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BAB I 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Seiring perkembangan zaman, penggunaan smartphone di dunia berkembang 

dengan sangat pesat. Hal ini disebabkan oleh tingginya akan kebutuhan komunikasi, 

akses informasi dan hiburan yang terpenuhi dengan adanya smartphone. Smartphone 

terdiri dari berbagai macam jenis. Masing-masing jenis smartphone dirancang untuk 

menggunakan sistem operasi tertentu. Oleh karena itu, aplikasi yang dapat dijalankan 

pada suatu jenis smartphone tidak dapat dijalankan pada jenis smartphone lainnya 

jika sistem operasinya berbeda. Selain itu, masing-masing sistem operasi smartphone 

telah menyediakan shortcut untuk mengakses toko aplikasi resmi secara online yang 

bersifat ekslusif (Laksmana, 2017).  

Pada zaman modern ini, smartphone merupakan kebutuhan primer. Saat ini 

pekerjaan dapat diselesaikan dengan menggunakan smartphone, mulai dari kalangan 

muda hingga tua sekalipun sangat membutuhkan smartphone yang digunakan sebagai 

media komunikasi, hiburan, membantu mengerjakan perkerjaan, multimedia, dan lain 

sebagainya. Dikalangan anak muda smartphone biasa digunakan dalam hal 

multimedia seperti foto, mendengarkan musik serta hiburan lainnya. Namun, banyak 

juga smartphone yang digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas yang biasa 

diberikan dan diembankan kepada pelajar. Dikalangan lain seperti kalangan pekerja 

smartphone juga digunakan untuk kebutuhan komunikasi sesama rekan kerja dalam 

menjalin bisnis yang baik dan seringkali smartphone digunakan untuk media 
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penyimpanan serta membantu dalam hal presentasi proyek kerja (Damayanti dkk, 

2017) 

Sekarang ini smartphone mengalami perkembangan yang cepat didukung oleh 

kemampuan yang semakin baik serta harga yang semakin murah, maka smartphone 

banyak digunakan masyarakat disemua kalangan dalam menyelesaikan kebutuhan 

sehari-hari. Setiap harinya banyak produsen yang mempromosikan smartphone 

miliknya dengan pilihan yang beragam, serta harga yang ditawarkan semakin murah 

dengan spesifikasi yang lebih baik, maka tidak heran jika sekarang smartphone dapat 

dimiliki oleh semua kalangan mulai dari yang berekonomi tinggi sampai yang 

berekonomi rendah. Dengan demikian ponsel tidak lagi menjadi barang mewah, 

sehingga kebutuhan ponsel cerdas semakin tinggi, perputaran pelanggan ponsel di 

Indonesia diprediksi mencapai 8,6 persen dalam sebulan (Adiningsih, 2007).  

Smartphone merupakan salah satu kebutuhan masyarakat modern saat ini 

yang akan menunjang aktifitasnya.  Kebutuhan ini begitu diperhatikan oleh 

perusahaan elektronik sehingga bermunculan banyak berbagai merek-merek 

smartphone. Semakin majunya teknologi informasi dan taraf hidup masyarakat 

mengakibatkan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas 

pelayanan dan produk yang digunakan. Kebutuhan smartphone telah menjadi 

kebutuhan gaya hidup yang dianggap penting bagi sebagian masyarakat modern saat 

ini. Fenomena tersebut mendukung  munculnya banyak smartphone yang 

menawarkan produknya untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat akan teknologi 

dalam hal berkomunikasi (Laksmana, 2017). 
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Terdapat beberapa merek smartphone yang bersaing di Indonesia antara lain 

Samsung, Apple, Nokia, BlackBerry, Sony, LG, Lenovo, dan lain-lain. Pasar 

smartphone seperti ini menyebabkan persaingan yang ketat diantara para  kompetitor 

usaha di bidang telekomunikasi. Menurut hasil riset penjualan  smartphone di pasar 

global pada tahun 2017 yang dikutip dari  (Laksamana, 2017) mengungkapkan bahwa 

merek Samsung adalah yang melakukan penjualan tertinggi yaitu 105,3 juta unit, 

kemudian merek Apple (produsen iPhone) berhasil menjual sebanyak 70 juta unit, 

Xiaomi sebanyak 50,6 juta unit, Huawei 29,8 juta unit, Microsoft 22,8 juta unit, dan 

merek lainnya 19,9 juta unit.  

