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Investigasi Empiris Tentang Hubungan  
Faktor-Faktor Kultural Dan Pola Konsumsi  

Di Zona Geopolitik Selatan Nigeria 
 

PENDAHULUAN 

Pola Konsumsi menjadi satu bahasan yang tidak pernah habisnya untuk didiskusikan 

dan dilakukan penelitian secara mendalam. Beragamnya latar belakang konsumen 

cenderung mempengaruhi pola konsumsi dari konsumen tersebut. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi pola konsumsi seseorang adalah faktor-faktor kultural yang dimiliki atau 

berada di sekitar konsumen tersebut.  

 

RINGKASAN PAPER 

Paper karya Hart O. Awa et. al yang berjudul An Empirical Investigations of Cultural 

Factors and Consumption Patterns Correlates in The South-South Geopolitical Zone of Nigeria  

mencoba menguraikan hasil penelitian tentang pengaruh faktor budaya seperti kebiasaan, 

keyakinan dan nilai-nilai terhadap pola konsumsi atas permen karet, pakaian tradisional, 

pakaian pernikahan dan upacara pemakaman di Zona Geopolitik Selatan bagian Selatan 

Nigeria.  

Setiap ekonomi, negara, politik, organisasi kerja, masyarakat, dan keluarga / rumah 

tangga memiliki beberapa ukuran keunikan dan mungkin kesamaan dalam norma-norma, 

tabu, keyakinan, sistem, cerita rakyat, dll; yang biasanya mencerminkan cara-cara umum 

kehidupan masyarakat, terutama perilaku konsumsi mereka. 

Wanita Prancis rata-rata hampir dua kali menggunakan kosmetik dan alat kecantikan 

lainnya. Perempuan Tanzania tidak akan memberikan telur untuk anak-anak mereka 

karena takut botak atau impoten. Bahkan dalam organisasi, keputusan sering 

mencerminkan latar belakang budaya dari pembuat keputusan (Awa, 2003) dan budaya itu 

sendiri memiliki hubungan yang kuat dengan kinerja keuangan perusahaan (Kotter dan 

Heskett, 1992; Van de Posting et al, 1998), orientasi pasar, dan keunggulan kompetitif 

(Sadri dan Lees, 2001).  



Zona Geopolitik Selatan bagian Selatan Nigeria adalah daerah bagian dari wilayah 

Delta Niger, yang terdiri dari enam negara-Akwa Ibom, Cross River, Bayelsa, Rivers, Delta, 

dan Edo. Zona ini sangat memberikan kontribusi untuk Ekonomi Nigeria melalui minyak 

dan gas yang belum mendapatkan perhatian pemerintah, sehingga saat ini sering dijadikan 

sebagai rumah militan beraksi, penculikan, dan penyanderaan. Zona GeoPolitik Selatan 

bagian selatan Nigeria memiliki atribut budaya berbeda yang membedakannya dengan 

yang zona geo-politik lainnya di Nigeria dan mengakomodasi beberapa etnis negara besar 

dan kecil dengan perbedaan budaya, yang sering nampak dalam pola konsumsi mereka. 

Secara khusus, warisan budaya yang unik mereka sebagian besar berkaitan dengan 

cara berpakaian, hiburan, pendidikan, peran jender, bahasa, pekerjaan, ritual pemakaman, 

estetika, norma, sistem nilai, biaya pernikahan, dll. Misalnya, konsumsi atas pakaian 

tradisional dan pakiana pernikahan mendapat perhatian yang lebih dari masyarakat untuk 

ditampilkan dalam sebuah festival atau upacara dan mereka berupaya untuk mencapainya 

sekalipun harus mengorbankan kebutuhan lainnya. 

Demikian pula dengan upacara pemakaman dianggap sangat penting bagi orang 

Selatan-Selatan sebagai referensi mereka dan memberikan penghormatan kepada anggota 

masyarakat yang meninggal. Secara umum, upacara dan ritual yang dilakukan mereka 

untuk menghormati dan / atau menguburkan orang mati mungkin memiliki kemiripan 

akan tetapi dalam beberapa kasus berbeda tergantung pada negara dan rakyat.  

