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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Keputusan Pembelian 

1. Pengertian Keputusan Pembelian 

Kotler dan Armstrong (2008) mengatakan bahwa perilaku pembelian 

konsumen (consumer buyer behavior) mengacu pada perilaku pembelian 

konsumen akhir, perorangan dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa 

untuk konsumsi pribadi. Semua konsumen akhir ini bergabung membentuk 

pasar konsumen (consumer market). 

Schiffman dan Kanuk (2000) mendefinisikan keputusan sebagai 

pemilihan suatu tindakan dari dua pilihan alternatif atau lebih. Dengan kata 

lain, pilihan alternatif harus tersedia bagi seseorang ketika mengambil 

keputusan. Jika seseorang mempunyai pilihan antara melakukan pembelian 

dan tidak melakukan pembelian, pilihan antara merk X dan merk Y, atau 

pilihan untuk menggunakan waktu mengerjakan “A” atau “B”, berarti orang 

tersebut sedang berada dalam posisi untuk mengambil keputusan. Sebaliknya, 

jika konsumen tersebut tidak mempunyai alternatif untuk memilih dan benar-

benar terpaksa melakukan pembelian tertentu atau mengambil tindakan 

tertentu (misalnya, menggunakan obat resep dokter), maka keadaan satu-

satunya “tanpa pilihan lain” ini bukanlah suatu keputusan; keputusan atas 

keadaan tanpa pilihan biasanya disebut “pilihan Hobson”. 
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Setiadi (2003) mengatakan pengambilan keputusan konsumen 

(consumer decision making) adalah proses pengintegrasian yang 

mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku 

alternatif, dan memilih salah satu di antaranya. Hasil dari proses 

pengintegrasian ini adalah suatu pilihan (choice) yang disajikan secara 

kognitif sebagai keinginan berperilaku (BI). Sedangkan Peter dan Olson 

(2000) mendefinisikan pengambilan keputusan konsumen sebagai proses 

pemecahan masalah yang diarahkan pada sasaran. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan 

adalah serangkaian proses kognitif yang dilakukan oleh individu untuk 

sampai pada penentuan pilihan atas produk yang akan digunakan hingga 

mendorong individu menggunakan suatu produk. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen 

Kotler dan Armstrong (2008) menyatakan bahwa keputusan 

pembelian konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya 

adalah faktor psikologis. 

Pilihan seseorang dalam penggunanan jasa layanan dipengaruhi oleh 

empat faktor psikologis utama berikut ini, yaitu: 

a. Motivasi 

Seseorang senantiasa mempunyai banyak kebutuhan. Salah satunya 

adalah kebutuhan biologis, timbul dari dorongan tertentu seperti rasa lapar, 

haus, dan ketidaknyamanan. Kebutuhan lainnya adalah kebutuhan 

psikologis, timbul dari kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, atau rasa 
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memiliki. Kebutuhan menjadi motif ketika kebutuhan itu mencapai tingkat 

intensitas yang kuat. Motif adalah kebutuhan dengan tekanan kuat yang 

mengarahkan seseorang mencari kepuasan. Ahli psikologi telah 

mengembangkan teori motivasi manusia. Dua teori yang paling popular 

yaitu, teori Sigmund Freud dan Abraham Maslow. 

Sigmund Freud mengasumsikan bahwa kebanyakan orang tidak 

sadar akan kekuatan psikologi sejati yang membentuk perilaku mereka. 

Freud menyatakan bahwa keputusan pembelian seseorang dipengaruhi 

oleh motif bawah sadar yang tidak dipahami sepenuhnya oleh pembeli. 

Abraham Maslow berusaha menjelaskan mengapa seseorang digerakan 

oleh kebutuhan tertentu pada saat tertentu, mengapa seseorang 

menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk keamanan pribadi dan 

seseorang lainnya untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain? 

Menurut Maslow kebutuhan manusia diatur dalam sebuah hierarki, dari 

kebutuhan yang paling mendesak di bagian bawah sampai kebutuhan yang 

paling tidak mendesak di bagian atas. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan 

fisiologis, kebutuhan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan 

penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. 

