seseorang. 

Gaya hidup melukiskan 

“keseluruhan orang” tersebut yang 

berinteraksi dengan 

lingkungannya. Para pemasar 

biasanya mencari hubungan antara 

produk mereka dengan gaya hidup 

kelompok.  

 Kepribadian dan konsep diri. 

Kepribadian adalah ciri-ciri 

psikologis yang membedakan 

seseorang, yang menyebabkan 

terjadinya jawaban yang secara 

relatif tetap dan bertahan lama 

terhadap lingkungannya. 

Kepribadian seseorang biasanya 

digambarkan dalam istilah seperti 

percaya diri, mudah 

mempengaruhi, mandiri dan lain-

lain. Kepribadian dapat menjadi 

variabel yang bermanfaat untuk 

menganalisis perilaku konsumen 

dengan kuat lemahnya korelai 

antara tipe kepribadian tertentu 

dengan pilihan produk atau merek 

tertentu. Banyak pemasar yang 

mempergunakan konsep mengenai 

kepribadian ini, yaitu konsep diri. 

Konsep mengenai kepribadian ini, 

yaitu konsep diri. Konsep diri 

dapat dibedakan menjadi tiga, 

yaitu konsep diri mereka yang 

sebenarnya, konsep diri ideal 

(bagaimana dia ingin manabung 

dirinya sendiri) dan konsep 

menurut orang lain (bagaimana 

pendapatnya tentang orang lain 

memandang dia). Beberapa 

pemasar berpendapat bahwa 

pilihan pembeli terhadap suatu 

produk berbeda-beda berdasarkan 

konsep diri, sehingga teori konsep 

diri menunjukkan prestasi yang 

berbeda-beda dalam meramalkan 

jawaban-jawaban konsumen 

terhadap citra merek.   

 Faktor Kejiwaan.  

 Motivasi. Sebagian besar 

kebutuhan manusia tidak cukup 

kuat untuk mendorong seseoang 

berbuat sesuatu pada suatu waktu. 

Suatu kebutuhan menjadi suatu 

dorongan bila kebutuhan itu 

muncul hingga mencapai taraf 

intensitas yang cukup. Motif atau 

dorongan adalah suatu kebutuhan 

yang cukup kuat mendesak untuk 

mengarahkan tersebut. Beberapa 

ahli psikologi menyatakan bahwa 

setiap orang mempunyai 

kebutuhan prioritas yang berbeda 

bergantung pada kepribadian, 

pengalaman dan lingkungan 

mereka.  

 Persepsi. Seeorang yang 

termotivasi siap untuk melakukan 

suatu perbuatan. Bagaimana 

seseorang yang termotivasi 

berbuat sesuatu, adalah 

dipengaruhi oleh persepsinya 

terhadap situasi yang dihadapinya. 

Dua orang yang mempengalami 

keadaan dorongan yang sama, 

mungkin akan berbuat sesuatu 

yang agak berbeda karena mereka 

menanggapi situasi secara berbeda 

pula. Persepsi adalah proses 

dimana seseorang memilih, 

mengorganisasikan dan 

menginterpretasikan rangsangan 

untuk menciptakan gambaran 

dunia yang  masuk akal dan penuh 

arti. 
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 Belajar. Belajar menggambarkan 

perubahan dalam perilaku 

seseorang individu yang 

bersumber dari  pengalaman. 

Kebanyakan perilaku seseorang 

terjadi melalui keadaan saling 

mempengaruhi antara dorongan, 

rangsangan, petunjuk-petunjuk 

penting jawaban, faktor penguat 

dan tanggapan. Pengalaman yang 

baik dapat membawa kita pada 

sikap yang negatif yang mungkin 

sukar atau tidak mungkin 

merubahnya dengan promosi yang 

melalui periklanan saja.  

 Kepercayaan dan Sikap.  Melalui 

perbuatan dan belajar, orang 

memperoleh kepercayaan dan 

sikap. Hal ini selanjutnya 

mempengaruhi tingkah laku 

membeli mereka. Kepercayaan 

adalah suatu gambaran pemikiran 

yang dianut oleh seseorang 

tentang sesuatu. Para produsen 

tentu sangat tertarik pada 

kepercayaan yang dianut 

seseorang tentu produk dan jasa 

mereka. Kepercayaan ini 

membentuk citra terhadap merek 

dan jasa mereka. Kepercayaan ini 

membentuk citra terhadap merek 

dan produk didalam benak orang 

tersebut, sehingga didalam 

perilaku membelinyapun 

dipengaruhi atau harus sesuai  

dengan kepercayaannya tersebut. 

Sebuah sikap menggambarkan 

penilaian yang kognitif yang baik 

maupun yang tidak baik. 