Ada dua tujuan dari paper ini. Pertama, untuk secara empiris menguji pengaruh 

faktor budaya seperti kebiasaan, keyakinan, nilai dan pola konsumsi barang-barang 

konsumen seperti permen karet, pakaian tradisional, pakaian pernikahan, dan upacara 

pemakaman di zona geopolitik Selatan bagian Selatan Nigeria. Kedua, untuk mengukur 

konsekuensi dari perilaku budaya yang dikendalikan terhadap manupulasi variabel 

pemasaran dengan tujuan untuk membuat rekomendasi.  

Sehingga hipotesis yang diajukan adalah :  

H01  Pola konsumsi permen karet di Zona Selatan-Selatan tidak tergantung pada variabel 

budaya (Kebiasaan, keyakinan, dan nilai-nilai).  

H02  Tidak ada hubungan antara pola konsumsi pakaian tradisional dan faktor budaya.  

H03  Faktor budaya tidak berdampak pada pola konsumsi pakaian pernikahan.  

H04 Upacara pemakaman tidak ditentukan oleh faktor budaya.  



Dalam Kerangka Konseptual, penulis menyatakan bahwa setiap orang adalah 

produk dari kultur dan masyarakat dan harapan. Kultur adalah semuanya dan semuanya 

adalah kultur. Secara konseptual, budaya orang mewakili variabel lingkungan luas 

(Lancaster dan Massingham, 2001), meskipun kurang mencolok tetapi menyediakan arti 

dan arah intrinsik, implisit, dan informal baik secara sadar maupun sub-sadar (Rasyid et al, 

2003). Norma, kepercayaan dan kebiasaan dipelajari dari masyarakat dan mempertajam 

pola perilaku (Assael, 1996: Deal and Kennedy, 182; Kotter and Heskett, 1992).  

Kultur seseorang menunjukkan sistem struktur dan pengendalian untuk 

menghasilkan standar berperilaku (Rashid et al, 2003). Pola konsumsi, standar baik atau 

buruk, dan pola kehidupan lainnya berbicara pada bagian nilai-nilai yang mendefinisikan, 

mencerminkan, dan melestarikan budaya yang kemudian tampil dalam bentuk martabat, 

nilai, dan cita-cita hidup manusia (Scott, 1990; Karanaugh dan Huntington, 2000).  

Budaya yang terkait dengan bisnis dikelompokkan menjadi imperatif, adiaphora, dan 

eksklusif. Imperatif budaya merupakan kebiasaan dan harapan bisnis yang harus dipatuhi 

untuk mencapai kesuksesan atau dihindari jika budaya tersebut buruk untuk seseorang. 

Adiophora Budaya terkait dengan area perilaku atau kebiasaan dimana tidak ada pengaruh 

dari budaya asing dalam proses adaptasi dan identifikasinya. Eksklusif Budaya 

berhubungan dengan pola perilaku atau pola kebiasaan mereka yang secara eksklusif 

diperuntukkan bagi budaya lokal atau pribumi. 

Pada bagian kerangka empiris, Penelitian yang terkait adalah hasil penelitian dari 

Aaker dan Williams (1998), Skeenkamp et al (1999), Kotter dan Heskett (1992), Van der 

Post et al (1998), dan karya klasik Geert Hofstede dan rekan-rekannya tentang bagaimana 

nilai-nilai budaya mempengaruhi berbagai jenis usaha dan perilaku pasar. Hofstede (1991) 

mensurvei lebih dari 90.000 orang berasal dari 66 negara dan menemukan perbedaan 

budaya antara negara yang mengikuti empat dimensi pendekatan utama. Mereka adalah 

individualisme/kolektivisme index (IDV), yang berpusat pada diri-orientasi atau kepaduan 

kelompok, jarak kekuasaan indeks (PDI) menekankan pada otoritas orientasi atau 

kekuatan egalitarianisme, penghindaran ketidakpastian indeks (UAI), yang berfokus pada 

orientasi risiko atau tingkat toleransi terhadap ambiguitas, dan indeks maskulinitas / 

feminitas (MFS), yang berfokus pada ketegasan dan prestasi. Indeks terakhir telah terbukti 

mengerahkan sedikit manfaat, sedangkan individualisme/kolektivisme, menurut survei 



Hofstede, telah terbukti yang paling berguna, terutama di negara Amerika, dimana 

individualisme/kapitalisme mendominasi tertinggi dan di Jepang dan Perancis, di mana 

nilai-nilai ditempatkan pada kelompok atau tatap muka percakapan.  