Seseorang berusaha memenuhi kebutuhan yang paling penting lebih 

dahulu. Kemudian saat kebutuhan itu sudah terpenuhi, kebutuhan itu tidak 

lagi menjadi pendorong motivasi dan orang kemudian mencoba 

memuaskan kebutuhan terpenting lainnya. 
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b. Persepsi 

Orang yang termotivasi siap beraksi. Cara seseorang bertindak 

dipengaruhi oleh persepsi dirinya tentang sebuah situasi. Manusia 

mempelajari aliran informasi melalui lima indera, yaitu penglihatan, 

pendengaran, penciuman, peraba, dan rasa. Meskipun demikian, masing-

masing dari kita menerima, mengatur dan menginterpretasikan informasi 

sensorik dalam caranya sendiri. Persepsi adalah proses di mana seseorang 

memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk 

gambaran dunia yang berarti. 

Seseorang dapat membentuk persepsi yang berbeda dari 

rangsangan yang sama karena tiga proses perseptual (berhubungan dengan 

rangsangan sensorik), yaitu atensi selektif, distorsi selektif, dan retensi 

selektif. Atensi selektif adalah kecenderungan seseorang untuk menyaring 

sebagian besar informasi yang mereka dapatkan sehingga pemasar harus 

berusaha untuk menarik atensi konsumen. 

Distorsi selektif yaitu menggambarkan kecenderungan seseorang 

untuk menerjemahkan informasi dalam cara yang akan mendukung apa 

yang telah mereka percayai. Dalam hal ini pemasar harus berusaha 

memahami pemikiran konsumen dan bagaimana pemikiran tersebut 

mempengaruhi interpretasi iklan dan informasi penjualan. 

Manusia juga akan melupakan sebagian besar hal yang 

dipelajarinya. Manusia cenderung mempertahankan informasi yang 

mendukung sikap dan kepercayaan mereka, karena retensi selektif ini, 
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konsumen biasanya mengingat hal-hal baik tentang merek yang mereka 

sukai dan melupakan hal-hal baik tentang merek pesaing. Karena paparan, 

distorsi dan retensi selektif ini, pemasar harus bekerja keras untuk 

menyampaikan pesan mereka. Fakta ini menjelaskan mengapa pemasar 

menggunakan begitu banyak drama dan pengulangan dalam mengirimkan 

pesan mereka kepada pasar. 

c. Pembelajaran 

Pembelajaran (learning) mengambarkan perubahan dalam perilaku 

seseorang yang timbul dari pengalaman. Pembelajaran terjadi melalui 

interaksi dorongan (drives), rangsangan, pertanda, respons, dan penguatan 

(reinforcement). 

d. Kepercayaan dan Sikap 

Melalui pelaksanaan dan pembelajaran, seseorang mendapatkan 

keyakinan dan sikap. Pada akhirnya, keyakinan dan sikap ini 

mempengaruhi perilaku penggunaan mereka. Keyakinan (belief) adalah 

pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang tentang sesuatu. Keyakinan 

bisa didasarkan pada pengetahuan nyata, pendapat dan bisa membawa 

muatan emosi maupun tidak sedangkan sikap (attitude) mengambarkan 

evaluasi, perasaan, dan tendensi yang relative konsistensi dari seseornag 

terhadap sebuah objek atau ide. Sikap menempatkan seseorang ke dalam 

suatu kerangka pikiran untuk menyukai atau tidak menyukai sesuatu untuk 

bergerak menuju atau meninggalkan sesuatu. Sikap sulit berubah. 
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3. Proses Pengambilan Keputusan Konsumen 