Sementara di penjualan smartphone di Kota Yogya belum ada yang 

melakukan riset, namun dari hasil wawancara dengan pemilik toko smarthphone V-

Cell (Jl. Affandi, Yogyakarta) pada bulan oktober 2017, minat penduduk Kota Jogja 

terhadap smartphone masih dikuasai oleh Samsung, namun kini smartphone produk  

China seperti Xiaomi, Asus, Huawei sudah mulai digemari. Banyaknya jenis dan 

merek smartphone yang ditawarkan di pasar membuat konsumen memiliki banyak 

pilihan dan hal ini sangat mendorong  para produsen untuk menjual produknya 

dengan kualitas yang baik dan harga yang komptetitif. Produsen Smartphone yang 

melihat sebuah fenomena bahwa semakin meningkatnya pengguna smartphone di 

Indonesia, membuat mereka berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan atau 

keinginan para konsumennya dan juga terus berusaha untuk menguasai pangsa pasar 

yang ada. Produk smartphone ini di Indonesia dikuasai oleh beberapa produsen 

Smartphone besar seperti Samsung, Xiaomi, Apple, Oppo, Sony dan sebagainya. 



4 
 

 Faktor-faktor yang menjadi alasan bagi konsumen untuk melakukan 

pembelian terus ditingkatkan, seperti fitur, harga, citra merek, promosi, garansi, 

kualitas produk, dan ain-lain. Para produsen smartphone terus melakukan perbaikan 

kualitas dan melakukan inovasi-inovasi produk, serta terus melakukan bauran 

produknya. Tingginya tingkat persaingan baik untuk produk yang serupa maupun 

produk yang berbeda, menyebabkan konsumen bertindak selektif dalam melakukan 

keputusan pembelian. Kondisi tersebut menuntut perusahaan untuk dapat mengikuti 

keinginan dan kebutuhan konsumen yang semakin kompleks. Untuk itu, perusahaan 

harus memahami perilaku konsumen dalam menentukan keputusan dalam mengambil 

keputusan untuk membeli (Karmadibrata, 2014).  

Menurut Kotler dan Amstrong (2008), keputusan pembelian adalah beberapa 

tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian 

suatu produk. Keputusan pembelian didefinisikan juga sebagai sebuah pendekatan 

penyelesaian masalah pada kegiatan manusia untuk membeli suatu barang atau jasa 

dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya yang terdiri dari pengenalan 

kebutuhan dan keinginan, pencarian informasi, evaluasi terhadap alternatif 

pembelian, keputusan pembelian, keterlibatan konsumen dan tingkah laku setelah 

pembelian, dan pengkonversian dari evaluasi-evaluasi yang telah dilakukan oleh 

konsumen untuk selanjutnya memutuskan untuk melakukan pembelian.  

Swastha dan Irawan (2008) menyatakan keputusan pembelian adalah sebagai 

sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia untuk membeli 

suatu barang atau jasa dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya yang terdiri dari 
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pengenalan kebutuhan dan keinginan, pencarian informasi, evaluasi terhadap 

alternatif pembelian, keputusan pembelian, dan tingkah laku setelah pembelian. 

Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu secara langsung.  

Menurut Kotler dan Armstrong (2008) ada banyak faktor yang mempengaruhi 

konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa. Biasanya konsumen 

selalu mempertimbangkan kualitas, harga dan produk sudah yang sudah dikenal oleh 

masyarakat. Beberapa atribut yang ada dalam sebuah produk yaitu kualitas produk, 

fitur produk dan desain produk. Keputusan konsumen didasari atas beberapa hal, 

seperti citra merek, harga, kualitas produk, dan garansi.  

