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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan suatu sistem dari keseluruhan kegiatan-

kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menetapkan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat 

memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial 

(Swastha dan Irawan, 2008:5). 

Pemasaran mempunyai peranan penting dalam dunia usaha. 

Pemasaran berhubungan dengan kegiatan untuk memperkirakan atau 

mengantisipasi kebutuhan berkaitan dengan kegiatan mengalirnya produk 

berupa barang dan jasa dari produsen kekonsumen. 

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian pemasaran dapat kita lihat 

pada definisi pemasaran menurut para ahli berikut: suatu aktifitas yang 

bertujuan mencapai sasaran perusahaan, dilakukan dengan cara 

mengantisipasi kebutuhan pelanggan atau klien serta mengarahkan aliran 

barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan atau klien dari 

produsen (Cannon, Perreault dan McCarthy, 2008:8). 

Pemasaran adalah proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi 

pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan 
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tujuan untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya (Kotler 

dan Armstrong, 2008:6). 

Selanjutnya menurut Asosiasi Pemasaran Amerika Pemasaran adalah 

satu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, 

mengomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola 

hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan para 

pemilik sahamnya (Kotler dan Keller, 2007:6). 

Dari berbagai definisi di atas dapat diketahui bahwa pemasaran itu 

lebih berurusan dengan pelanggan dibandingkan dengan fungsi bisnis lainnya. 

Memahami, menciptakan, menginformasikan, memberi nilai dan kepuasan 

pada konsumen adalah inti pemikiran dan praktek pemasaran modern. Bila 

pemasar melakukan pekerjaan dalam memahami dan memenuhi kebutuhan 

konsumen dengan baik, menciptakan produk yang memberikan nilai unggul, 

menetapkan harga, mendistribusikan dan mempromosikan dengan efektif, 

produk-produk tersebut akan terjual dengan mudah. 

Sebelum merencanakan program pemasaran, perusahaan perlu 

mengidentifikasi siapa konsumen sasarannya dan bagaimana proses 

keputusan mereka.meskipun benyak keputusan pembelian yang melibatkan 

hanya satu pengambil keputusan, keputusan yang lain mungkin melibatkan 

beberapa orang, yang memainkan peran sebagai pemrakarsa (initiator), 

pemberi pengaruh (influencer), pengambil keputusan (decider), pembeli 

(buyer), dan pemakai (user) (Fandy Tjiptono, 2008:62). 
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2.2. Proses Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian adalah keputusan pembeli tentang merek mana 

yang akan dibeli (Kotler dan Amstrong, 2008:181). Keputusan pembelian 

merupakan menentukan tindakan atau pengambilan keputusan dari beberapa 

alternative yang kemudian dipilih salah satu atau lebih untuk dibeli. Para 

pemasar harus memahami setiap sisi perilaku konsumen. Para konsumen akan 

melewati lima tahap proses keputusan pembelian yaitu: pengenalan masalah, 

pencarian informasi, evaluasi alternative, keputusan pembelian, dan perilaku 

pasca pembelian. 

Adapun proses pembelian yang spesifik terdiri dari urutan kejadian 

sebagai pengenalan masalah kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi 

alternative, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. proses 

keputusan pembelian bisa dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini Kotler dan 

Armstrong (2008:179): 

 

 

 Gambar 2.1 : Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

 Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau 

kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal dan 

eksternal. Dengan mengumpulkan informasi dari konsumen, para pemasar 
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dapat mengidentifikasi rangsangan yang paling sering membangkitkan minat 

akan kategori produk tertentu. 

 Pencarian informasi, pencarian informasi secara aktif mencari bahan 

bacaan, menelepon teman, dan mengunjungi took untuk mempelajari produk 

tertentu. Yang menjadi perhatian utama pemasar adalah sumber-sumber 

informasi utama yang menjadi acuan konsumen dan pengaruh relatif tiap 

sumber terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Sumber informasi 

konsumen: sumber pribadi (keluarga, teman, tetangga, kenalan), sumber 

komersial (iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, pajangan), sumber public 

(media massa, organisasi tertentu peringkat konsumen), sumber pengalaman 

(penganganan, pengkajian, dan pemakaian). 