Menurut pemahaman yang paling umum, sebuah keputusan adalah 

seleksi terhadap dua pilihan alternatif atau lebih. Berikut ini beberapa 

pendapat ahli mengenai proses pengambilan keputusan yang dilakukan 

konsumen. Menurut Armstrong dan Kotler (Wee, Shoki and Zakuan, 2014) 

terdapat lima proses keputusan konsumen yang dilalui oleh setiap individu: 

a. Pengenalan Kebutuhan 

Tahap awal keputusan membeli, konsumen mengenali adanya 

masalah kebutuhan akan produk yang akan dibeli konsumen merasa 

adanya perbedaan antara nyata dan keadaan yang diinginkan. Kebutuhan 

sangat dipicu oleh ransangan internal (kebutuhan) dan kebutuhan eksternal 

(pengaruh pengguna produk sesuai kebutuhan). 

b. Pencarian Informasi  

Konsumen yang tertarik mungkin mencari lebih banyak informasi atau 

mungkin tidak. Jika dorongan konsumen itu kuat dan produk yang 

memuaskan ada di dekat konsumen itu, konsumen akan membelinya 

kemudian. Jika tidak, konsumen bisa menyimpan kebutuhan itu dalam 

ingatannya atau melakukan pencarian informasi (informtion seacrh) yang 

berhubungan dengan kebutuhan. 

c. Evaluasi Alternatif 

Proses yang dilakukan konsumen untuk menggunakan informasi yang 

dapat mengevaluasi alternatif yang ada proses memilih produk yang akan 

dibeli. 
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d. Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi, konsumen menentukan peringkat merek dan 

membentuk niat pembelian. Pada umumnya, keputusan pembelian 

(purchase decision) konsumen adalah membeli merek yang paling disukai, 

tetapi dua faktor bisa berada antara niat pembelian dan keputusan 

pembelian. Faktor pertama adalah sikap orang lain. Jika seseorang yang 

mempunyai arti penting bagi konsumen bahwa ia seharusnya membeli 

mobil yang paling murah, maka peluang konsumen untuk membeli mobil 

yang lebih mahal berkurang. Faktor kedua adalah faktor situasional yang 

tidak diharapkan. Konsumen mungkin membentuk niat pembelian 

berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan, harga, dan manfaat produk 

yang diharapkan. Namun, hal-hal yang tidak terduga dapat mengubah niat 

pembelian. 

e. Perilaku Pascapembelian 

Tindak lanjut setelah membeli berdasarkan pada rasa puas atau 

tidaknya konsumen pada produk yang digunakan. Pekerjaan pemasar tidak 

berakhir ketika produk telah dibeli. Setelah membeli produk, konsumen 

akan merasa puas atau tidak puas dan terlibat dalam perilaku 

pascapembelian yang harus diperhatikan oleh pemasar. Kepuasan atau 

ketidakpuasan konsumen terhadap suatu pembeli terletak pada hubungan 

antara ekspektasi konsumen dan kinerja anggapan produk. Jika produk 

tidak memenuhi ekspektasi, maka konsumen akan kecewa. Jika produk 
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memenuhi ekspektasi, maka konsumen akan merasa puas. Dan jika produk 

melebihi ekspektasi, maka konsumen akan merasa sangat puas. 

 

B. Kepercayaan Konsumen 

1. Defenisi Kepercayaan Konsumen 

Banyak ahli yang mendefenisikan pengertian trust atau kepercayaan. 

Kotler (1999) mendefenisikan kepercayaan adalah buah pikiran yang 

deskriptif bahwa seseorang melihat sesuatu. Lewat tindakan dan belajar orang 

memperlihatkan kepercayaan dan sikapnya. Keduanya bergantian 

mempengaruhi tingkah laku. Kepercayaan ini berdasarkan pada pengetahuan, 

pendapat, atau kesetiaan yang nyata yang mungkin melibatkan atau tidak 

melibatkan emosi. 