Konsumen atau pelanggan biasanya mempunyai kebiasaan untuk berbagi 

informasi dengan teman-teman mereka tentang produk-produk yang menurut persepsi 

mereka mempunyai nilai yang tinggi, data di atas menunjukkan bahwa produk yang 

dibeli tidak memenuhi harapan pelanggannya, sehingga sering terjadi referensi 

negatif yang muncul, hal ini perlu diperhatikan oleh perusahaan sebab konsumen 

lebih berminat untuk menceritakan pengalaman negatif dari pada pengalaman positif 

mereka. Hawkkins, Mothersbaugh & Best (2007) menyatakan bahwa ketika ada 

kebutuhan akan suatu produk, konsumen akan mencari dan memilih produk tersebut 

sesuai dengan perilaku mereka.  

Ketika konsumen berada pada tahapan pasca pembelian, konsumen 

melakukan evaluasi terhadap keputusan yang telah dibuatnya. Setelah melakukan 

evaluasi, konsumen akan mengalami kepuasan atau ketidakpuasan atas keputusan 

yang telah dibuatnya (Kotler, 2002). Apabila konsumen merasa puas dengan 
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keputusannya maka konsumen akan melakukan pembelian ulang (repeat purchase), 

sebaliknya apabila konsumen merasa tidak puas konsumen mengalami penyesalan 

setelah membeli (Post Purchase Regret). Individu dapat merasa menyesal karena a) 

mengevaluasi hasil dari pembelian dan b) mengevaluasi proses (Connolly dan 

Zeelenberg 2002). Seseorang akan mengevaluasi hasil dengan membandingkan apa 

yang mereka miliki dengan apa yang mereka mungkin bisa diterima (Sugden 1985).  

Menurut Zeelenberg dan Pieters (2007), konsumen akan merasa menyesal jika 

hasil dari alternatif lain yang terdahulu yang tidak dibeli ternyata lebih baik dari 

pilihan saat ini. Penyesalan ini terkait dengan pilihan yang sangat alami yang 

menunjukkan bahwa ada kemungkinan lain yang bisa dimiliki atas alternatif yang 

dipilih. Sebagai contoh kasus ketika hendak membeli smarthphone dengan merk 

IPhone, konsumen mencari informasi terhadap propduk IPhone  tersebut mulai dari 

harga hingga keunggulan-keunggulan lainnya.  Selain itu, konsumen tersebut akan 

mencari produk alternatif lainnya sebagai  pembanding. Setelah konsumen membeli 

produk Iphone ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan dan produk pembanding 

dianggap lebih bagus, maka ketika itu muncul penyesalan dalam diri konsumen 

tersebut. Individu mengalami penyesalan saat  hasil yang diperoleh bisa saja 

menghasilkan hasil yang lebih baik jika individu tersebut memilih pilihan yang 

berbeda (Tsiros & Mittal, 2000).  

Penyesalan merupakan suatu emosi yang aversif, dimana orang tersebut 

menjadi termotivasi untuk menghindar, menekan, menyangkal, mengatur pengalaman 

mereka agar hal tersebut tidak terjadi (Iskandar, Lila & Zulkarnain, 2013). 
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Penyesalan bersifat universal, hampir setiap orang memiliki emosi negative seperti 

penyesalan. Menurut  survey yang di dapat Zeelenberg & Pieters 

(2007):menunjukkan bahwa dari tahun 1945 sampai tahun 2005 terdapat peningkatan 

tajam terhadap penyesalan.  

Setelah membeli suatu barang, konsumen akan mengalami perasaan puas atau 

tidak puas (Cant, Strydom & Jooste, 2009). Perasaan tidak puas muncul ketika 

mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Perasaan tidak puas bisa 

mengakibatkan suatu rasa penyesalan pada konsumen (M'Barek, M. B., & Gharbi, A., 

2011). Penyesalan muncul ketika mengambil keputusan yang ternyata salah dan 

merugikan. Sering kali, konsumen membuat keputusan membeli saat mereka tidak 

mengetahui alokasi dana mereka terhadap suatu barang atau jasa. 