Perubahan satu sikap dari 

seseorang mungkin memerlukan 

penyesuain waktu yang lama, oleh 

karena itu perusahaan perlu 

menyesuaikan produk mereka 

dengan sikap yang ada daripada 

harus mencoba untuk mengubah 

sikap orang-orang tersebut.  

Manusia mempunyai sejumlah 

kebutuhan, yang pada sat-saat tertentu 

menuntut pemuasan. Suatu prinsip umum 

bagi semua kebutuhan tersebut, bahwa 

tiap kebutuhan setelah dipuaskan, setelah 

jangka waktu tertentu, akan timbul lagi 

dan menuntut pemuasan lagi.  

Hal-hal yang dapat memberikan 

pemuasan pada kebuatuhan tertentu, 

menjadi tujuan dari kebutuhan tersebut. 

Kebutuhan dan tujuan itu menimbulkan 

dan mendorong adanya usaha yang terlihat 

sebagai tingkah laku. Dengan kata lain 

perilaku kita pada umumnya dimotivasi 

oleh keinginan untuk memperoleh tujuan.  

Beberapa definisi dari motif adalah 

sebagai berikut :  

 Motif adalah kebutuhan, keinginan, 

doromgan, gerak dalam diri 

seseorang. (Hersey 1982 : 16) 

 Motif adalah kebutuhan yang 

terangsang sehingga seseorang 

berupaya untuk memuaskannya. 

(Stanton, 1997 : 120) 

Dari dua definisi diatas, terlihat 

bahwa motif merupakan pendorong 

terjadinya suatu perbuatan termasuk 

dalam hal mengunjungi bioskop. Jika 

perbuatan yang dilakukan adalah 

menonton film, maka konsumen harus 

membuat rangkaian keputusan yang 

menyangkut jenis film, bioskop, harga, 

suasana, dan lain sebagainya. 

Suatu pembelian jarang 

disebabkan oleh suatu motif saja. 

Berbagai motif menjadi alasan seseorang 

untuk membeli suatu produk/jasa., baik itu 

motif dengan pertimbangan ekonomi, 

untuk gengsi, ataupun motif lainnya. 

Tidak ada klasifikasi tunggal motif yang 

diterima secara umum. Beberapa orang 

ahli membagi motif kedalam dua 

kelompok yaitu motif rasional yang 

mengutamakan penggunaan rasionalitas 
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pada saat pemilihan alternatif dan motif 

non rasional yang lebih menekan pada 

emosi. 

Motif yang ada pada seseorang 

konsumen akan melahirkan perilaku 

pembelian. Sedangkan perilaku konsumen 

dipengaruhi oleh pandangan seseorang, 

oleh karena itu perlulah mengetahui 

mengapa konsumen bertingakah laku 

demikian. Menurut Basu Swasta (1996 : 

87), sebenarnya perilaku konsumen itu 

dimulai dengan suatu motivasi, sedangkan 

yang dimaksud motivasi adalah : 

 Suatu kondisi yang menggerakkan 

manusia kearah suatu tujuan  tertentu. 

(Standford, 1969 : 173 dalam Anwar 

1988 : 11) 

 Energi untuk membangkitkan 

dorongan dalam diri (drive arousal). 

(Baron, 1980 : 295 dalam Anwar 1988 

: 11) 

 Suatu kebutuhan yang cukup untuk 

mendorong seseorang untuk 

bertindak. Kotler (1997 : 216) 

Dalam hubungannya dengan motif 

beli, beberapa definisi akan diungkapkan 

di bawah ini : 

 Stanton (1997 : 120) 

mengelompokkan menjadi tiga tingkat 

yang berbeda tergantung dari 

kesadaran konsumen dan kerelaan 

untuk memberitahukannya kepada 

orang lain yaitu : 

 Tingkat pertama, motif mereka 

membeli suatu barang, biasanya 

diakui oleh pembeli. 

 Tingkat kedua, pembeli sadar 

akan alas an mereka membeli 

suatu produk, tetapi tidak mau 

mengatakannya dengan terus 

terang. 

 Tingkat tiga, adalah motif beli 

yang paling sukar digali, bahkan 

pembelinya sendiri tidak mengerti 

mengapa mereka membeli suatu 

barang. 

 Menurut Buchari Alma (1988 : 51), 

motif beli yang merupakan penyebab 

mengapa konsumen membeli suatu 

barang, terbagi menjadi tiga bagian : 

 Primary Buying Motives. 

Merupakan motif untuk membeli 

barang yang merupakan 

kebutuhan primer, seperti bahan 

makanan pokok, pakaian, dan 

perumahan. 