 Evaluasi alternative, beberapa konsep dasar yang membantu kita 

memahami proses evaluasi konsumen: pertama konsumen berusaha 

memenuhi kebutuhan, kedua: konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi 

produk, ketiga: konsumen  memandang masing-masing produk sebagai 

sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam 

memberikan manfaat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu. 

 Keputusan pembelian, dari evaluasi membentuk preferensi atas 

merek-merek yang ada dalam kumpulan pilihan, 2 faktor berikut dapat berada 

diantara niat pembelian dan keputusan pembelian, yaitu sikap orang lain dan 

faktor situasi yang tidak terantisipasi yang dapat mencul dan mengubah niat 

pembelian. Dalam melaksanakan niat pembelian, konsumen tersebut dapat 
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membuat 5 sub keputusan pembelian keputusan merek, keputusan pemasok, 

keputusan kuantitas, keputusan waktu, keputusan metode pembayaran. 

Perilaku pasca pembelian, kepuasan pasca pembelian (kecewa, atau 

sangat puas), tindakan pasca pembelian (jika konsumen puas ia akan 

menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli kembali produk 

tersebut, jika pelanggan tidak puas mungkin ia akan membuang atau 

mengembalikan produk tersebut), pemakaian pembuangan pasca pembelian. 

2.3. Pengertian Psikologis Konsumen 

Menurut George A. Miller psikologi adalah ilmu yang berusaha 

menguraikan, meramalkan dan mengendalikan peristiwa mental dan tingkah 

laku (Sobur, 2009:32). Secara umum psikologi diartikan sebagai ilmu yang 

mempelajari tingkah laku manusia atau ilmu yang mempelajari gejala-gejala 

jiwa manusia. Psikologi meliputi ilmu pengetahuan mengenai jiwa yang 

diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah yang memenuhi 

syarat. Psikologi konsumen merupakan studi tentang motivasi, persepsi, 

pembelajaran, kognisi dan perilaku pembelian individu di pasar dan 

penggunaan produk tersebut di rumah. Studi ini dapat dilihat baik dari sudut 

pandang penjual atau konsumen bahkan dapat juga dari sudut pandang 

keduanya. 

Psikologi yang berasal dari kata “psyche” (jiwa) merupakan daya 

penggerak dan pengatur yang bersifat abstrak terhadap perilaku manusia. 

Konsumen adalah manusia yang berkemauan dan berkecerdasan karenanya 
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dimungkinkan terjadi proses mental yang sifatnya abstrak dalam dirinya. 

Perilaku konsumen yang nampak merupakan hasil dari fungsi otak manusia 

atau pembelajaran yang terjadi selama merespon lingkungan. Individu tidak 

dapat dilepaskan dari lingkungannya karena itu akan selalu terjadi proses 

mental yang abstrak dalam diri individu dalam upaya memperkecil 

kesenjangan antara kondisi pribadi dengan tuntutan lingkungan. Sifat jiwa 

yang abstrak ini tidak dapat dilihat secara langsung, namun dapat dilihat 

melalui gejala-gejalanya. Gejala-gejala gerakan jiwa tersebut dapat dipelajari 

oleh pemasar seperti motivasi,sikap, keyakinan, kepribadian, persepsi dan 

pembelajaran (Erna Ferrinadewi, 2008:7).  

2.3.1. Motivasi 

Motivasi dapat digambarkan sebagai tenaga pendorong dalam diri 

individu yang memaksa mereka untuk bertindak. Tenaga pendorong tersebut 

dihasilkan oleh keadaan tertekan, yang timbul sebagai akibat kebutuhan yang 

tidak terpenuhi (Schiffman dan Kanuk, 2008:72). Sedangkan yang 

memotivasi untuk membeli namanya motif. Menurut Jeffrey et al (1996), 

proses motivasi terjadi karena adanya kebutuhan, keinginan maupun harapan 

yang tidak terpenuhi yang menyebabkan timbulnya ketegangan. Pada tingkat 

tertentu ketegangan ini akan berubah menjadi hasrat yang mendorong 

individu melakukan suatu perilaku tertentu guna memenuhi kebutuhan, 

keinginan dan hasratnya tersebut.  
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Di dalam melakukan upaya memenuhi kebutuhan ini sangat 

dimungkinkan terjadi perbedaan antara konsumen yang satu dengan 

konsumen yang lain, meskipun sebenarnya mereka memiliki kebutuhan dan 

keinginan yang sama. Setelah sebagian atau seluruh kebutuhan terpenuhi, 

maka akan terjadi penurunan ketegangan. Menurunnya ketegangan ini bukan 

berarti sudah tidak ada kebutuhan dan keinginan lagi. Kebutuhan dan 

keinginan lain yang berbeda akan muncul dan menuntut dipenuhi. Inilah 

dinamika motivasi yang tidak pernah berhenti selama manusia hidup (Tatik 

Suryani, 2013:22).  

