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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Syarwani Afdal (2011). Jenis 

penelitian berupa riset deskriptif dan alat analisis dengan menggunakan model 

analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara 

bersama-sama variabel minat (X2) dan pendapat (X3) berpengaruh signifikan 

terhadap variabel keputusan pembelian pakaian secara online (Y). Hal ini 

dibuktikan berdasarkan hasil uji hipotesis yaitu uji F diperoleh hasil Fhitung 

sebesar 50,807 (signifikan F=0,000) dan Ftabel sebesar 2,70 hal ini berarti 

Fhitung> Ftabel (50,807 > 2,70) atau sig F 5% (0,000 < 0,05).  

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Suciati (2005). Jenis penelitian 

bersifat survey yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner dan menggunakan 

alat analisis regresi linier berganda. Dengan hasil pengujian menunjukkan 

bahwa secara bersama-sama variabel aktivitas (X1), minat (X2) dan pendapat 

(X3) berpangaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian di factory 

outlet (Y). Hal ini berdasarkan hasil uji hipotesa yaitu uji F diperoleh hasil 

Fhitung> Ftabel (57,331 > 2,704) atau sig F < 5% (0,000 < 0,005). Secara singkat 

perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dimuat pada tabel 2.1 berikut 

ini: 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

 

 

No. Peneliti Judul 
Variabel dan 

Alat Analisis 
Hasil 

1. Syarwani 

Afdal 

(2011) 

Pengaruh Faktor 

Gaya Hidup 

Terhadap 

Keputusan Belanja 

Online Produk 

Pakaian (Studi 

Pada Mahasiswa 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang). 

Variabel AIO 

(Aktivitas, 

Minat, dan 

Pendapat) dan 

alat analisis 

model analisis 

regresi linier 

berganda. 

Menunjukkan 

bahwa secara 

bersama-sama 

variabel minat 

(X2) dan pendapat 

(X3) berpengaruh 

signifikan 

terhadap variabel 

keputusan 

pembelian 

pakaian secara 

online (Y). 

2. Suciati 

(2005) 

 

Analisis Pengaruh 

Faktor Gaya Hidup 

Konsumen Dalam 

Pengambilan 

Keputusan 

Pembelian Busana 

(Studi Pada Iwan 

Factory Outlet 

Plaza Dieng 

Malang). 

Variabel AIO 

(Aktivitas, 

Minat, dan 

Pendapat) dan 

alat analisis 

model analisis 

regresi linier 

berganda. 

Menunjukkan 

bahwa secara 

bersama-sama 

variabel aktivitas 

(X1), minat (X2) 

dan pendapat (X3) 

berpangaruh 

signifikan 

terhadap variabel 

keputusan 

pembelian di 

factory outlet (Y). 

3. Gilang 

Pradhana 

(2014) 

Analisis Gaya 

Hidup Pembeli 

Pakaian Secara 

Online (Studi Pada 

Mahasiswa 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang). 

 

Variabel 

VALS 2 

(Prinsip, 

Status, dan 

Tindakan) dan 

alat analisis 

deskriptif 

kuantitatif.. 

Menunggu hasil 

penelitian. 
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B. Landasan Teori 

1. Perilaku Konsumen 

Semakin majunya perekonomian dan teknologi, berkembang pula 

strategi yang harus dijalankan perusahaan, khususnya dibidang pemasaran. 

Untuk itu perusahaan perlu memahami atau mempelajari perilaku konsumen 

dalam hubungannya dengan pembelian yang dilakukan oleh konsumen 

tersebut. Dalam menentukan jenis produk atau jasa, konsumen selalu 

mempertimbangkan tentang produk atau jasa apa yang dibutuhkan, hal ini 

dikenal dengan perilaku konsumen. 

Menurut Lamb, et al (2001:188) Perilaku konsumen adalah proses 

seorang pelanggan dalam membuat keputusan membeli, juga untuk 

menggunakan dan membuang barang-barang dan jasa yang beli; juga 

termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan 

penggunaan produk. 