 Selective Buying Motives.Motif ini 

disebut juga produk buying 

motives, yaitu motif konsumen 

dalam memilih produk yang 

dibelinya. Motif ini terbagi 

menjadi dua bagian, yaitu: 

 Motif beli yang bersifat 

rasional (rational buying 

motives) 

Seperti telah dikemukakan di 

atas, motif ini melibatkan 

rasionalitas dari konsumen. 

Jadi dalam hal ini, konsumen 

melakukan proses pembelian 

dengan menggunakan alasan-

alasan yang telah 

diperhitungkan dengan 

matang. Mereka 

mempertimbangkan berbagai 

kriteria dalam proses 

pembelian barang, seperti 

kriteria mengenai harga, 

kualitas, ukuran barang, 

maupun waktu. Motif rasional 

merupakan motif yang 

disadari. 

 Motif beli yang bersifat 

emosional (emotional buying 

motives) 

Pada pembelian ini, 

konsumen membeli barang 

dengan lebih menitikberatkan 

pada dorongan emosi yang 

biasanya berdasarkan pada 

perasaan-perasaan seperti rasa 

bangga, gengsi, tidak mau 
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kalah dari orang lain, ataupun 

hanya untuk kesenangan 

pribadi, yang dilihat secara 

rasional, hal itu tidak perlu. 

Motif ini bisa terjadi secara 

sendiri dan dapat juga terjadi 

bersamaan dengan motif beli 

rasional 

 Patronage Buying Motives 

Motif ini merupakan motif 

berkaitan dengan pemilihan 

tempat berbelanja. Patronage 

Buying Motives menyebabkan 

seseorang tetap membeli 

produk/jasa di tempat tertentu, 

walaupun tempat lain 

menawarkan jasa/produk yang 

relatif sama dan sebanding. 

Patronage Buying Motives  

ini dapat bersifat emosional 

dan dapat juga besifat 

rasional. 

Setelah membahas defenisi di 

atas, jadi dapat disimpulkan bahwa 

motivasi asal kata dari motif yaitu suatu 

kehendak atau keinginan yang timbul 

dalam diri seseorang yang menyebabkan 

orang itu berbuat. Sedang motif terdiri 

dari dua unsur yaitu unsure yang pertama 

berupa daya dorong untuk berbuat, sedang 

unsur kedua ialah sasaran atau tujuan. 

Daya dorong yang ada dalam diri manusia 

tersebut timbul dengan dilandasi oleh 

kebutuhan dasar manusia.Semua orang 

memiliki motif dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Motivasi tersebut 

adalah menjadi suatu motif apabila telah 

mencapai tingkat intensitas yang cukup. 

Jadi, antara motivasi dan motif itu 

mempunyai kaitan erat. Motivasi akan 

dapat mengenai sasaran kalau orang tahu 

motif yang tepat pada seseorang, sehingga 

mampu mendorong melakukan perbuatan 

tertentu sesuai dengan yang dikehendaki 

oleh sipemberi motivasi, misalnya orang 

dalam keadaan kenyang tidak ada tertarik 

dengan motivasi makanan yang tersaji 

didepannya, meski jenis makanan tersebut 

sangat menggiurkan. Sebaliknya orang 

dalam keadaan lapar yang sangat, nasi dan 

garam saja sudah cukup menjadi motivasi 

dalam dirinya. 

Dalam suatu keputusan untuk 

melakukan pembelian, biasanya 

konsumen memutuskan mengenai produk 

apa yang akan dibeli, tempat dilakukan 

pembelian, harga yang cocok untuk dibeli, 

dan sebagainya. Berbagai pertimbangan 

yang dilakukan oleh konsumen untuk 

melakukan pembelian. 

Tausley, Clark, dan E. Clark (1992:146) 

mengemukakan bahwa: 

 Patronage buying Motives 

merupakan pertimbangan-

pertimbangan yang menyebabkan 

konsumen membeli barang-barang 

dan jasa pada tolok tertentu atau 

tempat tertentu 

 

Redinbauch (1988:100) mengemukakan 

bahwa: 

 Patronage Buying Motives adalah 

motif-motif yang merangsang 

konsumen untuk berbelanja pada 

suatu tolok dibandingkan toko 

lainnya. 