Secara proses, motivasi dimulai dari adanya tekanan (tension) yang 

dihasilkan sebagai akibat adanya keinginan atau kebutuhan yang belum 

terpenuhi. Tekanan tersebut kemudian menimbulkan daya dorong. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 : Model  Motivasi (Schiffman dan Kanuk, 2007) 
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2.3.2. Persepsi 

Persepsi bukan hanya proses psikologi semata, tetapi diawali dengan 

proses fisiologis yang dikenal sebagai sensasi. Schiffman dan Kanuk (2007) 

mendefinisikan persepsi sebagai proses psikologis dimana individu memilih, 

mengorganisasikan dan mengintepretasikan stimuli menjadi sesuatu yang 

bermakna. 

Proses persepsi diawali oleh stimuli yang mengenai indera konsumen. 

Stimuli yang merupakan segala sesuatu yang mengenai indera dan 

menimbulkan persepsi bisa bermacam-macam bentuknya, misalnya segala 

sesuatu yang bisa dicium, segala sesuatu yang bisa dilihat, segala sesuatu 

yang bisa didengar, dan segala sesuatu yang bisa diraba. Stimuli ini akan 

mengenai organ yang disebut sebagai sensory receptor (organ manusia yang 

menerima input stimuli atau indera). Terjadinya stimulus yang mengenai 

sensory receptor mengorgan sensory receptor tersebut dinamakan sensasi. 

Tingkat kepekaan dalam sensasi antara individu satu dengan yang lain 

berbeda-beda. 
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Gambar 2.3 : Proses Persepsi 
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2. Ambang Absolut. yaitu tingkat terendah di mana seseorang dapat 

mengalami sensasi. 

3. Ambang Diferensial. yaitu perbedaan minimal yang dapat dirasakan 

antaraa dua macam stimuli yang hamper serupa. 

4. Persepsi Subliminal. yaitu stimuli yang terlalu lemah atau terlalu singkat 

untuk terlihat atau terdengar secara sadar mungkin akan cukup kuat untuk 

dapat disadari oleh satu sel atau lebih penerima. 

Lebih lanjut lagi Kotler dan Keller (2009:180) menambahkan, orang 

dapat memiliki persepsi yang berbeda dari obyek yang sama karena adanya 

tiga proses persepsi, yaitu:  

1) Perhatian selektif. Kecenderungan bagi manusia untuk menyaring 

sebagian besar informasi yang mereka hadapi, berarti bahwa pemasar 

harus bekerja cukup keras untuk menarik perhatian konsumen. 

2) Distorsi selektif. Menguraikan kecenderungan untuk meng-intepretasikan 

informasi dengan cara yang akan mendukung apa yang telah mereka 

yakini. 

3) Ingatan selektif. Orang cenderung lupa akan sebagian besar hal yang 

mereka pelajari. Mereka cenderung akan mempertahankan atau mengingat 

informasi yang mendukung sikap dan keyakinan mereka. Karena adanya 

ingatan selektif. 
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Persepsi merupakan proses yang kompleks. Seringkali terjadi dimana 

pesan yang satu tidak berhubungan dengan pesan yang akhirnya memasuki 

otak konsumen karena itu memahami proses persepsi sangat penting bagi 

pemasar agar dapat menciptakan komunikasi yang efektif dengan konsumen. 

Psikologi berhubungan erat dengan unsur dan proses sebagai perantara antara 

rangsangan eksternal manusia dengan tanggapan fisik yang dapat diamati atau 

lebih dikenal dengan teori stimulus response. Persepsi merupakan bagian dari 

keseluruhan proses stimulus response (Erna Ferrinadewi, 2008:42). 

