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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Definisi Pemasaran 

Menurut Nandan dan Wilhelmus (2012:3) pemasaran adalah salah satu 

kegiatan dalam perekonomian yang membantu dalam menciptakan nilai ekonomi. 

Nilai ekonomi itu sendiri menentukan harga barang dan jasa. Faktor penting dalam 

menciptkan nilai tersebut adalah produksi, pemasaran dan konsumsi. 

Menurut Kotler dan Keller (2012:2) pemasaran adalah suatu fungsi 

organisasi dan sekumpulan proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan 

menyampaikan nilai kepada pelanggan serta mengelola hubungan dengan 

pelanggan yang kesemuanya dapat memberikan manfaat bagi organisasi. 

Menurut Ari Setiyaningrum (2015:1) pemasaran merupakan sebuah subjek 

yang sangat penting dan dinamis, karena pemasaran menyangkut kegiatan sehari-

hari dalam sebuah masyarakat. Kegiatan pemasaran dapat menghidupkan, 

memajukan, dan menjatuhkan sebuah perusahaan. Ia dikatakan dinamis karena 

bekerja dalam sebuah lingkungan yang nyata terus-menerus berubah. Ia pun 

dikatakan penting karena dapat menentukan hidup atau matinya perusahaan. Oleh 

karena itu, pengetahuan ilmu pemasaran sangat penting. Pemasaran merupakan 

sebuah ilmu dan seni menjadikannya sebuah subjek yang sangat menarik untuk 

dipelajari dan diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, khususnya di perusahaan. 

Menurut American Marketing Association (AMA) dalam buku Darmanto 

(2016:1) pemasaran adalah proses mengatur aktivitas organisasi untuk 
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menciptakan, mengkomunikasikan, dan menawarkan produk atau jasa yang 

memiliki nilai bagi pelanggan, mitra, dan masyarakat pada umumnya. 

2.2 Definisi Manajemen Pemasaran 

Menurut Tjiptono (2011:2) manajemen pemasaran adalah kegiatan 

menganalisa, merencanakan, mengimplementasi, dan mengawasi segala kegiatan 

(program), guna memperoleh tingkat pertukaran yang menguntungkan dengan 

pembeli sasaran dalam rangka tujuan organisasi. 

Menurut Suparyanto & Rosad (2015:1) manajemen pemasaran adalah 

proses menganalisis, merencanakan, mengatur, dan mengelola program-program 

yang mencakup pengkonsepan, penetapan harga, promosi dan distribusi dari 

produk, jasa dan gagasan yang dirancang utnuk menciptakan dan memelihara 

pertukarn yang menguntungkan dengan pasar sasaran untuk mencapai tujuan 

perusahaan.  

Menurut Kotler & Keller (2009:5) mendefinisikan manajemen pemasaran 

sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta 

menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. 

Menurut Darmanto dan Wadaya (2016:9) manajemen pemasaran adalah 

seni dan ilmu memilih target pasar dan membangun hubungan yang 

menguntungkan dengan target pasar tersebut. 

2.3 Perilaku Konsumen 

Meurut Sangadji dan Sopiah (2013:9) perilaku konsumen adalah disiplin 

ilmu yang mempelajari perilaku individu, kelompok, atau organisasi dan proses-
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proses yang digunakan konsumen untuk menyeleksi, menggunakan produk, 

pelayanan, pengalaman (ide) untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen, dan dampak dari proses-proses tersebut pada konsumen dan masyarakat. 

Tindakan yang dilakukan konsumen guna mencapai dan memenuhi kebutuhannya 

baik dalam penggunaan, pengonsumsian, maupun penghabisan barang dan jasa, 

termasuk proses keputusan yang mendahului dan yang menyusul. Tindakan atau 

perilaku yang dilakukan konsumen yang dimulai dengan merasakan adanya 

kebutuhan dan keinginan, kemudian berusaha mendapatkan produk yang 

diinginkan, mengonsumsi produk tersebut, dan berakhir dengan tindakan-tindakan 

pascapembelian, yaitu perasaan puas atau tidak puas. 

Menurut Harman Malau (2017:217) perilaku konsumen merupakan tingkah 

laku tentang individu, kelompok, atau organisasi dan proses yang mereka gunakan 

untuk memilih, mengamankan, menggunakan, dan membuang produk, jasa, 

pengalaman, atau ide untuk kepuasan. 