 

Sedangkan Converse, Huegy, dan 

Mitchell mengemukakan 

(1965:75): 

 The consumer may decide what to 

buy is called a selective motives 

and deciding where or from whom 

to buy, a patronage motives  

 

Menurut Converse, Huegey dan Mitchell, 

unsur-unsur Patronage Buying Motives 

adalah sebagai berikut (1965:75): 

 Peputation, location of store, 

price, service, assortment of goods 
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Sementara itu, Laudon dan Della Bitta 

(1993:539) mendefinisikan Patronage 

buying Motives sebagai berikut: 

 Patronage Motives are the reason 

that consumers choose one place 

to shop reather than anoter and 

include special brands, attractives 

facilities, personal services, 

convenience, goods values, 

attentive sales people and good 

tore image 

 

Pendapat lain dari Winardi (1992:1441) 

menyebutkan : 

 Pertimbangan-pertimbangan yang 

menyebabkan konsumen membeli 

barang-barang pada toko tertentu 

dikenal sebagai patronage buying 

motives 

 

Sedangkan menurut Stanon (1997:114), 

beberapa unsur Patronage Buying Motives 

yang penting adalah: 

 Convenience of location 

 Attractive store of merchandise 

 Assortment of merchandise 

 Ease of locating merchandise 

 Price 

 Service offered 

 Rapidity of service 

 Caliber of sales personnel 

 Uncrowded condition 

Dari pendapat-pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa Patronage 

Buying Motives adalah alasan-alasan atau 

pertimbangan-pertimbangan yang 

menyebabkan konsumen membeli barang 

atau jasa pada toko atau tempat tertentu 

dibandingkan dengan tempat  lainnya 

yang meliputi reputasi, lokasi, harga, 

pelayanan, pilihan barang, fasilitas yang 

memadai, citra perusahaan yang baik, dan 

lain sebagainya 

Adapun tujuan perusahaan dalam 

memenuhi Patronage Buying Motives ini 

adalah agar konsumen tetap membeli dari 

toko/tempat terebut walaupun toko/tempat 

lain menawarkan barang/jasa yang relatif 

sama. 

Dalam kasus ini Patronage 

Buying Motives diartikan alasan-alasan 

yang menyebabkan konsumen ingin 

menonton film di bioskop Plaza 

Palembang. Alasan tersebut timbul karena 

adanya dorongan individu untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

mendapatkan hiburan. 

Alasan-alasan tersebut bukan 

hanya menyangkut hal-hal yang menjadi 

alasan utama dari konsumen atau alasan 

yang menyebabkan konsumen ingin 

menonton di bioskop Plaza Palembang 

yang tidak diperoleh jika menonton di 

bioskop lain seperti lokasi, film, harga, 

suasana, tetapi pengertian Patronage 

Buying Motives disini mengandung 

pengertian lebih luas dari itu, yaitu bisa 

juga terdiri dari hal-hal yang menjdi 

alasan konsumen menonton film baik pada 

bioskop Plaza maupun bioskop lainnya, 

seperti promosi, pelayanan, desain. 

Dalam proses keputusan 

pembelian suatu produk atau jasa yang 

penting adalah pemilihan toko atau tempat 

dimana ia akan membeli suatu produk 

atau jasa. Terdapat beberapa peranan yang 

mungkin dimainkan oleh pelanggan, yaitu: 

 Initiator, yaitu orang yang pertama-

tama menyarankan atau memikirkan 

gagasan membeli produk atau jasa 

 Influencer, yaitu orang yang 

memberikan pandangan atau nasehat 

dalam membuat keputusan akhir 

 Decider, yaitu orang yang pada 

akhirnya menentukan sebagian besar 

atau keseluruhan keputusan pembelian 

 Buyer, yaitu orang yang melakukan 

pembelian yang sebenarnya 

 User, yaitu orang yang menikmati 

atau memakai produk atau jasa yang 

dibeli 
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Menurut Kotler pada proses 

keputusan pembelian, terdapat 5 tahap 

yang melalui konsumen. Tahap-tahap 

tersebut adalah (Kotler,1997:229): 

 Pengenalan masalah 

Proses pembelian dimulai dengan 

mengenalan masalah atau kebutuhan. 

Kebutuhan dapat digerakkan oleh 

rangsangan dari dalam diri pembeli 

atau dari luar 

 Pencarian informasi 

Seseorang konsumen yang mulai 

tergugah minatnya mungkin akan 

mencari informasi yang lebih banyak 

lagi atau mungkin juga tidak. 

Informasi tersebut diperoleh dari 

empat sumber yaitu: pribadi, komersil, 

umum, dan pengalaman 

 Penilaian alternatif 

Penilaian alternative atau evaluasi 

yang relevan adalah orientasi kognitif 

yakni memandang konsumen dalam 

mempertimbangkan suatu produk 

terutama berlandaskan pada 

pertimbangan yang sadar dan rasional. 

