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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

Pada penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan metode one way ANOVA (Analysis of Variance) atau ANAVA 

satu jalur, yaitu untuk mencari perbedaan impulse buying melalui media 

online pada wanita karir ditinjau dari Locus Of Control. Uji normalitas 

penelitian dan uji homogenitas perbedaan antar variabel harus dilakukan 

terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian terhadap komparasi antar 

variabel. 

A. Uji Asumsi 

1. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas pada variabel impulse buying dengan 

menggunakan program Statistical Packages for Social Sciences 

(SPSS) Release 13.00, serta penghitungan normalitas dilakukan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test  menunjukkan hasil K-S 

Z sebesar 1,144 dengan p=0,146 (p>0,05). Hasil menunjukkan 

bahwa distribusi penyebaran normal. Hasil uji normalitas 

selengkapnya dapat dilihat di lampiran E1. 

  

2. Uji Homogenitas  

Hasil uji homogenitas antara variabel impulse buying pada 

locus of control menunjukkan 1,521 dengan taraf signifikansi 0,225 

dengan p>005. Berdasarkan hasil uji asumsi homogenitas, 

menunjukkan bahwa syarat homogenitas terpenuhi.  
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B. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi yaitu uji normalitas dan uji 

homogen, maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan 

menggunakan program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) 

Version 13.00 for Windows. Teknik yang digunakan adalah teknik one 

way ANOVA. Hasil analisis data yang dilakukan pada penelitian 

perbedaan impulse buying melalui media online pada wanita karir 

ditinjau dari locus of control ditunjukkan nilai F = 4,680, nilai p= 0,012 

(p<0,05). Hasil ini berarti bahwa hipotesis diterima, yaitu ada 

perbedaan  impulse buying melalui media online pada wanita karir 

ditinjau dari locus of control. 

Perbedaan pada aspek-aspek dapat dilihat pada nilai rata-rata, 

yaitu pada aspek internal= 61,15, aspek powerful others= 73,79, aspek 

chance= 68,72. Berdasarkan rata-rata tersebut dikatakan bahwa aspek 

powerful others lebih tinggi dibanding aspek chance dan aspek internal. 

 

C. Pembahasan 

Hipotesis pada penelitian ini diterima atau terbukti, hal ini 

menunjukkan bahwa ada perbedaan impulse buying melalui media online 

ditinjau dari locus of control pada wanita karir di wilayah kota Semarang 

Selatan. Perilaku impulse buying melalui media online dengan powerful 

others locus of control lebih tinggi daripada perilaku impulse buying 

dengan chance locus of control dan internal locus of control.  
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Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Widawati (2011, 

h.129) yang menentukan bahwa terdapat hubungan positif antara locus of 

control dengan impulse buying, yang ditunjukkan dengan nilai r= 0,481 

(p<0,01). Hasil penelitian ini juga mendukung konsep locus of control 

Rotter (dalam Widawati, 2011, h.130-131) yaitu terdapat perbedaan-

perbedaan antara locus of control eksternal dan internal. Konsumen 

dengan locus of control eksternal lebih mudah terstimulasi oleh faktor 

diluar dirinya, sehingga peran keluarga, teman, saran ahli, iklan, tampilan 

kemasan produk, sampel produk, dan lain-lain menjadi faktor yang 

penting dalam memunculkan tingkah laku pembelian, dikarenakan 

individu dengan locus of control eksternal meyakini bahwa dirinya 

dikendalikan oleh hal-hal diluar dirinya. Sedangkan individu dengan 

locus of control internal lebih selektif dalam menerima stimulasi dari luar 

dirinya.   

Berdasarkan hasil penelitian Widawati dan pendapat Rotter di 

atas, maka dapat dipakai untuk membahas hasil penelitian ini, yaitu 

aspek powerful others (aspek eksternal) lebih tinggi tingkat impulse 

buyingnya dibanding aspek chance dan aspek internal. Lebih lanjut, 

berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa individu dengan 

locus of control eksternal memiliki impulse buying lebih tinggi, 

sebaliknya individu dengan locus of control internal memiliki impulse 

buying yang lebih rendah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pinto 

(dalam Wiwin dan Ali, tt, h.8) bahwa individu dengan locus of control 

internal cenderung lebih percaya diri, lebih yakin serta memiliki inisiatif 

dan berusaha mengendalikan impulsifitas yang mereka rasakan. Petri 
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(dalam Widawati, 2011, h.131) mengatakan bahwa individu dengan 

locus of control internal akan selektif terhadap stimulus, mampu 

menunda kepuasan, tidak mudah terpengaruh, mampu menahan 

keinginan dan perasaan sesaat, lebih mampu mengontrol impulse atau 

keinginan, serta lebih tahan pengaruh sosial.  

Pendapat serupa juga dikatakan Widawati (2011, h.130) 

mengatakan bahwa pada umumnya konsumen melakukan pembelian 

barang dikarenakan adanya suatu kebutuhan yang harus dipuaskan, 

namun seringkali perilaku membeli yang ditampilkan belum tentu 

dilandasi oleh adanya kebutuhan tersebut, sehingga apa yang diputuskan 

menjadi tidak efektif atau tidak tepat sasaran. Pembelian yang tidak 

efektif, meski secara personal memberi kesan memenuhi kebutuhan dan 

kepuasaan sesaat, namun efek jangka panjang adalah peningkatan 

anggaran ataupun pemborosan biaya belanja. Selanjutnya berkaitan 

dengan variabel psikologi yaitu faktor personal, menjadi salah satu faktor 

penentu munculnya perilaku membeli pada konsumen. Locus of control 

menjadi salah satu aspek kepribadian yang menjadi faktor personal yang 

berarti dalam menentukan munculnya perilaku pembelian konsumen 

(Widawati, 2011, h.130). Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Kielbauch, dkk (dalam Tien dkk, 2007, h.251) mengatakan bahwa locus of 

control merupakan sifat kepribadian yang relatif stabil dan dapat berubah 

dalam keadaan-keadaan tertentu. 

Pada penelitian ini terdapat kendala dalam proses pengambilan 

data penelitian di lapangan yang dapat dianggap sebagai kelemahan 

penelitian, yaitu: 
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1. Peneliti cukup mengalami kesulitan menemukan subjek penelitian, 

hal ini dikarenakan pada saat proses turun ke lapangan, sebagian 

besar dilakukan pada saat jam istirahat kantor, serta beberapa lainnya 

dilakukan setelah jam pulang bekerja, karena permintaan dan 

kesepakatan subjek yang bersangkutan. Oleh sebab itu pengambilan 

data penelitian dilapangan membutuhkan waktu yang cukup panjang, 

selain itu beberapa subjek juga terlihat terburu-buru mengerjakan 

karena lelah dan ingin segera berisitirahat.  

2. Pada saat pengerjaan skala, sebagian besar subjek meluangkan waktu 

istirahat yang pada umumnya dimanfaatkan untuk makan siang dan 

beribadah. Selain itu rata-rata subjek sedang bersama rekan kerja 

atau teman, sehingga mengerjakan bersamaan dengan aktivitas lain 

seperti makan dan mengobrol.   

 