Menurut Kosasih, et al. (2013) dalam Miauw (2016) perilaku konsumen 

adalah tentang bagaimana individu, kelompok, ataupun organisasi memilih, 

membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Berdasarkan pada pandangan-

pandangan tersebut, maka dapat dimengerti bahwa perilaku konsumen merupakan 

perilaku yang diperlihatkan individu, kelompok, ataupun organisasi sebagai 

konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan 

menghabiskan produk atau jasa yang diharapkan akan memuaskan kebutuhan.  
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Menurut Setiadi (2015:2) perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung 

terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, 

termasuk proses keputusan yag mendahului dan menyusuli tindakan ini. 

Menurut American Marketing Association (2000) dalam Setiadi (2015:3) 

perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi, 

perilaku, dan lingkungannya di mana manusia melakukan kegiatan pertukaran 

dalam hidup mereka. 

2.3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh keadaan dan situasi lapisan 

masyarakat dimana ia dilahirkan dan berkembang. Ini berarti konsumen berasal dari 

lapisan masyarakat atau lingkungan yang berbeda akan mempunyai penilaian, 

kebutuhan, pendapat, sikap, dan selera yang berbeda-beda, sehingga pengambilan 

keputusan dalam tahap pembelian akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Menurut Harman Malau (2017:225) faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen terdiri dari : 

a. Faktor Budaya. Budaya adalah penyebab paling dasar dari keinginan dan 

perilaku seseorang. 

b. Faktor Sosial. Selain faktor budaya, perilaku seorang konsumen 

dipengaruhi oleh faktor-faktor referensi kelompok sosial, keluarga, serta 

peran dan status. 

c. Faktor Personal. Faktor pribadi yang memberikan kontribusi terhadap 

perilaku konsumen terdiri dari usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, 

situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri. 
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d. Faktor Psikologis. Faktor-faktor psikologis terdiri dari faktor motivasi, 

persepsi, pembelajaran, keyakinan dan sikap. 

Menurut Ruyatnasih, et al. (2013) dalam Miauw (2016), berikut ini adalah 

penjelasan mengenai faktor-faktor perilaku konsumen: 

1. Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan paling 

dalam terhadap perilaku konsumen. Faktor kebudayaan terdiri dari: 

a. Budaya, adalah determinan dasar dari keinginan dan perilaku seorang 

konsumen atau faktor penentu paling pokok dari keinginan dan perilaku 

seorang konsumen. 

b. Sub budaya, tiap budaya memiliki sub budaya yang lebih kecil, atau 

kelompok orang dengan sistem nilai yang sama berdasarkan 

pengalaman dan situasi hidup yang sama, yang memberikan 

identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik. 

c. Kelas sosial, adalah susunan yang relatif permanen dan teratur dalam 

suatu masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan 

perilaku yang sama. 

2. Faktor sosial, terdiri dari: 

a. Kelompok referensi, adalah semua kelompok yang mempunyai 

pengaruh langsung ataupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku 

orang tersebut. 

b. Keluarga, adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting 

dalam masyarakat. Anggota keluarga pembeli dapat memberikan 

pengaruh yang kuat terhadap perilaku pembeli. 
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c. Peran dan status. Orang berpartisipasi dalam banyak kelompik, 

keluarga, klub, maupun organisasi. Posisi seseorang dalam tiap 

kelompok dapat ditentukan dalam segi peran dan status. 

3. Faktor pribadi, terdiri dari: 

a. Usia dan tahap hidup. Usia dan tahap hidup orang akan mengubah 

produk atau jasa yang mereka beli sepanjang kehidupan mereka. 

Kebutuhan dan selera seseorang akan berubah sesuai dengan 

bertambahnya usia. 

b. Pekerjaan. Pekerjaan seseorang akan mempengaruhi barang dan jasa 

yang dibelinya. 

c. Keadaan ekonomi, merupakan hal yang juga mempengaruhi pilihan 

produk. 

d. Gaya hidup, gaya hidup seseorang menunjukkan pola kehidupan orang 

yang bersangkutan yang tercermin dalam kegiatan, minat, dan 

pendapatnya. 

e. Kepribadian dan konsep diri, adalah sekumpulan sifat psikologis 

manusia yang mennyebabkan respon yang relatif konsistem dan tahan 

lama terhadap rangsangan lingkungan (termasuk perilaku pembelian). 