Menurut Lee & Cotte (2009) terdapat dua komponen dari penyesalan paska 

pembelian, yaitu penyesalan pada hasil dan penyesalan pada proses Kedua dimensi 

tersebut bersifat multidimensional. Setiap komponen memiliki dua komponen lagi 

didalamnya. Sehingga komponen penyesalan paska pembelian tersebut secara 

keseluruhan memiliki empat komponen, yaitu ; 1). Penyesalan Dikarenakan Produk 

Pembanding Yang Tidak Dibeli, 2).penyesalan dikarenakan perubahan makna 

produk, 3).penyesalan dikarenakan kurangnya pertimbangan, 4).penyesalan 

dikarenakan terlalu banyak pertimbangan. 

Sebelum melakukan wawancara tentang penyesalan paska pembelian, terlebih dahulu 

peneliti melakukan penggalian inforrmasi terhadap calon subjek mengenai 
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kepribadian calon subjek tersebut apakah calon subjek tersebut memiliki sifat 

ekstraversi atau tidak dengan cara menggunakan alat ukur skala ekstraversi dari 

Eysenck. Jika calon subjek tersebut memiliki sifat ekstraversi maka peneliti 

menjadikan calon tersebut menjadi subjek untuk diwawancarai. Wawancara 

dilakukan pada bulan Oktober 2017 pada 35 mahasiswa Universitas Mercu Buana 

Yogyakarta mengenai penyesalan pasca pembelian, guide wawancara dibuat 

berdasarkan dimensi-dimensi dari penyesalan paska pembelian yaitu 1) penyesalan 

dikarenakan produk pembanding yang tidak dibeli 2) penyesalan dikarenakan 

perubahan makna produk 3) penyesalan dikarenakan kurang pertimbangan 4) 

penyesalan dikarenakan terlalu banyak pertimbangan, dan hasilnya sebanyak 32 (tiga 

puluh dua) mahasiswa menyatakan pernah mengalami yang namanya penyesalan 

pasca pembelian. 3 (tiga) mahasiswa menyatakan belum pernah mengalami 

penyesalan pasca pembelian. Dari hasil survey tersebut terdapat beberapa sebab yang 

mengakibatkan mahasiswa tersebut mengalami penyesalan pasca pembelian. 

Beberapa diantaranya menyatakan bahwa hal itu terjadi karena mereka membeli 

produk tersebut karena kurang teliti, beberapa yang lain menyatakan menyesal tidak 

membeli produk pilihan mereka yang lainnya karena beberapa pertimbangan, dan 

beberapa yang lainnya menyatakan produk yang mereka pilih tidak sesuai dengan apa 

yang diharapkan sebelumnya.  

Atas dasar fenomena-fenomena tersebut maka dapat dikatakan bahwa masalah 

penyesalan paska pembelian penting untuk diteliti. Pernyataan diatas didukung oleh 
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Bindah & Othman (2012), yang menyatakan bahwa mahasiswa menunjukkan 

perilaku pembelian kompulsif yang tinggi akan mengalami penyesalan paska 

pembelian yang tinggi pula, hal ini dikarenakan orang muda cenderung lebih mudah 

dipengaruhi oleh teman-teman sebaya. Oleh sebab itu beberapa penelitian tentang 

penyesalan paska pembelian perlu juga mendapat perlakuan khusus. Pernyataan 

tersebut didukung oleh ungkapan yang menyatakan bahwa penyesalan paska 

pembelian dapat menjadi masalah karena perilaku ini dapat memberikan dampak 

negatif bagi si pelaku dan orang-orang disekitarnya (Ergin, 2010). Apabila dilihat dari 

sisi finansial, sering terjadi bahwa orang-orang yang menunjukkan penyesalan paska 

pembelian merupakan orang yang membeli barang tanpa melalui pertimbangan-

pertimbangan atau pembelian spontan sehingga memiliki hutang kartu kredit yang 

tinggi dan juga memiliki dana terbatas untuk ditabung (Roberts, 1998). Beberapa 

dampak psikologis yang sering dialami adalah munculnya rasa bersalah setelah 

melakukan pembelian dan kecanduan untuk terus melakukan pembelian di masa 

depan setiap kali merasa tertekan. Hal ini dapat menyebabkan masalah lain seperti 

kebiasaan meminjam uang pada orang lain yang dikarenakan membutuhkan uang 

lebih untuk belanja (Kareri, 2014). 