Selanjutnya Kotler dan Keller (2009:170) mengatakan bahwa 

perilaku Konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, 

dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, 

jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

mereka. 

Sedangkan menurut Mowen dan Minor (2002:6) Perilaku 

Konsumen adalah sebagai studi tentang unit pembelian (buying unit) dan 

proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuangan 

barang, jasa, pengalaman, serta ide-ide. 
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Senada dengan pengertian di atas, Schiffman dan Kanuk (2007:7) 

yang mengatakan bahwa Perilaku Konsumen adalah proses dilalui oleh 

seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan 

bertindak pasca konsumsi produk, jasa maupun ide yang diharapkan bisa 

memenuhi kebutuhannya. Jadi dapat dikatakan bahwa Perilaku Konsumen 

merupakan studi tentang bagaimana pembuat keputusan (decisions units), 

baik individu, kelompok ataupun organisasi, membuat keputusan-keputusan 

membeli atau melakukan transaksi pembelian suatu produk dan 

mengkonsumsinya. 

Perilaku konsumen (consumer behavior) adalah kegiatan-kegiatan 

individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 

mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa tersebut didalamnya proses 

pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan 

tersebut (Dharmmesta dan Handoko, 2000:10). Hubungannya dengan 

keputusan pembelian suatu produk atau jasa, pemahaman mengenai perilaku 

konsumen meliputi jawaban atas pertanyaan seperti apa (what) yang dibeli, 

dimana membeli (where), bagaimana kebiasaan (how often) membeli dan 

dalam keadaan apa (underwhat condition) barang-barang dan jasa-jasa 

dibeli. Keberhasilan perusahaan dalam pemasaran perlu didukung 

pemahaman yang baik mengenai perilaku konsumen, karena dengan 

memahami perilaku konsumen perusahaan dapat merancang apa saja yang 

diinginkan konsumen. 
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Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang 

berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta 

pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. 

Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk 

membuat keputusan pembelian. Untuk barang berharga jual rendah (low-

involvement) proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah, 

sedangkan untuk barang berharga jual tinggi (high-involvement) proses 

pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. 

2. Gaya Hidup 

a. Pengertian Gaya Hidup 

Gaya hidup didefinisikan sebagai pola dimana orang hidup 

dan menghabiskan waktu serta uang (Engel, et al 1994:383). Menurut 

Setiadi (2003:148) gaya hidup adalah cara hidup yang 

diidentifikasikan oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka 

(aktivitas), apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya 

(ketertarikan), dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka 

sendiri dan juga dunia disekitarnya (pendapat). Sedangkan Kotler dan 

Amstrong (2001:208) mendefinisikan gaya hidup sebagai pola 

kehidupan seseorang didunia yang diwujudkan dalam psikografik. 

Gaya hidup adalah pola-pola tindakan yang membedakan 

antara satu orang dengan orang lain (Chaney, 2004:40). Gaya hidup 

membantu memahami apa yang orang lakukan, mengapa mereka 
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melakukannya, dan apakah yang mereka lakukan bermakna bagi 

dirinya maupun orang lain. 

Gaya hidup suatu masyarakat akan berbeda dengan 

masyarakat yang lainnya. Bahkan, dari masa ke masa gaya hidup 

suatu individu dan kelompok masyarakat tertentu akan bergerak 

dinamis. Namun demikian gaya hidup tidak cepat berubah sehingga 

pada kurun waktu tertentu gaya hidup relatif permanen (Setiadi, 

2003:148). 

Gaya hidup pada prinsipnya adalah pola seseorang dalam 

mengelola waktu dan uangnya. Gaya hidup mempengaruhi perilaku 

seseorang yang pada akhirnya menentukan konsumsi seseorang. 

Menurut Kasali (1998:226) para peneliti pasar yang menganut 

pendekatan gaya hidup cenderung mengklasifikasikan konsumen 

berdasarkan variabel-variabel AIO, yaitu aktivitas, minat, dan 

pendapat. 