Aaker dan Williams (1998) melakukan eksperimen tentang bagaimana nilai-nilai 

budaya mempengaruhi perilaku konsumen yang menggunakan siswa sebagai responden 

dari Cina dan Amerika, di mana kedua kelompok ditugasi untuk mencetak iklan yang fokus 

pada emosional orang lain dibandingkan dengan iklan yang fokus pada emosional diri 

sendiri. Mereka menggunakan temuannya untuk memprediksi bahwa individualistik 

Amerika dan kolektifitas China dibuang dengan membandingkan konsep berfokus pada diri 

sendiri dan fokus pada yang lain.  

Selanjutnya, Jepang dan Perancis dinilai cukup tinggi dalam indeks penghindaran 

ketidakpastian, dan Amerika Serikat yang rendah. Penjelasannya, hal tersebut dikarenakan, 

nilai-nilai budaya menunjukkan bahwa difusi inovasi akan lebih lambat di Jepang dan 

Prancis ketimbang di Amerika Serikat.  

Agama, takhayul, estetika, lembaga sosial, materialisme, dan yang lainnya pun mereka 

mempengaruhi kebiasaan masyarakat, pandangan mereka tentang kehidupan, produk yang 

mereka beli, cara mereka membelinya, dan bahkan media yang mereka gunakan. Pelanggan 

merespon gambar, mitos, dan metafora yang membantu mereka mendefinisikan identitas 

mereka pribadi dan nasional serta hubungannya dalam konteks budaya dan manfaat 

produk (Cateora dan Graham, 2002). Keunikan budaya dapat terlihat dengan cepat dalam 

simbol-simbol yang memiliki makna berbeda dalam hal warna, ekspresi artistik, standar 

kecantikan, musik, drama, tari, dll 

Singkatnya, budaya adalah variabel lingkungan yang jangkauannya besar yang 

mempengaruhi semua aspek dari perilaku manusia, termasuk pola konsumsi. Difusi dan 

adopsi inovasi, untuk tingkat yang sangat besar, tergantung pada membangun budaya 

kongruensi. Secara keseluruhan, budaya adalah dinamis (misalnya, peran seks) dan dapat 

dipengaruhi melalui manipulasi. Jadi strategi pemasaran harus dinilai oleh perluasan, 

dimana mereka membangun akseptabilitas budaya, dan / atau minimalisasi atau eliminasi 

perlawanan terhadap inovasi.  

 

 



Metode Pengumpulan dan Pengukuran Data 

Penelitian ini menggunakan desain riset eksploratori dalam tiga tahap yang ditata 

secara spesifik. Pengambilan sampel menggunakan teknik cluster. Responden yang 

dilibatkan sebanyak 480 responden dengan menggunakan kuesioner, diskriminasi tidak 

berlaku dalam administrasi kuesioner. Jadi, 160 responden dari setiap negara dan 40 

responden dari setiap LGA disurvei dengan tingkat respons yang mengesankan 90,8% 

(yaitu 436 kembali dan 44 tidak kembali atau tidak benar, maka dibuang). Skala Likert 4 

poin dengan jawaban sangat setuju (SA), setuju (A), tidak setuju (D) dan sangat tidak setuju 

(SD) dipergunakan dalam operasional pengukuran respon untuk menentukan sikap 

konsumen dan pendapat serta pola konsumsi umum atas permen karet, pakaian 

tradisional, pakaian pernikahan dan upacara pemakaman di zona tersebut. 

Data instrumen diuji validitas dan reliabilitas. Rank Spearman Korelasi Koefisien 

(rho)  estimasi adalah 0,98 menunjukkan tingkat kehandalan yang tinggi.  

Analisis Data 

Studi ini menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial untuk menganalisis 

data yang terkumpul agar dapat menyelidiki tingkat kekuatan hubungan antara variabel 

independen (kebiasaan, kepercayaan dan nilai) dengan variabel dependen (pola konsumsi) 

di Zona Geopolitik Selatan bagian Selatan Nigeria.  