2.3.3. Pembelajaran 

Pembelajaran konsumen merupakan proses, artinya terus menerus 

berkembang dan berubah karena adanya pengetahuan yang baru diperoleh 

(yang mungkin didapat dari membaca, dari diskusi, dari pengamatan, dan dari 

proses berpikir) atau dari pengalaman yang dialami sendiri (Schiffman dan 

Kanuk, 2008:179). 

Pembelajaran konsumen seperti halnya belajar yang lain merupakan 

suatu proses yang selalu berkembang seiring dengan informasi baru yang 

diperoleh ataupun dari pengalamannya. Pengalaman disini tidak berarti proses 

ini adalah proses yang dapat diamati tapi proses ini adalah proses yang dapat 

diminati tapi proses ini dapat terjadi tanpa disadari oleh konsumen. 

Unsur-unsur yang tercakup dalam dalam kebanyakan teori pembelajaran, 

yaitu: 
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1) Motivasi.  Menemukan motif konsumen merupakan salah satu tugas 

utama pemasar, yang kemudian berusaha mengajar segmen konsumen 

yang termotivasi mengapa dan bagaimana produk mereka dapat memenuhi 

kebutuhan para konsumen. 

2) Isyarat. Isyarat (cues) merupakan stimuli yang memberikan arah berbagai 

motif ini. 

3) Respon. Cara bereaksi para individu terhadap dorongan atau isyarat-

bagaimana mereka berprilaku-akan membentuk respon mereka. 

4) Penguatan. Meningkatkan kemungkinan bahwa respon khusus akan 

terjadi dimasa yang mendatang karena adanya berbagai isyarat atau stimuli 

khusus. 

Menurut Schiffman dan Kanuk, 2008:184 tiga konsep pokok yang berasal 

dari pengkondisian klasik adalah: 

1) Pengulangan. Proses menyampaikan pesan kepada konsumen berulang 

kali, dengan frekuensi yang berkali-kali. 

2) Generalisasi Stimulus. Konsumen yang memebeli atau menggunakan 

suatu produk setelah melihat iklannya yang berulang-ulang dan ia 

meyakini produk tersebut. 

3) Diskriminasi Stimulus. Konsumen diharapkan bisa mengambil 

kesimpulan yang sama dari berbagai stimulus yang relatif berbeda. 
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Proses ini melibatkan seluruh pribadi konsumen karena belajar 

merupakan proses jiwa yang berlangsung dalam diri pribadi individu. 

Menurut (Russell, (1948); dalam Erna Ferrinadewi, 2008:87) terdapat 2 

sumber yang dapat digunakan dalam proses belajar konsumen yaitu 

knowledge by description dan knowledge by acquitance. Knowledge by 

description adalah sumber pembelajaran yang memanfaatkan berbagai 

informasi yang diperoleh secara tidak langsung misalkan melalui 

penggambaran secara verbal atau melalui sebuah permodelan. Misalkan 

pemasar dapat menyediakan brosur sebagai sumber informasi bagi konsumen. 

Konsumen lebih menyukai cara pembelajaran ini untuk beberapa jenis produk 

karena dinilai lebih efisien dan efektif karena yang perlu dilakukan konsumen 

adalah mengingat baik-baik informasi yang dinilai relevan dan mengabaikan 

sisanya. Namun bagi pemasar secara semacam ini kurang efektif karena 

seringkali pemasar jadi kehilangan kredibilitas karena kecenderungan terlalu 

persuasive dan konsumen umumnya tidak menyukai atau tidak terdorong 

untuk  lebih banyak mempelajari produk yang ditawarkan. 

Sedangkan knowledge by acquitance, informasi yang diperoleh 

didapatkan secara langsung dari sumber pertama atau dari pengalaman 

langsung. Kelemahan yang terdapat pada sumber belajar knowledge by 

description dapat diatasi dengan mengajak konsumen lebih terlibat atau 

mengalami secara langsung.  
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2.3.4. Sikap  

Menurut Tatik Suryani, 2013:12 Sikap merupakan ekspresi 

perasaan yang berasal dari dalam diri individu yang mencerminkan apakah 

seseorang senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, dan setuju atau 

tidak setuju terhadap suatu obyek. 

Menurut model sikap , sikap terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: 

1. Komponen Kognitif. Terdiri dari berbagai kognisi seseorang,yaitu 

pengetahuan dan persepsi yang diperoleh berdasarkan kombinasi 

pengalaman langsung dengan obyek sikap dan informasi yang berkaitan 

dari berbagai sumber. 