Terkait dengan penyesalan, Creyer dan Ross (1999) mengemukakan bahwa 

salah satu faktor dari penyesalan (regret) adalah karakterisitik kepribadian individu. 

Karakteristik kepribadian dapat menyebabkan predisposisi dalam pengambilan 

keputusan untuk melakukan pembelian (McElroy & Dowd, 2007). Hawkins, dkk 

(2007) mengemukakan bahwa penyesalan terhadap pembelian suatu produk dapat 
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dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik personal maupun situasional. Salah satu faktor 

personal itu adalah kepribadian. 

 Zeelenberg & Pieters (2006) menyatakan bahwa penyesalan pasca pembelian 

dapat terjadi ketika individu tidak memikirkan atau tidak menaruh perhatian yang 

cukup pada produk yang akan dibeli (Iskandar, Lila & Zulkarnai, 2013). Jadi 

konsumen yang memiliki sifat  ekstraversi akan cenderung mengalami tingkat 

penyesalan yang lebih tinggi dibandingkan konsumen dengan sifat intraversi. Karena 

konsumen yang memiliki sifat ekstraversi cenderung kurang teliti dan tidak banyak 

pemikiran. Zeelenberg & Pieters (2006) menyatakan bahwa Pada saat mengalami 

penyesalan dalam membeli produk, individu akan bertindak tidak konsisten terhadap 

pilihan produk yang akan dibeli dan cenderung tidak memperdulikan produk yang 

telah dibeli. Jadi konsumen yang memiliki sifat ekstraversi akan cenderung 

mengalami tingkat penyesalan yang lebih tinggi dibandingkan konsumen dengan tipe 

kepribadin introvert. Karena konsumen yang besifat ekstraversi memilki sifat tidak 

konsisten. 

Setelah melakukan pembelian suatu produk, konsumen akan mengevaluasi 

atas keputusan dan tindakannya dalam membeli. Konsumen juga menilai kinerja 

produk yang mereka beli, apakah produk tersebut sesuai dengan tujuan atau apakah 

produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka. Jika terdapat ketidak sesuaian 

antara apa yang mereka inginkan dengan apa yang mereka beli, maka penyesalan 

(regret) setelah membeli produk akan muncul (Zeelenberg & Pieters, 2006).  
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Selain faktor-faktor yang mempengaruhi penyesalan paska pembelian diatas, 

ada beberapa faktor menurut Hung, Ku, Liang & Lee (2005) mengungkapkan bahwa 

terdapat tiga faktor yang mempengaruhi penyesalan (regret) yaitu rasa 

tangggungjawab, kepribadian, dan jenis kelamin.  

Selain kepribadian, jenis kelamin merupakan faktor lain yang juga dapat 

mempengaruhi decision regret. M’Barek dan Gharbi (2011) menyatakan bahwa 

wanita  cenderung merasa lebih menyesal dibandingkan pria dikarenakan wanita 

cenderung lebih sensitif dan emosional daripada pria.  Selain itu, wanita lebih 

cenderung terlibat dalam melakukan perbandingan yang mengakibatkan munculnya 

perasaan menyesal. 

Bakewell dan Mitchell (2003) banyak penulis mengatakan bahwa jenis 

kelamin memiliki efek terhadap pasar terutama dalam perilaku pembelian (e.g. 