Tes Statistik chi-kuadrat X2 digunakan karena data yang dikumpulkan bersifat 

kategoris. Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak sistem SAS. Statistik Chi-

square digunakan untuk menentukan apakah ada bukti bahwa dua variabel (faktor 

budaya) dan pola konsumsi bersifat independen atau berhubungan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1089 responden (20,8%) menyatakan sangat 

setuju bahwa faktor-faktor budaya terkait dengan pola konsumsi barang konsumen yang 

dipilih di Zona Geopolitik Selatan bagian Selatan di Nigeria, 2229 responden atau 42,6% 

setuju, 1193 responden (22,8%) menyatakan tidak setuju; 650 responden (12,4%) 

menyatakan sangat tidak setuju dan terakhir 71 responden (1,4%) tidak memberikan 

tanggapan.  

Hasil Uji Hipotesis 

Hasil uji hipotesis menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara faktor kultural 

yang terdiri dari kebiasaan, kepercayaan dan nilai dengan pola konsumsi produk 



konsumen seperti permen karet, pakaian tradisional, pakaian pernikahan dan upacara 

pemakaman di Zona geopolitik Selatan bagian Selatan di Nigeria. Variabel independen 

(faktor kultural) dalam penelitian ini merupakan variabel kualitatif dan data untuk uji 

hipotesis telah terkategorisasi. Bukti Statistik berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan 

adanya hubungan yang kuat antara faktor kultural dan pola konsumsi di Zona Geopolitik 

Selatan bagian Selatan di Nigeria. 

Jadi karena X2hit = 105.4167 > X2tab = 12,592, H0 ditolak dan H1 diterima, 

menunjukkan bahwa pola konsumsi di Zona Geopolitik Selatan Bagian Nigeria tergantung 

pada faktor budaya. Bukti tersebut memperkuat bahwa dua variabel (faktor kultural dan 

pola konsumsi) tidaklah independen akan tetapi berhubungan kuat. 

Diskusi dan Implikasi 

1. Faktor Kultural dan Permen Karet 

Faktor Kultural yang meliputi kebiasaan, kepercayaan dan nilai memiliki hubungan 

signifikan dengan pola konsumsi permen karet di Zona Geopolitik Selatan bagian 

Selatan Nigeria. Permen Karet diyakini sebagai pengganti dari pasta gigi dan 

pembersih mulut. Permen karet ini selalu ditawarkan kepada para pengunjung di pagi 

hari di setiap zona.  

2. Faktor Kultural dan Pakaian Tradisional 

Faktor kultural memiliki hubungan signifikan dengan pola konsumsi dari pakaian 

tradisional di Zona Geopolitik Selatan bagian Selatan Nigeria. Pakaian tradisional 

merupakan shopping goods, dimana konsumen akan membeli setelah melakukan 

perbandingan model produk, kualitas, kecocokan dan harganya. Penggunaan pakaian 

tradisional ditentukan oleh kultur masing-masing. Pakaian tradisional merupakan 

aspek material untuk menunjukkan budaya seseorang, dengan pakaian tersebut orang 

akan mengetahui seseorang tentang kebiasaan, kepercayaan dan nilai-nilainya. Hal ini 

menegaskan bahwa pakaian tradisional biasanya digunakan oleh masyarakat Zona 

Geopolitik Selatan bagian Selatan Nigeria saat kegiatan publik, keagamaan, tradisional 

dan lainnya. Saat itu, akan ditemukan persamaan dan perbedaan antara pakaian 

tradisional yang mereka pakai. 

 

 



3. Faktor Kultural dan Pakaian Pernikahan 

Faktor Kultural berdampak terhadap pola konsumsi dari pakaian pernikahan di Zona 

Geopolitik Selatan bagian Selatan Nigeria. Pakaian pernikahan merupakan pakaian 

khusus dengan karakteristik atau fitur yang membuat mereka memiliki nilai unik dan 

spesial bagi beberapa orang, konsekuensinya butuh waktu dan biaya tertentu untuk 

memperolehnya. Barang spesial seperti pakaian pernikahan ditentukan oleh budaya 

seseorang. Kultur sering dipandang sebagai kebiasaan kelompok masyarakat yang 

menggabungkan satu sama lain dalam suatu komunitas masyarakat. Pernikahan, 

pakaian pernikahan dan upaya pernikahan merupakan sangat ditentukan oleh budaya 

masyarakat tertentu. Setiap negara, kelompok etnis, agama dsb memiliki karakteristik 

unik terkait pernikahan dan pakaian pernikahan yang dipengaruhi oleh kebiasaan dan 

kepercayaan dari masyarakat tersebut.  