2. Komponen Afektif. emosi atau perasaan konsumen mengenai produk atau 

merek tertentu. 

3. Komponen Konatif. Konasi, komponen terakhir dari model sikap tiga 

komponen berhubungan dengan kemungkinan atau kecendrungan bahwa 

individu akan melakukan tindakan khusus atau beprilaku dengan cara 

tertentu  terhadap obyek sikap tertentu (Schiffman dan Kanuk, 

2008:225). 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap, yaitu: 

1) Pengalaman langsung. Pengalaman konsumen mengenai obyek sikap 

dari waktu ke waktu akan membentuk sikapnya. 
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2) Pengaruh keluarga. Keluarga berperan penting dalam pembentukan sikap 

maupun perilaku. Keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat 

karena konsumen melakukan interaksi lebih insentif dilingkungan keluarga 

daripada dilingkungan lain. 

3) Teman sebaya. Teman sebaya punya peran yang cukup besar terutama 

bagi anak-anak remaja dalam pembentukan sikap. Adanya kecendrungan 

remaja untuk mendapatkan penerimaan dan pengakuan dari teman-teman 

sebayanya, mendorong mereka mudah dipengaruhi oleh kelompoknya 

dibandingkan sumber-sumber lainnya. 

4) Pemasaran langsung. Perusahaan yang memiliki database konsumen 

dapat langsung menawarkan produk-produk baru yang dikembangkan 

kepada konsumen. 

5) Tayangan media masa. Tayangan media masa merupakan sarana 

komunikasi yang hamper setiap saat dimanfaatkan konsumen dapat 

membentuk sikap konsumen. Pemasar perlu mengetahui jenis media yang 

biasa dikonsumsi oleh pasar sasarannya dan merancang pesan yang tepat 

agar sikap positif pada konsumen dapat dibentuk. 
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2.4. Hubungan Faktor Psikologis dengan Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008:159) menyatakan bahwa 

pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh karakteristik Budaya, sosial, 

pribadi dan psikologis. Seperti terlihat pada gambar 2.4 di bawah ini: 

Gambar 2.4 : Karakteristik Yang Mempengaruhi Pembelian Konsumen 

 

 

 

 

Sumber: Kotler dan Armstrong (2008:159) 
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Dari Abu Daarda, RA, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 

“Sesungguhnya rezeki itu akan mencari seorang hamba sebagaimana 

kematian mencarinya.” 

Strategi berdagang yang digunakan Nabi Muhammad SAW 

berdasarkan suka sama suka. Dalam surat an Nisa ayat 29. 

 

 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jal an yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

Dari ayat di atas dapat diketahui  bahwa dalam islam sudah diatur 

mengenai jual beli. Jual beli yang benar yaitu suatu perjanjian tukar menukar 

benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka sama suka antara kedua 

belah pihak dengan menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan 

yang dibenarkan oleh syariat islam. 
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2.6. Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Tahun Kesimpulan 

1. Maswadi Analisis Faktor-

Faktor yang 

Memengaruhi 

Perilaku 

Konsumen 

Dalam 

Pembelian 

Produk 

Kerajinan Rotan 

Nuriah Di Kota 

Pontianak 

2013 Berdasarkan hasil penelitiannya dapat 

ditarik kesimpulan  bahwa Faktor 

Budaya (X1), Faktor Sosial (X2), 

Faktor Kepribadian (X3) dan Faktor 

Psikologis (X4) mempunyai hubungan 

positif dengan keputusan pembelian 

(Y) produk kerajinan rotan Nuriah di 

Kota Pontianak. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel Faktor 

Budaya (X1) memiliki pengaruh yang 

paling besar atau dominan terhadap 

keputusan pembelian produk kerajinan 

rotan Nuriah di Kota Pontianak dengan 

nilai r=0,625 > Rho tabel 0,364. 