Fischer and Gainer, 1991; Campbell, 1997; Buttle, 1992 ; Miller, 1998). Dalam jurnal 

Schmoll, Hafer, Hilt, Reilly(2006) dikatakan bahwa ditemukan perbedaan yang 

signifikan antara jenis kelamin wanita dan pria terhadap suatu produk. Pria cenderung 

lebih mudah menerima suatu produk yang baru dibandingkan dengan wanita. Namun, 

wanita lebih bersifat konsumtif terhadap suatu produk yang memang produk tersebut 

sudah terbuktibagus dan banyak dipakai oleh teman-temannya. 

Mitchell dan Walsh(2004) mengatakan bahwa pria dan wanita menginginkan 

produk yang berbeda dan mereka memiliki jalan pikiran yang berbeda untuk 

mendapatkan produk atau barang yang mereka inginkan. Sebuah penelitian dilakukan 

untuk mengetahui bagaimana jenis kelamin mempengaruhi konsumen dalam 
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mengambil keputusan. Meskipun memiliki perbedaan yang jelas dari gaya hidup, 

pendapatan, umur, perilaku konsumen dan lain-lain. Pada dasarnya wanita dan pria 

memiliki minat atau kesukaan untuk produk yang berbeda namun wanita lebih 

cenderung konsumtif daripada pria. Disisi lain, pria cenderung lebih bisa menerima 

produk yang dibelinya apabila tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut;  

1. Apakah terdapat hubungan antara sifat ekstraversi dengan penyesalan paska 

pembelian? 

2. Apakah terdapat perbedaan penyesalan paska pembelian antara pria dengan 

wanita? 

 

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ; 

a) Untuk mengetahui  hubungan antara sifat ekstraversi dengan penyesalan 

pasca pembelian (post purchase regret) pada mahasiswa UMBY yang 

pernah membeli smartphone. 

b) Untuk mengetahui perbedaan antara  tingkat penyesalan paska pembelian 

pada pria dengan tingkat penyesalan paska pembelian pada wanita pada 

mahasiswa UMBY yang pernah membeli smartphone. 
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2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a) Manfaat Teorotis:  

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah informasi 

tentang perilaku konsumen. Apabila hipotesis dialam penelitian ini 

diterima peneliti berharap penelitian ini dapat menambah kajian ilmu 

dalam bidang psikologi, khususnya psikologi industri dan organisasi 

terutama dalam konteks psikologi ekonomi dan pemasaran. Memberikan 

informasi tambahan mengenai penyesalan pasca pembelian, dan dapat 

dijadikan bahan atau pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang ada 

hubungannya dengan masalah ini khususnya untuk topik yang sejenis.  

b) Manfaat Praktis  

Apabila hipotesis dialam penelitian ini diterima, peneliti berharap 

penelitian ini dapat berguna bagi para konsumen saat membeli 

smartphone ataupun barang lainnya, agar berbelanja secara bijak dan 

cerdas saat membeli suatu barang. Selain itu dapat memberikan gambaran 

mengenai ciri-ciri sifat ekstraversi dan rasa penyesalan pasca pembelian 

yang bisa dialami oleh konsumen. 

 

C. Keaslian Penelitian 

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menemukan beberapa kajian 

penelitian terdahulu mengenai variabel penyesalan pasca pembelian (Post Purchase 
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Regret) yang dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam penelitian ini. Berikut 

akan dijelaskan kajian riset terdahulu dan perbedaannya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini:  

1. Karmadibrata., (2014), melakukan penelitian tentang“ Hubungan antara 

pembelian impulsif dengan penyesalan pasca pembelian pada konsumen Sogo 

PVJ Di Bandung”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasional 

pada 213 sampel konsumen yang berbelanja di SOGO Bandung. Hasil dari 

penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

pembelian impulsif dengan penyesalan pasca pembelian pada konsumen SOGO 

PVJ Bandung dengan tingkat korelasi sedang dengan nilai korelasi  sebesar 

0.417(p>0,005) . Persamaan dari penelitian ini adalah dari variabel Y yaitu 

penyesealan paska pembelian, sedangkan perbedaan  dari penelitian diatas adalah 

jumlah variabel bebas dan kriteria subjek. Pada penelitian ini menggunakan dua 

vailabel X dan satu Variabel Y, subjek pada penilitian ini adalah Mahasiswa. 