4. Faktor Kultural dan Upacara Pemakaman 

Faktor Kultural memiliki hubungan signifikan dengan pola konsumsi upacara 

pemakaman di Zona Geopolitik Selatan bagian Selatan Nigeria. Upacara Pemakaman 

merupakan produk yang tidak dicari orang, dilaksanakan saat ada orang tercinta yang 

meninggal. Dalam upacara pemakaman akan mencakup peti mati, upacara penguburan, 

batu nisan, makam dan lain-lain. Bentuk upacara pemakaman tergantung dari 

kebiasaan, kepercayaan dan nilai yang dianut anggota masyarakat. Bagi kebanyakan 

masyarakat Nigerian, upacara pemakaman yang baik bukan sekedar peti mati yang 

bagus, layanan gereja yang mewah, batu nisan yang mahal, namun lebih ditujukan 

untuk menampilkan upacara pemakaman yang terbaik yang diperuntukkan bagi orang 

yang meninggal yang sangat dicintai. Upacara pemakaman dan pemakaman memiliki 

arti penting dalam masyarakat dan pemakaman yang baik adalah penghargaan yang 

terbaik bagi yang meninggal dalam kebiasaan masyarakat Nigeria.  

Ringkasan dari Temuan Utama 

1. Bukti statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan kuat antara kebiasaan orang-

orang dan pola konsumsi mereka atas permen karet, pakaian tradisional, pakaian 

pernikahan dan upacara pemakaman di zona tersebut. Semua hipotesis alternatif 

diterima yang menunjukkan signifikansi statistik hubungan antara variabel dependen 

dan variabel independen. 



2. Analisis statistik menunjukkan bahwa pola konsumsi untuk permen karet, pakaian 

tradisional, pakaian pernikahan dan upacara pemakaman di Zona Geopolitik Selatan 

bagian Selatan Nigeria, tergantung pada keyakinan orang. Hasil ini menunjukkan 

berbagai kekuatan asosiasi antara keyakinan dan barang-barang konsumen. 

3. Bukti statistik menunjukkan bahwa ada hubungan antara nilai-nilai budaya dan pola 

konsumsi atas permen karet, pakaian tradisional dan perilaku pamer bermewahan 

dalam upacara pemakaman. Meskipun demikian, nilai budaya dan pakaian pernikahan 

dan beberapa aspek ritual pemakaman merupakan keputusan yang independen. Tidak 

terdapat hubungan di antara keduanya. 

Kesimpulan 

Sebuah studi holistik dari semua faktor budaya dan hubungan mereka dengan pola 

konsumsi relatif akan sulit dilakukan. Upaya kami dalam penelitian ini menunjukkan 

hubungan yang kuat antara variabel dependen dan variabel independen. Secara khusus 

dalam analisis terpisah mengungkapkan bahwa tidak semua faktor budaya 

terkait atau memiliki hubungan statistik yang sama dengan pola konsumsi di zona itu. 

Kekuatan hubungannya tergantung pada variabel budaya dan barang-barang konsumen 

yang diteliti. Kebiasaan dari masyarakat di zona tersebut memiliki hubungan statistik yang 

signifikan dengan pola konsumsi mereka atas produk permen karet, pakiana tradisional, 

pakaian pernikahan dan upacara pemakaman. Kebiasaan masyarakat menentukan produk 

yang mereka konsumsi. Sistem kepercayaan rakyat menunjukkan hubungan statistik yang 

signifikan dengan pola konsumsi mereka atas produk permen karet, pakaian pernikahan, 

pakaian tradisional dan upacara pemakaman. Kesimpulannya, pola konsumsi 

atas produk konsumsi seperti permen karet, pakaian tradisional dan upacara pemakaman 

tergantung pada nilai-nilai budaya dari orang-orang dari Zona Geopolitik Selatan bagian 

Selatan Nigeria. Namun, nilai tidak memiliki hubungan signifikan statistik dengan pakaian 

pernikahan dan upacara pemakaman. Pakaian Pernikahan dan upacara pemakaman 

seringkali ditentukan oleh kebiasaan dan keyakinan orang. 