2. Sri Hartini Analisis Faktor-

Faktor yang 

mempengaruhi 

Perilaku 

Konsumen 

dalam 

Pembelian Air 

Minum Mineral 

di Kotamadya 

Surabaya 

2001 Bahwa perilaku konsumen dalam 

pembelian air minum mineral 

dipengaruhi secara bersama-sama dan 

bermakna oleh faktor pendidikan, 

penghasilan, harga, kualitas, distribusi 

dan promosi. Hal ini ditnjukkan oleh F 

hitung = 34,677 lebih tinggi dari F 

tabel = 2,14, dengan koefisien korelasi 

R sebesar 0,7203 dan koefisien 

determinasi ganda (R Squared) sebesar 

0,5188. 

3. Handy 

Noviyarto 

Pengaruh 

Perilaku 

Konsumen 

Mobile Internet 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Paket Layanan 

Data Unlimited 

Internet CDMA 

di DKI Jakarta 

2010 Berdasarkan hasil penelitiannya dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Faktor 

Budaya (X1), Faktor Sosial (X2), 

Faktor Kepribadian (X3) dan Faktor 

Psikologi (X4) mempunyai hubungan 

positif dengan keputusan pembelian 

(Y) paket layanan data Unlimited 

internet CDMA di DKI Jakarta. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel faktor Psikologis (X4) dengan 

t hitung sebesar 3,608 memiliki 

pengaruh paling besar atau dominan 

dalam keputusan pembelian paket 

layanan data unlimited internet CDMA 
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di DKI Jakarta 

4. Rico Saputra, 

dan Prof.Hatane 

Semuel.S.E.M.S 

Analisa 

Pengaruh 

Motivasi, 

Persepsi, Sikap 

Konsumen 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Mobil Daihatsu 

Xenia di 

Sidoarjo 

2013 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

motivasi, persepsi, dan sikap konsumen 

berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian Daihatsu Xenia di Sidoarjo. 

5. Vernando Satria 

Wijaya 

Pengaruh 

Motivasi, 

Persepsi, 

Pembelajaran 

dan Sikap 

Konsumen 

Terrhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Mobil Honda di 

Kawasan 

Kabupaten 

Kudus 

2014  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel motivasi, persepsi, 

pembelajaran dan sikap konsumen 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian Mobil 

Honda di Kawasan Kabupaten Kudus. 

Sumber : Jurnal Hasil Penelitian Terdahulu 

Dari pemaparan penelitian terdahulu di atas, yang membedakan 

dengan penelitian ini yaitu berbeda dari segi produk yang diteliti, yang mana 

dalam penelitian ini melakukan penelitian terhadap produk layanan data kuota 

internet sedangkan penelitian terdahulu di atas melakukan penelitian terhadap 

produk pembelian layanan paket internet, produk sepeda motor, mobil dan 

produk air mineral. 
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2.7. Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu seperti yang 

diuraikan di atas, maka hipotesis yang dikembangkan pada penelitian ini 

adalah: 

Ha 1 : Diduga motivasi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian kuota internet Smartfren pada karyawan Electrical & 

Instrumentation Division PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang. 

Ho 1 : Diduga motivasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan  

pembelian kuota internet Smartfren pada karyawan Electrical & 

Instrumentation Division PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang. 

Ha 2 : Diduga persepsi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan  

pembelian kuota internet Smartfren pada karyawan Electrical & 

Instrumentation Division PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang. 

Ho 2 : Diduga persepsi tidak berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan  pembelian kuota internet Smartfren pada karyawan 

Electrical & Instrumentation Division PT. Indah Kiat Pulp and 

Paper Perawang. 

Ha 3 : Diduga pembelajaran berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan  pembelian kuota internet Smartfren pada karyawan 

Electrical & Instrumentation Division PT. Indah Kiat Pulp and 

Paper Perawang. 
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Ho 3 : Diduga pembelajaran tidak berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan  pembelian kuota internet Smartfren pada karyawan 

Electrical & Instrumentation Division PT. Indah Kiat Pulp and 

Paper Perawang. 

Ha 4 : Diduga sikap berpengaruh secara parsial terhadap keputusan  

pembelian kuota internet Smartfren pada karyawan Electrical & 

Instrumentation Division PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang. 

Ho 4 : Diduga sikap tidak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan  

pembelian kuota internet Smartfren pada karyawan Electrical & 

Instrumentation Division PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang. 

Ha 5 : Diduga motivasi, persepsi, pembelajaran, dan sikap berpengaruh 

secara simultan terhadap keputusan  pembelian kuota internet 

Smartfren pada karyawan Electrical & Instrumentation Division PT. 