Menurut Mayer (dalam Vitasari, 2016) mendefenisikan kepercayaan 

sebagai kesediaan satu pihak untuk mempercayai pihak lain didasarkan pada 

harapan bahwa pihak lain tersebut akan melakukan tindakan tertentu yang 

penting bagi pihak yang mempercayainya. Sedangkan menurut Morgan dan 

Hunt (dalam Vitasari, 2016) mendefenisikan kepercayaan sebagai suatu 

kondisi ketika salah satu pihak yang terlibat dalam proses pertukaran yakin 

dengan keandalan dan integritas pihak yang lain. Defenisi tersebut 

menjelaskan bahwa kepercayaan adalah kesediaan atau kerelaan untuk 

bersandar pada rekan yang terlibat dalam pertukaran yang diyakini. Kerelaan 

merupakan hasil dari sebuah keyakinan bahwa pihak yang terlibat dalam 

pertukaran akan memberikan kualitas yang konsisten, kejujuran, bertanggung 
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jawab, ringan tangan dan berhati baik. Keyakinan ini akan menciptakan 

sebuah hubungan yang dekat anar pihak yang terlibat pertukaran. 

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan 

(www.wikipedia.com). Sedangkan pengertian konsumen menurut Philip 

Kotler (2000) adalah semua individu dan rumah tangga yang memilih atau 

memperoleh barang jasa untuk dikonsumsi pribadi. 

Sedangkan Mowen dan Minor (dalam Vitasari, 2016) menyatakan 

bahwa kepercayaan konsumen adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh 

konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang obyek, 

atribut, dan manfaatnya. Firdayanti (dalam Vitasari, 2016) menyatakan bahwa 

kepercayaan konsumen adalah persepsi dari sudut pandang konsumen akan 

keandalan penjual dalam pengalaman dan terpenuhinya harapan dan kepuasan 

konsumen. 

Dari semua kesimpulan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan 

konsumen adalah kesediaan satu pihak yang terlibat dalam proses pertukaran 

yakin dengan keandalan dan integritas pihak yang lain berdasarkan 

pengetahuan yang dimiliki dan didasarkan pada harapan bahwa pihak lain 

tersebut akan melakukan tindakan tertentu yang penting bagi dirinya. 
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2. Dimensi Kepercayaan Konsumen 

Mayer, Davis, & Schoorman (dalam Vitasari, 2016) mengembangkan 

dimensi kepercayaan menjadi tiga, yaitu:  

a. Ability  

Kemampuan adalah sekelompok keahlian, kompetensi, 

karakteristik yang memungkinkan satu pihak memiliki domain spesifik. 

Kemampuan lebih dari sekadar pelayanan terhadap individu, tetapi lebih 

pada semua aspek tentang bagaimana melakukan bisnis. 

b. Benevolence 

Benevolence (niat baik) berarti seberapa besar seseorang percaua 

kepada penjual untuk berperilaku baik kepada konsumen. Benevolence 

merupakan kesediaan penjual untuk melayani kepentingan konsumen. 

c. Integrity  

Integrity (integritas) adalah seberapa besar keyakinan seseorang 

terhadap kejujuran penjua; untuk menjaga dan memenuhi kesepakatan 

yang telah dibuat kepada konsumen. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Konsumen 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen 

menurut McKnight et al (2002), yaitu: 

a. Perceived web vendor reputation 

Reputasi merupakan suatu atribut yang diberikan kepada penjual 

berdasarkan pada informasi dari orang atau sumber lain. Reputasi akan 

menjadi penting untuk membangun kepercayaan seorang konsumen 
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terhadap penjual karena konsumen tidak memiliki pengalamn pribadi 

dengan penjual. Reputasi dari mulut ke mulut yang juga dapat menjadi 

kunci ketertarikan konsumen. 