2. Penelitian lain yang dilakukan oleh Iskandar, Lila dan Zulkarnain (2013), yang 

berjudul “Penyesalan Pasca Pembelian ditinjau dari big five personality”. Subjek 

penelitiannya adalah mahasiswa yang ada di salah satu perguruan tinggi di 

Medan sebanyak dua ratus tujuh mahasiswa. Teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan angket dan menggunakan dua variabel yaitu big five personality 

(x), dan penyesalan pasca pembelian (y).  hasil analisis Pearson product moment 

diperoleh korelasi (r) sebesar 0.238; dengan p<0.05. Hasil dari pelitian ini  

menunjukan bahwa berada dalam kondisi emosi yang negatif akan lebih berpeluang 
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untuk mengambil risiko dalam proses pengambilan keputusan dibandingkan individu 

yang berada pada kondisi emosi positif.  Maka semakin negatif emosi yang dirasakan 

konsumen, semakin buruk keputusan pembelian yang dibuatnya, sehingga konsumen 

berpeluang mengaalami penyesalan pasca pembelian. Persamaan dari penelitian ini 

adalah variabel Y yaitu penyesalan paska pembelian, selain itu penggunaan 

mahasiswa sebagai subjek penelitian ini  menjadikan penelitian yang dilakukan 

oleh Iskandar, Lila dan Zulkarnain ini mirip dengan penelitian yang peneliti 

lakukan. Namun disamping itu, terdapat beberapa perbedaan yaitu dari variabel 

X yaitu Big five personality. Selain itu , pendekatan yang digunakan peneliti 

adalah pendekatan kuantitatif dan termasuk penelitian korelasi, dengan teknik 

analisis regresi berganda untuk mengetahui hubungan antara kepribadian 

ekstrovert dan jenis kelamin dengan penyesalan pasca pembelian pada 

konsumen.   

3. Penelitian yang dilakukan M’Barek dan Gharbi (2011), yang berjudul “The 

Moderators of Post Purchase Regret”. M’Barek dan Gharbi melakukan 

penelitian kualitatif mengenai penyesalan pasca pembelian dengan menggunakan 

metode wawancara, asosiasi bebas, skenario, melengkapi kalimat, dan teknik 

bercerita dengan jumlah samplenya lima belas orang, dari hasil penelitian 

tersebut mereka mengungkap beberapa faktor yang mempengaruhi penyesalan 

pasca pembelian. Perbedaan penelitian ini dapat dilihat dari subjek penelitian. 

Subjek penelitian peneliti adalah Mahasiswa yang pernah membeli smartphone 

didengan menggunakan teknik accidental sampling. Berbeda dengan penelitian 
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diatas, pendekatan yang digunakan penulis adalah u kuantitatif dan termasuk 

penelitian korelasi, dengan teknik analisis regresi berganda untuk mengetahui 

hubungan antara kepribadian ekstrovert dan jenis kelamin dengan penyesalan 

pasca pembelian pada konsumen.    

Kajian yang berkenaan dengan penyesalan paska pembelian, jenis kelamin 

dan sifat ekstraversi sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Topik 

penelitian berkaitan dengan judul penelitian dan variabel-variabel penelitian diatas 

memiliki persamaan yang terletak pada penggunaan variabel penyesalan paska 

pembelian. Baik riset yang bersifat kualitatif, eksperimen ataupun kuantitatif. 

Perbedaan penelitian ini adalah adanya tiga variabel, dimana pada pemilihan variabel 

bebas adalah sifat ekstraversi, variabel tergantung adalah penyesalan paska pembelian 

dengan diikuti  adanya peran jenis kelamin sebagai variabel diskrit, serta penggunaan 

jenis penelitian yang bersifat kuantitatif. 

 

. 

 