Plumer (1974) dalam (Kasali, 1998:226) mengatakan bahwa 

segmentasi gaya hidup mengukur aktivitas-aktivitas manusia dalam 

hal: 

1) Bagaimana mereka menghabiskan waktunya 

2) Minat mereka, apa yang dianggap penting disekitarnya 

3) Pandangan-pandangannya baik terhadap diri sendiri, maupun 

terhadap orang lain. 
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4) Karakteristik-karakteristik dasar seperti tahap yang telah mereka 

lalui dalam kehidupan (life cycle), penghasilan, pendidikan, dan 

dimana mereka tinggal. 

Komponen AIO didefinisikan oleh Renold dan Dearden 

dalam Engel (1994:385) sebagai berikut: 

1) Activities (kegiatan) adalah tindakan nyata seperti menonton suatu 

museum, berbelanja di toko atau mencerminkan kepada tetangga 

mengenai pelayan yang baru. Walaupun tindakan ini biasanya 

dapat diamati, alasan untuk tindakan tersebut jarang dapat diukur 

secara langsung. 

2) Interest (minat) akan semacam objek, peristiwa, atau topik adalah 

tingkat kegairahan yang menyertai perhatian khusus maupun terus 

menerus kepadanya. 

3) Opinion (pendapat) adalah “jawaban” lisan atau tertulis yang orang 

berikan sebagai respon terhadap situasi stimulus dimana semacam 

“pertanyaan” diajukan. Opini digunakan untuk mendiskripsikan 

penafsiran, harapan dan evaluasi seperti kepercayaan mengenai 

maksud orang lain, antisipasi sehubungan dengan peristiwa masa 

yang akan datang, dan penimbangan konsekuensi yang memberi 

ganjaran atau hukuman dari jalannya tindakan alternatif. 

Gaya akan berkembang pada masing-masing dimensi 

(aktivitas, interest, opini/AIO) seperti telah diidentifikasi oleh Plumer 
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dalam Sutisna (2003:145) yang tercantum pada tabel 2.2 sebagai 

berikut ini: 

Tabel 2.2 

Kategori AIO Dari Studi Mengenai Gaya Hidup 

Aktivitas Interest Opini 

Bekerja 

Hobi 

Peristiwa sosial 

Liburan 

Hiburan 

Anggota klub 

Komunitas 

Belanja 

Olahraga 

Keluarga 

Rumah 

Pekerjaan 

Komunitas 

Rekreasi 

Pakaian 

Makanan 

Media 

Prestasi 

Diri mereka sendiri 

Masalah-masalah sosial 

Politik 

Bisnis 

Ekonomi 

Pendidikan 

Produk 

Masa depan 

Budaya 

Sumber: Plumer dalam Sutisna (2003:145) 

Kesimpulan yang diperoleh dari uraian tersebut yaitu gaya 

hidup konsumen merupakan suatu identitas atau ciri dari suatu 

kelompok atau komunitas, dimana setiap kelompok memiliki suatu 

ciri yang berbeda dengan kelompok yang lain. Dengan demikian 

perubahan gaya hidup suatu kelompok akan mempunyai pengaruh 

yang besar terhadap sebagai aspek pada seorang konsumen. 

b. Pengukuran Gaya Hidup 

Gaya hidup yang berkembang pada masyarakat 

merefleksikan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. 

Gaya hidup ditunjukkan oleh perilaku tertentu sekelompok orang atau 

masyarakat yang menganut nilai-nilai dan tata hidup yang hampir 

sama. Untuk memahami bagaimana gaya hidup sekelompok 

masyarakat diperlukan program atau instrumen untuk mengukur gaya 
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hidup yang berkembang. Menurut SRI dalam Sutisna (2003:148) 

untuk mengukur gaya hidup ditinjau dari aspek kultural, program ini 

disebut sebagai VALS 1 (Value And Life Style 1) yaitu terdiri atas: 

a) Outer directed, yaitu merupakan gaya hidup konsumen yang jika 

dalam membeli suatu produk harus sesuai dengan nilai-nilai dan 

norma-norma tradisional yang telah terbentuk. Motivasi pembelian 

dipengaruhi oleh bagaimana pandangan dan pikiran orang lain atas 

pembelian itu. 

b) Inner directed, kelompok konsumen yang membeli produk untuk 

memenuhi keinginan dari dalam dirinya untuk memiliki sesuatu, 

dan tidak terlalu memikirkan norma-norma budaya yang 

berkembang. 

c) Need driven, merupakan kelompok konsumen yang membeli 

sesuatu didasarkan atas kebutuhan dan bukan keinginan berbagai 

pilihan yang tersedia. 