Indah Kiat Pulp and Paper Perawang. 

Ho 5 : Diduga motivasi, persepsi, pembelajaran, dan sikap tidak 

berpengaruh secara simultan terhadap keputusan  pembelian kuota 

internet Smartfren pada karyawan Electrical & Instrumentation 

Division PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang. 

2.8. Variabel Penelitian 

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
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untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007:2). Penelitian ini 

menggunakan dua variabel yaitu : 

a) Variabel Dependen 

 Variabel dependen yang dilambangkan dengan (Y) adalah variabel 

yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel dependen adalah : keputusan pembelian (Y). 

 

b) Variabel Independen  

 Variabel independen yang dilambangkan dengan (X) adalah 

variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik yang pengaruhnya 

positif maupun yang pengaruhnya negative. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Motivasi (X1) 

2. Persepsi (X2) 

3. Pembelajaran (X3) 

4. Keyakinan dan sikap (X4) 
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2.9. Kerangka Pemikiran 

  Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka 

dapat disusun sebuah kerangka pemikiran teoritis seperti yang tersaji pada 

gambar 2.5 sebagai berikut : 

Gambar 2.5 : Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

                   H1 

      H2 

      H3 

      H4 

 

      H5 

Sumber: Kotler dan Amstrong (2008:159) 

Keterangan: 

     = Hubungan secara Parsial 

  = Hubungan secara Simultan 

 

 

Motivasi 

(X1) 

Persepsi 

(X2) 

Pembelajaran 

(X3) 

Sikap 

(X4) 

Keputusan Pembelian 

(Y) 
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2.10. Definisi Operasional Variabel 

Adapun definisi konsep operasional variabel penelitian dapat dilihat 

pada tabel 2.2 dibawah ini: 

Tabel 2.2 : Definisi Konsep Operasional Varibel Penelitian 

Varibel Definisi Indikator Skala 

Motivasi (X1) Motivasi merupakan tenaga 

penggerak dalam diri 

individu yang mendorong 

mereka bertindak. 

(Schiffman dan Kanuk, 

2008:72). 

1. Kebutuhan 

2. Sasaran  

3. Motif  

(Shiffman dan Kanuk, 

2008) 

Likert 

Persepsi (X2) Persepsi didefinisikan 

sebagai proses yang 

dilakukan individu untuk 

memilih, mengatur, dan 

menafsirkan stimuli ke 

dalam gambar yang berarti 

dan masuk akal mengenai 

dunia. 

(Schiffman dan Kanuk, 

2008:137). 

1. Sensasi 

2. Ambang Absolut 

3. Ambang Diferensial 
4. Persepsi Subliminal 

(Shiffman dan Kanuk, 

2008) 

Likert 

Pembelajaran 

(X3)  

Pembelajaran konsumen 

dapat dianggap sebagai 

proses bagi para individu 

untuk memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman 

pembelian dan pemakaian 

yang mereka terapkan pada 

perilaku yang akan datang. 

(Schiffman dan Kanuk, 

2008:179). 

1. Isyarat 

2. Respon 

3. Penguatan  

(Shiffman dan Kanuk, 

2008) 

Likert 

Sikap (X4) Sikap merupakan 

kecendrungan yang dipelajari 

untuk berprilaku dengan cara 

yang tetap menyenangkan 

1. Pengalaman 

langsung 

2. Pengaruh keluarga 

3. Teman sebaya 

Likert 
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atau tidak menyenangkan 

terhadap suatu obyek tertentu 

(misalnya, suatu kategori 

produk, merek, jasa, iklan, 

situs, web, atau took ritel) 

(Schiffman dan Kanuk, 

2008:248). 

4. Pemasaran 

langsung 

5. Tayangan media 

massa 

(Shiffman dan Kanuk, 

2008) 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Keputusan pembelian adalah 

keputusan pembeli tentang 

merek mana yang akan dibeli 

(Kotler dan Armstrong, 

2008:181). 

1. Pengenalan masalah 

2. Pencarian informasi 

3. Evaluasi alternative 

4. Keputusan 

pembelian 

5. Perilaku pasca 

pembelian 

(Shiffman dan Kanuk, 

2008) 

Likert 

 

 

 

 

 

 

 