 Keputusan pembelian 

Dalam keputusan pembelian, 

konsumen mungkin mempunyai 

sesuatu maksud tertentu dan 

cenderung membeli merek yang 

disukainya. Selain itu sikap orang lain 

serta situasi yang tidak terduga juga 

dapat mempengaruhi keputusan 

pembeli. Keputusan tersebut dapat 

berupa keputusan tentang merek, 

keputusan pembeli dari siapa, 

keputusan tentang jumlah, keputusan 

tentang waktu membeli, keputusan 

tentang cara membayar. Keputusan-

keputusan itu tidak selalu dilakukan 

menurut urutan tersebut. 

 Perilaku pasca pembelian 

Setelah melakukan pembelian, 

konsumen mungkin akan merasa puas, 

apabila produk atau jasa tersebut 

memenuhi harapannya. Dan 

sebaliknya, konsumen akan merasa 

tidak puas jika tidak memenuhi 

harapannya. Kepuasan dan 

tidakpuasan akan mempengaruhi 

tingkah laku berikutnya. Jika 

konsumen merasa puas, ia akan 

melakukan pembelian ulang, atau 

akan mengatakan sesuatu yang serba 

baik kepada orang lain. Sebaliknya 

konsumen akan meninggalkan produk 

terebut, atau mengurangi 

ketidakcocokan itu dengan mencari 

informasi yang akan menegaskan nilai 

yang tinggi, dan kelak akan 

menghindari untuk melakukan 

pembelian ulang serta akan 

mengatakan sesuatu yang serba buruk 

kepada pihak lain. 

 

 

HIPOTESIS PENELITIAN 

Berdasarkan landasan kerangka 

berpikir di atas maka penulis mencoba 

membuat hipotesis sebagai berikut: 

Pertama : Faktor pembentuk Patronage 

Buying Motives secara 

bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan konsumen 

dalam menonton film di 

bioskop Plaza 21 Palembang. 

Kedua   : Faktor film memiliki 

pengaruh dominan terhadap 

keputusan konsumen dalam 

menonton film di bioskop 

Plaza 21 Palembang. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian masalah pengaruh 

faktor-faktor Patronage Buying Motives 

yang dilaksanakan oleh bioskop Plaza 21 

yang mempengaruhi keputusan konsumen 

merupakan penelitian dengan metode 

causal research atau hubungan sebab 

akibat untuk melihat pengaruh 

independent variable (Patronage Buying 
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Motives) terhadap dependent variable 

(keputusan konsumen). 

Populasi dan Sampel 

 Populasi penelitian ini adalah 

konsumen yang menonton film di bioskop 

Plaza 21. Jumlah populasi yang bervariasi 

menyebabkan peneliti sulit menentukan 

besarnya populasi yang akan diteliti. 

Namun menurut  Umar (2004:110) 

menjelaskan bahwa jika populasi sulit di 

ketahui maka jalan keluarnya ada 3 cara 

yaitu : 

1. Diambil dari penelitian terdahulu, jika 

ada. 

2. diambil dari beberapa data  sekunder 

yang dianggap cukup mewakili 

3. menggunakan pendekatan rumus 

range (R) 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis 

menggunakan data volume penjualan 

bulan November  2004  yaitu sejumlah 

4.510 orang.  

Untuk penarikan sampel 

digunakan rumus slovin : 

 

n = 
N 

1 + Ne
2 

Dengan e = 1%, sehingga didapat 

jumlah sampel : 

n = 
4510 

46,1
 

Maka n = 97,8. 

Agar lebih mempermudah, maka 

peneliti, mengambil inisiatif dengan 

membulatkan hasil tersebut menjadi 100 

sampel.  

Rancangan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunaka metode Probability 

Sampling, khususnya simple random 

sampling dengan memilih komsumen 

yang datang  pada urutan ganjil.  

 

 

 

Variabel Penelitian, Batasan 

Operasional dan Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini, yang 

menjadi independent variabel (variabel 

bebas) adalah faktor-faktor Patronage 

Buying Motives dengan sub variabel 

lokasi, film, suasana, harga, desain, 

layanan dan promosi. Sementara itu objek 

penelitian yang merupakan dependent 

variabel (variabel terikat) adalah 

keputusan pembelian konsumen. Dari 

kedua objek penelitian tersebut di atas 

diharapkan dapat menganalisis mengenai 

bagaimana pengaruh Patronage Buying 

Motives terhadap keputusan konsumen 

dalam menonton film di bioskop Plaza 21 

Palembang. 