Pengembangan dari VALS 1 adalah VALS 2, yang 

merupakan instrumen terdiri atas 39 butir (35 butir menggambarkan 

aspek psikologis dan 4 buktir menggambarkan aspek demografi). 

VALS 2, membagi konsumen dewasa Amerika ke dalam beberapa 

kelompok, masing-masing dengan karakteristiknya yang berbeda. 

VALS 2 diperlihatkan oleh gambar berikut. Secara vertikal, kelompok 

dibagi berdasarkan sumber daya yang banyak. Pada garis horizontal, 

konsumen dibagi kedalam tiga kategori: orientasi prinsip (principle 
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orientation), orientasi status (status orientation), dan orientasi 

tindakan (action orientation). Klasifikasi konsumen berdasarkan 

VALS 2 dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut ini: 

Gambar 2.3 

Klasifikasi Konsumen berdasarkan VALS 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: SRI consulting Business Intelligence (Kotler dan Amstrong 

(2001:209)). 

 

a) Actualizer : konsumen yang sukses, aktif, memperhatikan dan 

mengayomi orang lain, memiliki kepercayaan dan harga diri yang 

tinggi, dan memiliki pendapatan dan sumber daya yang tinggi. 

b) Fulfilleds : Dewasa, bertanggung jawab, profesional dan 

berpendidikan baik, memiliki pendapatan yang tinggi dan 

 High Resources 

 High Innovation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Low Resources 

 Low Innovation 

Principle      Oriented Status           Oriented Action        Oriented 
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berorientasi prinsip. Lebih senang dirumah saat waktu luang, tetapi 

selalu mengetahui perkembangan dunia luar. Sangat terbuka ide-ide 

baru dan perubahan sosial. 

c) Believers : Pendapatan cukup besar dan berorientasi prinsip. 

Konservatif dan mudah ditebak, lebih menyukai produk dan merek 

yang ternama. Senang tinggal bersama keluarga, pergi ke gereja, 

melakukan kegiatan sosial. 

d) Achievers : Memiliki pendapatan tinggi dan berorientasi status. 

Mereka sukses, berorientasi kerja yang memperoleh kebahagiaan 

dari pekerjaan dan keluarga mereka. Mereka adalah konservatif 

dalam politik, menghargai peraturan dan status quo. Menyukai 

produk yang terkenal yang memperlihatkan kesuksesan mereka 

terhadap teman-teman dekatnya. 

e) Strivers : Memiliki pendapatan rendah, dan berorientasi status. 

Mereka memiliki nilai-nilai yang dianut sama dengan achievers 

tetapi mereka memiliki sumber daya ekonomi yang kecil. Bagi 

mereka, bergaya adalah penting agar bisa meniru orang-orang yang 

dikaguminya. 

f) Experiencers : Konsumen yang memiliki pendapatan tinggi dan 

berorientasi tindakan. Mereka berusia muda dengan kisaran umur 

25 tahun. Mereka memiliki banyak tenaga sehingga aktif dalam 

kegiatan sosial maupun olahraga. Mereka senang membeli pakaian, 

makan di fast food, membeli kaset dan vcd musik dan produk-
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produk untuk konsumen muda lainnya, dan menyukai produk-

produk yang baru. 

g) Makers : Konsumen yang memiliki pendapatan rendah dan 

berorientasi tindakan. Menyukai hal-hal praktis dan menghargai 

kemandirian. Senang bersama keluarga, menyukai pekerjaan dan 

rekreasi alam, dan kurang menyukai dunia luar yang lebih luas. 