4. Faktor psikologi, terdiri dari: 

a. Motivasi, merupakan suatu penggerak atau dorongan dalam diri 

seseorang untuk melakukan dan mencapai suatu tujuan. 
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b. Persepsi. Seseorang yang termotivasi, siap untuk bertindak. Bagaimana 

seseorang yang termotivasi bertindak akan dipengaruhi oleh 

persepsinya terhadap situasi tertentu. 

c. Pembelajaran, meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul dari 

pengalaman. 

d. Sikap, adalah evaluasi, perasaam emosi, dan kecenderungan tindakan 

yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dan bertahan lama 

pada seseorang terhadap objek atau gagasan tertentu. 

2.4 Persepsi 

2.4.1 Definisi Persepsi 

Menurut Erna Ferrinadewi (2008:42) persepsi adalah suatu proses dengan 

mana berbagai stimuli dipilih, diorganisir dan diinterpretasi menjadi informasi yang 

bermakna. Stimuli adalah input dari obyek tertentu yang dilihat oleh konsumen 

melalui satu atau beberapa panca indranya. Secara etimologi persepsi berasal dari 

bahasa latin perception yang berarti menerima atau mengambil. 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2013:64) persepsi merupakan suatu proses 

yang timbul akibat adanya sensasi, dimana sensasi adalah aktivitas merasakan atau 

penyebab keadaan emosi yang menggembirakan. Sensasi juga dapat didefinisikan 

sebagai tanggapan yang cepat dari indra penerima kita terhadap stimuli dasar seperti 

cahaya, warna, dan suara. Dengan adanya itu semua, persepsi akan timbul 

menggembirakan. 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2004) dalam Rino Sardanto dkk (2016) 

persepsi adalah proses bagaimana seseorang individu menyeleksi, 
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mengorganisasikan dan menginterprestasikan stimulus ke dalam suatu yang 

bermakna dan melekat diingatannya. 

2.4.2 Indikator Persepsi 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2013:69) adapun indikator-indikator 

persepsi adalah : 

1. Seleksi adalah pengalaman konsumen sebelumnya dan motif pembelian 

(kebutuhan dan keinginan) 

2. Organisasi adalah pengelompokan barang yang telah diseleksi 

3. Interpretasi adalah pendapat atau penilaian konsumen setelah terbentuk 

pemahaman 

Adapun indikator persepsi menurut Kotler & Keller (2009:180) dalam 

Mawey (2013) adalah : 

1. Kemudahan penggunaan 

2. Karakteristik tambahan yang menjadi pembeda 

3. Keandalan barang 

4. Popularitas merek produk 

2.5 Motivasi 

2.5.1 Definisi Motivasi 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2013:155) motivasi adalah dorongan yang 

muncul dari dalam diri atau dari luar diri (lingkungan) yang menjadi faktor 

penggerak ke arah tujuan yang ingin dicapai. Terkait dengan konsumen, motivasi 

bisa diartikan sebagai suatu dorongan yang menggerakkan konsumen untuk 
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memutuskan bertindak ke arah pencapaian tujuan, yaitu memenuhi berbagai macam 

kebutuhan dan keinginan. 

Menurut Tatik Suryani (2008:27) motivasi berasal dari bahasa latin movere 

yan artinya menggerakkan. Seorang konsumen tergerak untuk membeli suatu 

produk karena ada sesuatu yang menggerakkan. Proses timbulnya dorongan 

sehingga konsumen tergerak untuk membeli suatu produk itulah yang disebut 

motivasi.  

Mnurut Setiadi (2003) dalam D Nata Wiajaya (2018) motivasi konsumen 

adalah keadaan di dalam diri seseorang yang mendorong keinginan untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan guna mencapai suatu tujuan. 