Informasi positif yang didengar oleh konsumen tentang penjual 

dapat mengurangi persepsi terhadap resiko dan ketidakmanan ketika 

bertransaksi dengan penjual. Hal ini dapat membantu meningkatkan 

kepercayaan konsumen tentang kompetensi, benevolence, dan integritas 

pada penjual 

b. Perceived website quality 

Perceived we site quality, yaitu persepsi akan kualitas situs dari 

toko maya. Tampilan toko maya dapat mempengaruhi kesan pertama 

yang terbentuk.  Menuruti Wing Filed (dalam Chen & Dhillon, 2003), 

menampilkan website secara profesional mengindikasi bahwa toko maya 

tersebut berkompeten dalam menjalankan operasionalnya. Tampilan 

website yang profesional memberikan rasa nyaman kepada pelanggan, 

dengan begitu pelanggan dapat lebih percaya dan nyaman dalam 

melakukan pembelian. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Penggunaan aplikasi transportasi melalui internet (online) merupakan 

alternatif dalam menggunakan transportasi selain transportasi secara 

konvensional. Saat ini penggunaan aplikasi transportasi melalui internet sangat 

berkembang dan beragam pilihan dalam memilih aplikasi transportasi online. 

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan konsumen sebelum melakukan 
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pemesanan transportasi melalui media internet, yaitu kemungkinan positif dan 

negatif yang diperoleh konsumen ketika memesan transportasi melalui media 

internet. Seiring dengan marak kejahatan internet yang sering terjadi akhir-akhir 

ini, seperti penipuan, pembobolan akun, dan kejahatan-kejahatan lain di dunia 

maya. Pihak penyedia layanan jasa transportasi menganut sistem kepuasan 

pelanggan supaya dapat mempertahankan hubungan jangka panjang dengan para 

konsumennya sehingga para pelaku penyedia layanan jasa transportasi online 

masih bisa berjalan di era transportasi online. 

Kepercayaan konsumen adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh 

konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek, atribut, 

dan manfaatnya. Formasi kepercayaan berhubungan dengan perspektif 

pengambilan keputusan sehingga kepercayaan dipandang sebagai sesuatu yang 

utama dibentuk melalui prinsip-prinsip pembelajaran kognitif (Mowen&Minor, 

dalam Vitasari, 2016). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh D.J Kim dan kawan-

kawan (dalam Vitasari, 2016) menemukan bahwa kepercayaan mempunyai 

pengaruh yang kuat secara positif pada keputusan penggunaan aplikasi 

transportasi online dan merupakan faktor yang penting pada keputusan 

bertransaksi secara online. Hal ini dikarenakan kepercayaan menjadi sesuatu yang 

relevan ketika berada di situasi yang mengandung resiko, walaupun tidak dapat 

mengontrolnya secara penuh. 

Dalam model pengambilan keputusan menyatakan bahwa semua aspek 

pengaruh dan kognisi dilibatkan dalam pengambilan keputusan konsumen, 
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termasuk pengetahuan, arti, kepercayaan yang diaktifkan dari ingatan serta proses 

perhatian dan pemahaman yang terlibat dalam penerjemahan informasi baru di 

lingkungan (Peter&Olson, dalam Vitasari, 2016). 

Sejalan dengan meningkatnya keterlibatan dalam keputusan penggunaan 

transportasi online, konsumen cenderung terlibat dalam pencarian informasi yang 

ekstensif tentang alternatif suatu layanan jasa, yang kemudian membentuk 

kepercayaan yang besar terhadap semua alternatif tersebut. Konsumen juga suka 

menghabiskan waktu untuk mengevaluasi dan membandingkan alternatif tersebut. 

Melalui aktivitas penyelesaian seperti ini, konsumen membentuk sikap tertentu 

dengan formasi sikap dan kepercayaan ini keinginan konsumen berperilaku 

biasanya menghasilkan perilaku penggunaan produk atau layanan jasa. 

Singkatnya, apabila konsumen sangat terlibat dalam keputusan penggunaan 

tertentu, mereka menyelesaikan masalah yang luas dan bergeser melalui proses 

pembelajaran, yaitu dari kepercayaan, sikap, dan kemudian berperilaku 

(Mowen&Minor, dalam Vitasari, 2016).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap 

suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji 

secara empiris. Hipotesis pada penelitian ini adalah:  Ada hubungan kepercayaan 

dengan keputusan penggunaan transportasi aplikasi Go-Jek.  

 

 