Adapun batasan operasional 

penelitian ini adalah faktor-faktor 

pembentuk Patronage Buying Motives 

yang dilaksanakan oleh bioskop 21 yaitu : 

1. Lokasi, yang terdiri dari : 

 Lingkungan  

 Area parkir  

 Akses 

2. Film, yang terdiri dari : 

 Pilihan film  

 Kualitas Film  

 Kualitas Gambar Film 

3. Suasana, yang terdiri dari : 

 Suasana  Kantin bioskop 

 Penyejuk Udara 

 Tempat duduk 

 Kebersihan ruangan toilet dan 

lobby 

4. Harga, yang terdiri dari : 

 Perbandingan harga dengan 

kompetitor 

 Permintaan 

 Biaya produksi 

5. Desain, yang terdiri dari : 

 Tata Suara 

 Lobby  

 Layar film 
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6. Pelayanan, yang terdiri dari : 

 Pelayanan dalam hal teknis 

pemutaran film 

 Proses pembelian karcis 

7. Promosi, yang terdiri dari : 

 Iklan film di koran 

 Informasi poster film di lobby 

dan spanduk 

 Cuplikan film-film 

 Sayembara/kuis berhadiah 

Batasan operasional untuk variabel terikat 

(keputusan pembelian konsumen) adalah : 

 lokasi bioskop Plaza 21 ini jika 

dibandingkan dengan bioskop lain  

 film-film yang disajikan bioskop 

Plaza 21 ini jika dibandingkan 

dengan bioskop lain  

 suasana bioskop Plaza 21 ini jika 

dibandingkan dengan bioskop lain  

 harga karcis bioskop Plaza 21  ini 

jika dibandingkan dengan bioskop 

lain 

 desain bioskop Plaza 21  ini jika 

dibandingkan dengan bioskop lain 

 pelayanan bioskop Plaza 21  ini 

jika dibandingkan dengan bioskop 

lain 

 promosi yang dilakukan bioskop 

Plaza 21  ini jika dibandingkan 

dengan bioskop lain 

 Tingkat kunjungan Anda ke 

bioskop Plaza 21  

 perencanaan sebelum menonton 

film di bioskop 

Penentuan nilai kuesioner 

menggunakan skala likert, menurut Umar 

(2004:132) skala likert adalah skala yang 

berhubungan degan pernyataan tentang 

sikap seseorang terhadap sesuatu, 

responden diminta mengisi pernyataan 

dalam skala ordinal berbentuk verbal 

dalam jumlah kategori tertentu bisa 5, 7. 

skala penilian dalam penelitian ini  yaitu : 

pilihan a (skor 5), pilihan b (skor 4), 

pilihan c (skor 3), pilihan d (skor 2), 

pilihan e (skor 1). Bila pertanyaannya 

negatif maka kategori penilaiannya 

menjadi kontradiktif yaitu: pilihan a (skor 

1), pilihan b (skor 2), pilihan c (skor 3), 

pilihan d (skor 4), pilihan e (skor 5). (lihat 

kuesioner penelitian). 

 

Teknik Analisis Data 

analisis regresi linier berganda 

digunakan untuk mengetahui pengaruh 

Patronage Buying Motives terhadap 

keputusan konsumen. Sebelum melakukan 

analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji 

validitas, uji reabilitas dan uji 

normalitas.Perhitungan juga dilakukan 

dengan program SPSS (Statistical Product 

for Services Solutions) for Windows 

ver.12. Model hubungan variabel akan 

dianalisa dengan formula persamaan 

regresi :  

Y = β 0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 +  

β5X5 +  β6X6 +  β7X7  

Dimana :  

Y = Keputusan konsumen 

β 0 = Konstanta  

β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7 = Koefisien 

regresi 

X1  = variabel lokasi 

X2 = variabel film 

X3  = variabel suasana 

X4  = variabel harga 

X5  = variabel desain 

X6  = variabel layanan 

X7  = variabel promosi 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk mengetahui pengaruh 

hubungan data primer yang diuji,  yang 

berasal dari 7 variabel bebas faktor 

Patronage Buying Motives yang 

mempengaruhi keputusan konsumen yaitu 

lokasi, film, suasana, harga, desain, 

pelayanan dan promosi serta satu variabel 

terikat keputusan pembelian konsumen 

dalam menonton film di bioskop Plasa 21 
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Palembang. Data yang diperoleh dari 100 

responden yang telah mengisi kuesioner 

secara lengkap diolah juga dengan 

menggunakan program SPSS, selanjutnya 

hasil analisis disajikan pada tabel berikut 

ini : 

Tabel 2 

Hasil uji regresi linier berganda 

Y  =  0,232 + 0,004X1 + 0,199X2 + 0,232X3 + 

0,134X4 + 0,007X5 + 0,134X6+ 0,262X7 

R = 0,511  R
2
 = 0,261   F = 4,651   p = 0,000    

Konstanta = 0,232 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 
t hitung p 

X1 0,004 0,046 0,964 

X2 0,199 2,577 0,012 

X3 0,232 1,995 0,049 

X4 0,134 2,103 0,038 

X5 0,007 0,072 0,943 

X6 0,134 2,239 0,028 

X7 0,262 2,521 0,013 

Sumber: Pengolahan data primer  

Keterangan : 