Implikasi Manajerial 

1. Faktor budaya memiliki pengaruh besar pada strategi pemasaran dan secara khusus 

pada kinerja keuangan, posisi persaingan, dan orientasi pasar perusahaan. Program 

Pemasaran harus disesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat, memahami 



kebiasaan masyarakat dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar masyarakat 

dapat menerima produk. 

2. Pemasar harus mengetahui dan menghargai adanya hubungan simbolis dari variabel 

budaya dan strategi pemasaran, lalu mencoba memahami implikasinya pada 

operasional bisnis 

3. Sifaf evolusi faktor budaya, sekecil apapun, harus terus dipelajari dan dipantau serta 

diwujudkan dalam strategi pemasaran.  

4. Pemasar harus berusaha mengambil alih pasar dengan menciptakan perubahan situasi 

yang menarik yang menguntungkan dan memanfaatkan moment tersebut secepat 

mungkin sebelum pesaing menggarapnya. 

 

ULASAN 

Faktor Budaya menjadi elemen yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari 

seseorang, baik di saat menjadi konsumen maupun tidak saat tidak menjadi konsumen. 

Hasil penelitian Hart O. Awa di atas menunjukkan sekaligus membuktikan bahwa faktor 

budaya memiliki hubungan signifikan terhadap pola konsumsi seseorang, terutama untuk 

produk-produk tertentu yang mengusung secara khusus warna dan corak budaya tertentu. 

Faktor budaya merupakan karakter yang penting dari suatu sosial yang 

membedakannya dari kelompok kultur lainnya (Lamb, 2001:202). Menurut Purimahua 

(2005 :545), faktor budaya adalah kebiasan suatu masyarakat dalam menanggapi sesuatu 

yang dianggap memiliki nilai dan kebiasaan, yang bisa dimulai dari mereka menerima 

informasi, posisi sosial mereka dalam masyarakat, dan pengetahuan mereka tentang apa 

yang mereka rasakan. Budaya adalah penentu yang mendasar dari keinginan dan perilaku 

seseorang. Budaya adalah sekelompok nilai-nilai sosial yang diterima masyarakat secara 

menyeluruh dan tersebar kepada anggota-anggotanya melalui bahasa dan simbol-simbol. 

Setiap budaya terdiri dari sub-sub budaya yang lebih kecil yang menyediakan identifikasi 

dan sosialisasi yang lebih spesifik bagi anggota-anggotanya. Subbudaya meliputi 

kebangsaan, agama, ras dan daerah geografis (Anoraga,2000:227). 
Dalam penelitian tersebut, contoh produk yang dipengaruhi budaya adalah pola 

konsumsi atas produk permen karet, pakaian tradisional, pakaian pernikahan dan upacara 

pemakaman. Produk-produk tersebut sangat kental dengan budaya-budaya tertentu.  



Kebiasaan mengkonsumsi permen karet di masyarakat Nigeria ternyata menjadi 

bagian dari keseharian masyarakat di sana, seperti halnya orang Minang di Indonesia yang 

sering mengkonsumsi kapur sirih di tengah aktifitas keseharian mereka. Kebiasaan ini 

tentu bukan tanpa alasan. Masyarakat Nigeria mengkonsumsi permen karet ditujukan 

untuk menjaga kesehatan gigi dan sebagai pengganti dari pasta gigi. Masyarakat Minang di 

Indonesia mengkonsumsi kapur sirih ditujukan untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi 

pula. Dan kebiasaan tersebut diwariskan secara turun menurun. Seseorang yang berada di 

lingkungan masyarakat dengan kebiasaan tersebut tentu akan lebih banyak terpengaruh 

untuk juga melakukan hal yang sama. Banyaknya orang yang memiliki pola konsumsi 

terhadap permen karet atau kapur sirih menjadi pembenaran bagi mereka untuk juga 

mengkonsumsinya. 