2.5.2 Indikator Motivasi 

Menurut pandangan Kreitner dan Kinicki (2008:210) dalam Mawey (2013) 

adapun indikator-indikator motivasi adalah sebagai berikut: 

a. Harga produk adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan 

untuk memperoleh suatu produk. 

b. Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan 

fungsinya meliputi, daya tahan keandalan, ketepatan kemudahan operasi 

dan perbaikan, serta atribut bernilai lainnya. 

c. Ketersediaan barang adalah kiat secara konsisten dan efisien untuk 

memberi konsumen apa yang di inginkan dan diharapkan oleh konsumen 

dengan mudah diterima oleh konsumen. 
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d. Tren terhadap produk di lingkungan sosial adalah kecendrungan terhadap 

produk. 

Adapaun indikator motivasi menurut Suryani (2013:22) dalam Wihelmina 

(2017) adalah : 

1. Kebutuhan yang terdiri dari kualitas produk, ketersediaan barang dan juga 

prestise. 

2. Perilaku yang terdiri dari pemilihan terhadap merk dan pemilihan 

terhadap jenis produk. 

3. Tujuan yang terdiri dari pengalaman pembelian. 

Dari kedua pendapat para ahli diatas, saya menggunakan indikator yang 

dikemukakan oleh Kreitner dan Kinicki dikarenakan pada penelitian ini beberapa 

konsumen dari distro kaos miko menjadikan harga dan tren  sebagai faktor yang 

mempengaruhi mereka dalam melakukan keputusan pembelian. Sedangkan 

indikator yang dikemukakan oleh Suryani tidak mengemukakan harga dan tren 

sebagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. 

2.6 Keputusan Pembelian 

2.6.1 Definisi Keputusan Pembelian 

Proses keputusan pembelian konsumen merupakan perilaku positif konsumen 

setelah mencari dan mengevaluasi berbagai alternative merk produk konsumen 

pada titik tertentu harus memutuskan antara membeli atau tidak membeli. Banyak 

sekali orang yang memahami kesulitan dalam membuat keputusan pembelian suatu 
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barang atau jasa. Oleh karena itu, pemasar harus memahami dan menguasai dalam 

berbagai hal yang mempengaruhi proses keputusan pembelian oleh konsumen. 

Menurut Etta Mamang Sangadji dan Sopiah (2013:121) keputusan 

pembelian adalah semua perilaku yang sengaja dilandaskan pada keinginan yang 

dihasilkan ketika konsumen secara sadar memilih salah satu diantara tindakan 

alternatif yang ada. 

Menurut Hersona, et al. (2013) dalam Miauw (2016) keputusan pembelian 

konsumen adalah pemilihan dari dua atau lebih pilihan alternatif. 

Menurut Alfred (2013) dalam Miauw (2016) bahwa keputusan pembelian 

konsumen adalah cara konsumen memutuskan apa yang harus dibeli sesuai dengan 

nilai signifikansi dari pembelian tersebut. Berdasarkan pada pandangan-pandangan 

tersebut, maka dapat dimengerti bahwa keputusan pembelian konsumen adalah 

pemilihan dari dua atau lebih pilihan alternatif yang dapat dibeli, di mana konsumen 

memutuskan apa yang harus dibeli sesuai dengan nilai signifikansi dari pembelian 

tersebut. 

2.6.1 Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

Pengambilan keputusan merupakan akhir dari proses dimana konsumen dapat 

memecahkan permasalahan dan dapat membeli produk tersebut. Hal ini merupakan 

pilihan terakhirnya yang dilakulan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2013:123) mengungkapkan pengambilan 

keputusan konsumen adalah proses pemecahan masalah yang diarahkan pada 

sasaran. Pemecahan masalah konsumen sebenarnya merupakan suatu aliran 
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tindakan timbal balik yang berkesinambungan di antara faktor lingkungan, proses 

kognitif dan afektif, serta tindakan perilaku. 

Menurut Setiadi (2008:415) dalam Hizkia Elfran Mawey (2013) keputusan 

pembelian konsumen adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan 

pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih 

salah satu diantaranya. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:208) dalam Mawey (2013) adapun proses 

atau indikator pada keputusan pembelian adalah : 

1. Pengenalan kebutuhan 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau 

kebutuhan. Jika kebutuhan diketahui, maka konsumen akan tahu kebutuhan mana 

yang belum terpenuhi, perlu segera dipenuhi, ataupun bisa ditunda pemenuhannya. 