Y  =  Keputusan Pembelian  R =  Koefisien korelasi 

X1  =  lokasi  R
2
 =  Koefisien determinasi 

X2 =  Film  p = Tingkat Kemaknaan 

X3 =  Suasana 

X4 =  Harga 

X5 = Desain 

X6 = Pelayanan 

X7 = Promosi 

 

Fungsi regresi yang didapat dalam 

penelitian ini adalah   

Y  =  0,232 + 0,004X1 + 0,199X2 + 

0,232X3 + 0,134X4 + 0,007X5 + 

0,134X6+ 0,262X7, 

Hal ini menunjukkan  bahwa : 

 bila tidak dipengaruhi oleh patronage 

buying motives maka nilai keputusan 

pembelian yang didapat adalah 

sebesar 0,232,  

 jika nilai X1 (lokasi) meningkat 

sebesar satu unit, maka nilai Y 

(keputusan pembelian) meningkat 

sebesar 0,004 point score. 

 jika nilai X2 (film) meningkat sebesar 

satu unit, maka nilai Y (keputusan 

pembelian) meningkat sebesar 0,199 

point score. 

 jika nilai X3 (suasana) meningkat 

sebesar satu unit, maka nilai Y 

(keputusan pembelian) meningkat 

sebesar 0,232 point score. 

 jika nilai X4 (harga) meningkat 

sebesar satu unit, maka nilai Y 

(keputusan pembelian) meningkat 

sebesar 0,134 point score. 

 jika nilai X5 (desain) meningkat 

sebesar satu unit, maka nilai Y 

(keputusan pembelian) meningkat 

sebesar 0,007 point score. 

 jika nilai X6 (pelayanan) meningkat 

sebesar satu unit, maka nilai Y 

(keputusan pembelian) meningkat 

sebesar 0,134 point score. 

 jika nilai X7 (promosi) meningkat 

sebesar satu unit, maka nilai Y 

(keputusan pembelian) meningkat 

sebesar 0,262 point score. 

 

Dari hasil uji regresi linear 

berganda terlihat bahwa secara serentak 

seluruh faktor pembetuk variabel bebas 

Patronage Buying Motive mempengaruhi 

keputusan konsumen menonton di Plaza 

21 Palembang pada tingkat convidence 

level dengan nilai R
2
 0,261. Ini berarti 

faktor-faktor Patronage Buying Motive 

tersebut mempengaruhi keputusan 

konsumen sebesar 26,1%, selebihnya 

yaitu sebesar 73,9% dipengaruhi oleh 

faktor diluar bauran promosi  seperti 

(Kotler 2002:329): sosisal, budaya, 

pribadi, dan psikologi.  

Nilai koefisien korelasi (R) 

penelitian ini diperoleh positif yaitu 0,511 

dapat diartikan bahwa semakin kuat 
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pengaruh Patronage Buying Motives  

maka akan semakin besar juga 

pengaruhnya terhadap keputusan 

konsumen dalam menonton film di 

bioskop Plaza 21 Palembang dengan 

asumsi bahwa variabel bebas lainnya 

tersebut tetap (konstan). 

Dari hasil uji F tersebut di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan 

secara bersama-sama Patronage Buying 

Motives memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan konsumen 

dalam menonton film di bioskop Plaza 21 

Palembang. Hal ini membuktikan bahwa 

hipotesis penelitian ini yang berbunyi: 

„Faktor pembentuk Patronage Buying 

Motives secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan konsumen dalam menonton 

film di bioskop Plaza 21 Palembang” 

terbukti kebenarannya dan hipotesis 

diterima. 

Dalam kasus ini Patronage 

Buying Motives diartikan alasan-alasan 

yang menyebabkan konsumen ingin 

menonton film di bioskop Plaza 

Palembang. Alasan tersebut timbul karena 

adanya dorongan individu untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

mendapatkan hiburan. 

Alasan-alasan tersebut bukan hanya 

menyangkut hal-hal yang menjadi alasan 

utama dari konsumen atau alasan yang 

menyebabkan konsumen ingin menonton 

di bioskop Plaza Palembang yang tidak 

diperoleh jika menonton di bioskop lain 

seperti lokasi, film, harga, suasana, tetapi 

pengertian Patronage Buying Motives 

disini mengandung pengertian lebih luas 

dari itu, yaitu bisa juga terdiri dari hal-hal 

yang menjdi alasan konsumen menonton 

film baik pada bioskop Plaza 21 maupun 

bioskop lainnya, seperti promosi, 

pelayanan, desain. 