Firda Amalia (2011), melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Pengaruh Faktor 

Budaya, Sosial, Pribadi Dan Psikologis Terhadap Keputusan Pembelian Minuman 

Penambah Tenaga Cair Merek M – 150 Di Semarang. Populasi dalam penelitian tersebut 

adalah konsumen di wilayah Semarang Tengah yang mengkonsumsi M-150, dengan alasan 

Semarang Tengah merupakan bagian pusat kota di Semarang karena banyak pedagang 

yang menawarkan dagangannya, salah satunya adalah M-150 sehingga kemungkinan 

banyak pula konsumen yang membeli produknya. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 

responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

Accidental Sampling. Jenis datanya adalah primer. Metode pengumpulan data 

menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa : Faktor budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

Wahida Y. Mapandin (2006), melakukan penelitian berjudul Hubungan Faktor-

Faktor Sosial Budaya Dengan Konsumsi Makanan Pokok Rumah Tangga Pada Masyarakat 

Di Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya Tahun 2005. Latar belakang penelitian ini 

adala hbahwa Masyarakat Wamena masih memegang kuat adat istiadatnya. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji hubungan faktor sosial budaya dengan konsumsi makanan 

pokok rumah tangga pada masyarakat di Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya. 

Penelitian menggunakan dua metode yaitu kualitatif dan kuantitatif. Studi kuantitatif 

menggunakan desain Cross Sectional. 107 sampel diambil secara simple random sampling. 



Data yang dikumpulkan meliputi tingkat pendidikan ibu dan kepala rumah tangga, 

pekerjaan ibu dan kepala rumah tangga, jumlah anggota keluarga, pengetahuan gizi, 

pendapatan rumah tangga, preferensi makanan pokok, fungsi sosial makanan pokok, 

tradisi makanan pokok. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan hubungan antara 

faktor sosial budaya dengan konsumsi makanan pokok diuji dengan Uji Chi square. Hasil 

penelitian menunjukkan 57% kepala rumah tangga berpendidikan dasar, dan 57,9% 

bekerja sebagai petani pemilik. 81,3% ibu rumah tangga berpendidikan dasar, 66,4% 

bekerja sebagai petani pemilik, dan 75,7% ibu berpengetahuan gizi kurang. 38,3% rumah 

tangga dengan jumlah anggota keluarga antara 5-6 orang. dan 70,1% rumah tangga 

miskin. 51,4% rumah tangga menyukai satu jenis makanan pokok, 83,2% rumah tangga 

menggunakan ubi jalar sebagai simbol nilai komunikasi, dan 67,3% rumah tangga 

menganggap ubi jalar sebagai simbol nilai religi. 51,4% rumah tangga menggunakan lebih 

dari satu jenis makanan pokok sebagai simbol nilai persahabatan, 75% rumah tangga 

memilih ubi jalar sebagai simbol nilai ekonomi, dan 78,5% rumah tangga menggunakan 

ubi jalar dalam tradisi. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi strata sosial 

semakin bervariasi makanan pokok yang dikonsumsi. Sebaliknya semakin kuat faktor 

budaya yang dianut, semakin sedikit jenis makanan pokok yang dikonsumsi. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Faktor sosial budaya berhubungan kuat dengan konsumsi 

makanan pokok masyarakat (kontribusi energi dan pola makan makanan pokok). 

Pola konsumsi terhadap pakaian tradisional sudah bisa dipastikan sangat 

dipengaruhi oleh faktor budaya. Pakaian tradisional setiap daerah atau adat atau suku 

menunjukkan perbedaan yang signifikan yang mengusung ciri khas dan makna masing-

masing budaya. Sepertinya halnya masyarakat Nigeria, masyarakat di Indonesia dengan 

berbagai macam suku dan adat istiadat pun memiliki pakaian tradisional masing-masing 

yang sangat dipengaruhi oleh budaya mereka. Di Indonesia, mulai dari kawasan barat 

sampai kawasan timur dapat kita saksikan masyarakatnya menggunakan pakaian 

tradisional yang begitu lengkap mulai dari tutup kepala sampai dengan alas kakinya.  

Demikian pula dengan pakaian pernikahan dan upacara pemakaman, masyarakat di 

Indonesia memiliki kebiasaan dan adat yang sangat beragam. Perbedaan-perbedaan 

tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya yang dianut dan dikembangkan oleh 

masing-masing masyarakat.  



Adanya perbedaan tersebut, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para pemasar. 

Perbedaan tersebut bisa menjadi peluang pasar yang sangat besar dan berpotensi. Namun 

perbedaan tersebut pun bisa menjadi masalah besar bagi para pemasar, sehingga dituntut 

untuk dapat melakukan adaptasi strategi pemasaran dan sumber daya yang 

dialokasikannya. Hanya pemasar yang memiliki keunggulan kompetitif yang dapat meraih 

kesuksesan di pasar yang berbeda tersebut.  
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