2. Pencarian informasi 

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari 

lebih banyak informasi mengenai apa yang dibutuhkannya. Sumber informasi dapat 

berasal dari sumber pribadi, sumber komersial, sumber public, dan sumber 

pengalaman. 

3. Evaluasi alternatif 

Setelah melakukan pencarian informasi, konsumen akan mengolah 

informasi tersebut dan membuat pilihan akhir. Konsumen mengevaluasi alternatif 

produk yang akan dibeli tergantung pada masing-masing individu dan situasi 

membeli spesifik. 
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4. Keputusan pembelian 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membuat peringkat merek dan 

membentuk niat untuk membeli. Konsumen juga akan membentuk minat untuk 

membeli produk yang paling disukai. Tapi dua faktor bisa saja muncul diantara 

minat beli dan keputusan pembelian. Faktor pertama adalah pendapat oranglain 

mengenai produk, faktor kedua adalah faktor situasi yang tidak diharapkan. 

5. Perilaku pasca pembelian 

Tahap ini adalah dimana konsumen mengambil tindakan lebih lanjut 

berdasarkan rasa puas atau tidak puas terhadap produk yang dibelinya. Tahap ini 

sangat ditentukan oleh pengalaman yang didapatkan konsumen dalam 

mengkonsumsi prduk yang dibeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Proses Keputusan Pembelian 

Sumber : Kotler dan Keller (2009:208) dalam Hizkia Elfran Mawey (2013) 
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2.6.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler dan Keller (2012:173) dalam Miauw (2016) perilaku 

konsumen dapat ditentukan oleh faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor personal 

(individu dan psikologi). 

Menurut Ruyatnasih, et al. (2013) dalam Miauw (2016) berikut ini adalah 

penjelasan mengenai keempat faktor tersebut: 

1. Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan paling 

dalam terhadap perilaku konsumen. Faktor kebudayaan terdiri dari: 

a. Budaya, adalah determinan dasar dari keinginan dan perilaku seorang 

konsumen atau faktor penentu paling pokok dari keinginan dan perilaku 

seorang konsumen. 

b. Sub budaya, tiap budaya memiliki sub budaya yang lebih kecil, atau 

kelompok orang dengan sistem nilai yang sama berdasarkan 

pengalaman dan situasi hidup yang sama, yang memberikan identifikasi 

dan sosialisasi yang lebih spesifik. 

c. Kelas sosial, adalah susunan yang relatif permanen dan teratur dalam 

suatu masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan 

perilaku yang sama. 

2. Faktor sosial, terdiri dari: 

a. Kelompok referensi, adalah semua kelompok yang mempunyai 

pengaruh langsung ataupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku 

orang tersebut. 
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b. Keluarga, adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting 

dalam masyarakat. Anggota keluarga pembeli dapat memberikan 

pengaruh yang kuat terhadap perilaku pembeli. 

c. Peran dan status. Orang berpartisipasi dalam banyak kelompik, 

keluarga, klub, maupun organisasi. Posisi seseorang dalam tiap 

kelompok dapat ditentukan dalam segi peran dan status. 

3. Faktor pribadi, terdiri dari: 

a. Usia dan tahap hidup. Usia dan tahap hidup orang akan mengubah 

produk atau jasa yang mereka beli sepanjang kehidupan mereka. 

Kebutuhan dan selera seseorang akan berubah sesuai dengan 

bertambahnya usia. 

b. Pekerjaan. Pekerjaan seseorang akan mempengaruhi barang dan jasa 

yang dibelinya. 

c. Keadaan ekonomi, merupakan hal yang juga mempengaruhi pilihan 

produk. Gaya hidup seseorang menunjukkan pola kehidupan orang 

yang bersangkutan yang tercermin dalam kegiatan, minat, dan 

pendapatnya. 

d. Kepribadian dan konsep diri, adalah sekumpulan sifat psikologis 

manusia yang mennyebabkan respon yang relatif konsistem dan tahan 

lama terhadap rangsangan lingkungan (termasuk perilaku pembelian). 