Dari hasil uji parsial faktor film 

memiliki pengaruh dominan terhadap 

keputusan konsumen dalam menonton 

film di bioskop Plaza 21 Palembang 

dengan nilai p=0,012 < 0,05 dan nilai 

thitung = 2,577. Hal ini membuktikan 

hipotesis kedua yang berbunyi “Film 

memiliki pengaruh dominan terhadap 

keputusan konsumen dalam menonton 

film di bioskop Plaza 21 Palembang” 

terbukti dan hipotesis diterima 

Jenis film memang memacu 

keinginan konsumen untuk menonton 

film. Apabil pihak manajemen plaza 21 

tidak selektif memilih jenis film yang 

akan diputar, maka dapat menurunkan 

kuantitas konsumen untuk menonton film 

di plaza 21. Pilihan jenis film dapat 

disesuaikan dengan faktor budaya, 

pribadi, dan psikologi masyarakat sekitar. 

Seperti yang dikatakan oleh Kotler 

(1997:173) bahwa prilaku konsumen 

sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, 

pribadi, dan  psikologi. Contohnya bila 

saat hari valentine yang sangat 

digandrungi para remaja, maka sebaiknya 

dipilih film-film yang bertemakan remaja. 

  Promosi yang dilakukan oleh 

pihak 21 cukup gencar dengan adanya 

program cuplikan disertai resensi tentang 

suatu film yang sedang ditayangkan oleh 

group 21 pada salah satu stasiun televisi 

juga memacu konsumen untuk 

menyaksikan film tersebut. Seperti yang 

terlihat pada tabel sebagian besar 

responden menyatakan bahwa mereka  

mengetahui film yang akan diputar  dari 

media massa baik itu media cetak maupun 

media elektronik. 

Faktor lokasi pada penelitian ini  

tidak terlihat begitu signifikan, hal ini 

dikarenakan lokasi memang tidak menjadi 

tolok ukur para responden yang 

diwawancarai mengingat semua lokasi 

yang ada diwilayah Palembang sangat 

mudah untuk dijangkau, terlebih lagi 

kebanyakan masyarakat banyak yang telah 

memiliki kendaraan pribadi sehingga 
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memudahkan mereka untuk menjangkau 

lokasi bioskop. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

1. Faktor pembentuk Patronage Buying 

Motives  secara serentak 

mempengaruhi keputusan konsumen 

dalam menonton film di bioskop Plaza 

21 Palembang. Kesimpulan ini 

didasarkan pada hasil analisis data 

penelitian dengan menggunakan 

model regresi linear berganda, pada 

tingkat kemaknaan p=0,005   dengan 

tingkat kepercayaan (convidence level) 

sebesar 95%. Dapat disimpulkan pula 

bahwa hipotesis penelitian ini yang 

berbunyi “Faktor pembentuk 

Patronage Buying Motives secara 

bersama-sama memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap keputusan 

konsumen dalam menonton film di 

bioskop Plaza 21 Palembang” terbukti 

dan hipotesis diterima. 

2. Faktor “film” memiliki pengaruh 

dominan terhadap keputusan 

konsumen dalam menonton film di 

bioskop Plaza 21 Palembang dengan 

nilai p=0,012 < 0,05 dan thitung = 2,577. 

Saran 

1. Faktor film, suasana, harga, layanan 

dan promosi  yang memiliki pengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

konsumen dalam menonton film di 

bioskop Plaza 21 Palembang harus 

terus-menerus diperhatikan dengan 

cara terus memperhatikan unsur-unsur  

yang dapat menarik minat konsumen 

yakni : budaya (kebiasaan, adat, 

kepercayaan, keagamaan) , pribadi 

(usia, pekerjaan, keadaan ekonomi, 

gaya hidup, kepribadian), dan 

psikologi (motivasi, persepsi).  

2. kualitas dan kuantitas Promosi film 

baik pada media cetak maupun media 

elektronik ada baiknya terus 

ditingkatkan mengingat bahwa 

sebagaian besar responden pada 

penelitian ini mengetahui jadwal film 

setelah melihat di media massa baik 

itu media cetak maupun media 

elektronik. 

3. Dalam penelitian ini terlihat bahwa 

konsumen yang menonton di Plaza 21 

didominasi oleh kaum muda (berusia 

< 30 tahun) dan belum menikah oleh 

karena itu disarankan agar pihak 

manajemen Plaza 21 untuk 

meningkatkan intensitas penayangan 

film-film remaja.   

4. Untuk melengkapi kekurangan dan 

kelemahan dalam penelitian ini 

dianjurkan untuk dapat dilakukan 

penelitian sejenis dengan 

menggunakan alat ukur yang lebih 

baik dan cakupan responden yang 

lebih luas. 
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