4. Faktor psikologis terdiri dari : 

a. Motivasi, merupakan suatu penggerak atau dorongan dalam diri 

seseorang untuk melakukan dan mencapai suatu tujuan. 
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b. Persepsi. Seseorang yang termotivasi, siap untuk bertindak. Bagaimana 

seseorang yang termotivasi bertindak akan dipengaruhi oleh 

persepsinya terhadap situasi tertentu. 

c. Pembelajaran, meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul dari 

pengalaman. 

d. Sikap. Sikap adalah evaluasi, perasaan emosi, dan kecenderungan 

tindakan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dan bertahan 

lama pada seseorang terhadap objek atau gagasan tertentu. 

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan dalam penelitian ini, maka 

penelitian ini hanya akan fokus pada faktor psikologis. Dan peneliti mengambil dua 

item dari faktor psikologis tersebut yaitu persepsi dan motivasi. Faktor pendorong 

peneliti hanya mengambil dua item dari empat faktor psikologis tersebut 

dikarenakan item pembelajaran dan sikap secara garis besar sudah mencakup pada 

faktor persepsi dan motivasi sehingga peneliti hanya fokus pada dua item tersebut. 

2.7 Pandangan Islam 

QS. Al-Furqan ayat 67 

Artinya : “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak 

berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-

tengah antara yang demikian”. 
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Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah SWT memerintahkan 

manusia untuk membelanjakan hartanya dengan sebaik-baiknya dan tidak 

berlebihan karena Allah SWT membenci hambanya yang mengeluarkan hartanya 

secara berlebihan. Jadi sebelum kita mengambil keputusan kita harus teliti terhadap 

produk apa yang kita beli dan mempertimbangkan harga dari produk yang akan 

dibeli, apakah harga produk tersebut sesuai dengan kualitas dan pantas terhadap 

produk tersebut. Hal ini diharapkan agar kita tidak mengeluarkan uang secara 

berlebihan. 

QS. Al-Baqarah ayat 254 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari rizki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang 

pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada Iagi persahabatan yang akrab 

dan tidak ada lagi syafa’at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang 

zalim”. 

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah SWT memerintahkan 

kepada manusia untuk membelanjakan sebagian hartanya untuk hal-hal yang baik 

dan halal serta bermanfaat bagi kita. Jadi sebelum mengambil keputusan pembelian 

kita harus benar-benar paham apa yang menjadi kebutuhan dan apakah kita 

mendapat manfaat dari produk yang dibeli. 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian oleh para peneliti terdahulu yang berkaitan dengan 

persepsi dan motivasi terhadap keputusan pembelian. Adapun penelitian terdahulu 

dapat disajikan sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

NO 
NAMA 

(TAHUN) 

JUDUL 

PENELITIAN 
VARIABEL HASIL PERBEDAAN 

1 D Nata 

Wijaya dkk 

(2018) 

Pengaruh Gaya 

Hidup Dan 

Motivasi Terhadap 

Keputusan 

Pembelian   (Survei 

Pada Konsumen 

Starbucks, Kota 

Malang) 

Gaya Hidup 

dan Motivasi 

1. Variabel Gaya 

Hidup 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

variabel 

keputusan 

pembelian. 

2. Variabel 

motivasi 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

variabel 

keputusan 

pembelian 

Pada penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

variabel gaya 

hidup dan tidak 

terdapat variabel 

persepsi. 

2 Nurul 

Hidayah A 

Rahman dkk 

(2016) 

Pengaruh Motivasi 

Dan Sikap 

Konsumen 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Kendaraan Roda 

Dua Honda 

Motivasi dan 

Sikap 

Konsumen 

1. Variabel 

Motivasi 

konsumen 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

2. Variabel 

Sikap 

konsumen 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

Pada penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

variabel sikap 

konsumen dan 

tidak terdapat 

variabel 

persepsi. 
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3 Sri Rahayu 

dkk (2015) 

Pengaruh Gaya 

Hidup Dan 

Persepsi 

Mahasiswa 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian Secara 

Online  Di Kota 

Palembang 

Gaya Hidup 

dan Persepsi 

1. Variabel Gaya 

Hidup 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

variabel 

keputusan 

pembelian. 

2. Variabel 

Persepsi 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

variabel 

keputusan 

pembelian. 

Pada penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

variabel persepsi 

dan tidak 

terdapat variabel 

motivasi. 

4 Rino 

Sardanto dan 

Sigit 

Ratnanto 

(2016) 

Pengaruh Persepsi 

Konsumen 

Terhadap 

Keputusan Pada 

Angkringan Kota 

Kediri 

Persepsi 1. Variabel 

Persepsi 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

variabel 

keputusan 

pembelian. 

Pada penelitian 

terdahulu  hanya 

menggunakan 

variabel persepsi 

dan tidak 

terdapat variabel 

motivasi. 

5 Widya 

Wardhani 

dkk (2015) 

Pengaruh Persepsi 

dan Preferensi 

Konsumen 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian Hunian 

Green Product 

Persepsi dan 

Preferensi 

Konsumen 

1.1 Variabel 

Persepsi 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

variabel 

keputusan 

pembelian. 

2.1 Variabel 

Preferensi 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

variabel 

keputusan 

pembelian. 

Pada penelitian 

terdahulu  hanya 

menggunakan 

variabel persepsi 

dan tidak 

terdapat variabel 

motivasi. 
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Seperti yang terlihat pada tabel penelitian terdahulu tersebut, adapun terdapat 

perbedaan antara penelitian yang saya lakukan dengan penelitian terdahulu adalah 

pada penelitian-penelitian terdahulu dapat kita lihat bahwa para peneliti tersebut 

tidak menggunakan variabel persepsi dan motivasi secara bersama-sama dalam satu 

penelitian. Dan pada penelitian saya ini menggunakan variabel persepsi dan 

motivasi dalam satu penelitian. 

2.9 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan tinjauan telaah pustaka dan penelitian terdahulu, maka dapat 

disusun suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang menjelaskan keputusan 

pembelian, persepsi dan motivasi seperti yang disajikan pada gambar berikut ini: 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

 

H1 

H2 

 

H3 

Sumber: (Harman Malau, 2017) 

 

2.10 Definisi Konsep Variabel Penelitian 

Tabel 2.2 Konsep Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional Indikator Skala 

Persepsi (X1) Persepsi adalah suatu proses 

dengan mana berbagai 

stimuli dipilih, diorganisir 

dan diinterpretasi menjadi 

informasi yang bermakna 

(Erna Ferrinadewi, 

2008:42). 

1. Seleksi 

2. Organisasi 

3. Interpretasi 

(Sangadji dan Sopiah, 

2013:69) 

Likert 

PERSEPSI (X1) 

MOTIVASI (X2) 

KEPUTUSAN 

PEMBELIAN (Y) 
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Motivasi 

(X2) 

Motivasi adalah dorongan 

yang muncul dari dalam diri 

atau dari luar diri 

(lingkungan) yang menjadi 

faktor penggerak ke arah 

tujuan yang ingin dicapai 

(Etta Mamang Sangadji 

dan Sopiah, 2013:155). 

1. Harga produk 

2. Kualitas produk 

3. Ketersediaan barang  

4. Tren terhadap produk di 

lingkungan sosial 

(Kreitner dan Kinicki, 

2008:210) dalam Mawey 

(2013) 

Likert 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Keputusan pembelian 

adalah semua perilaku yang 

sengaja dilandaskan pada 

keinginan yang dihasilkan 

ketika konsumen secara 

sadar memilih salah satu 

diantara tindakan alternatif 

yang ada (Etta Mamang 

Sangadji dan Sopiah, 

2013:121). 

1. Pengenalan masalah. 

2. Pencarian informasi. 

3. Evaluasi alternatif 

4. Keputusan pembelian. 

5. Perilaku Pasca 

Pembelian 

(Kotler dan Keller, 

2009:208) dalam (Mawey, 

2013) 

Likert 

 

2.11 Hipotesis 

Menurut Nur Asnawi dan Masyhuri (2011:114) hipotesis merupakan 

kesimpulan sementara (pernyataan) yang harus buktikan kebenarannya, hasil 

penelitian bisa salah bisa juga betul. Hipotesis pada penelitian ini adalah : 

H1 : Diduga Persepsi (X1) berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian distro kaos miko kota Dumai.  

H2 : Diduga Motivasi (X2) berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian distro kaos miko kota Dumai. 

H3 : Diduga Persepsi dan Motivasi berpengaruh secara simultan terhadap 

keputusan pembelian distro kaos miko kota Dumai. 

 