Sebagai konsumen, mereka menghargai produk-produk yang 

memberikan manfaat fungsional. 

h) Strugglers : Konsumen yang memiliki pendapatan yang paling 

rendah. Mereka memiliki sumber daya yang paling rendah 

sehingga tidak bisa ditempatkan kepada disalah satu orientasi diri, 

sehingga diletakkan dibawah bagan. Mereka berusia tua cenderung 

konsumen yang loyal terhadap suatu konsumen. 

Konsumen yang memiliki orientasi prinsip akan keputusan 

pembelian berdasarkan kepada kepercayaannya, mereka mengabaikan 

pandangan orang lain. Konsumen dengan orientasi status akan 

mempertimbangkan pendapat orang lain ketika melakukan pembelian 

produk. Sedangkan konsumen dengan orientasi tindakan akan 

membeli produk yang memberikan dampak terhadap orang-orang 

sekelilingnya. 

Menurut Kotler (2002:193) membagi kelompok menjadi dua, 

yaitu meliputi: 
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1) Kecenderungan utama dari empat kelompok dengan sumber daya 

yang lebih besar, yaitu meliputi: 

a) Konsumen suka mewujudkan hal-hal yang oleh orang lain 

dianggap sebagai impian (actualizer): sukses, canggih, aktif, 

“merasa tanggung jawab”. Pembelian yang dilakukan sering 

mencerminkan selera yang berbudaya terhadap produk-produk 

kelas atas yang berorientasi relung khusus. 

b) Konsumen suka merealisasikan seluruh ambisi dan potensi diri 

(fulfilleds): matang, puas, nyaman, reflektif. Menyukai daya 

tahan atau keawetan, fungsi dan nilai suatu produk. 

c) Konsumen suka mencapai sasaran diri melalui ketrampilan dan 

kerja (achievers): sukses, berorientasi pada kerja dan karier. 

Menyukai produk-produk mapan, bergengsi yang menunjukkan 

keberhasilan kepada rekan-rekan mereka. 

d) Konsumen suka mencoba (experiencers): muda, energik, 

bersemangat, impulsif (meledak-ledak), dan suka memberontak. 

Membelanjakan penghasilan mereka dalam proporsi yang besar 

untuk pakaian, makanan cepat saji, musik, film, dan video. 

2) Kecenderungan utama dari empat kelompok dengan sumber daya 

yang lebih sedikit adalah: 

a) Konsumen menganggap segalanya sudah baik/benar (believers): 

konservatif, konvensional dan tradisional. Menyukai produk-

produk umum dan bermerk yang telah mapan. 



22 
 

 
 

b) Konsumen merasa bersaing (strivers): tidak pasti, tidak aman, 

mencari persetujuan, terbatas sumber dayanya. Menyukai 

produk bergaya yang meniru pembelian orang-orang yang lebih 

makmur. 

c) Pembuat (makers): praktis, swasembada, tradisional, 

berorientasi pada keluarga. Hanya menyukai produk untuk 

bekerja dan yang mempunyai fungsi tertentu seperti alat-alat 

pertukangan, kendaraan niaga, peralatan memancing. 

d) Konsumen yang harus berjuang (strugglers): manula, pensiun, 

pasif, penuh perhatian, terbatas sumber dayanya. Konsumen 

yang cermat dan setia pada merk favorit. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

dengan adanya pengukuran mengenai gaya hidup maka dapat 

memberikan gambaran yang jelas kepada perusahaan dalam hal ini 

bagian pemasaran mengenai konsumen atau pasar sasaran yang akan 

dituju. Gaya hidup konsumen dapat digunakan sebagai dasar atau 

landasan dalam rangkamenentukan segala kebijakan atau landasan 

kearah yang lebih baik terutama dalam memasarkan hasil produk yang 

akan ditawarkan. 

c. Manfaat Gaya Hidup Dalam Strategi Pemasaran 

Memahami gaya hidup konsumen akan sangat bermanfaat 

bagi pemasar, menurut Sutisna (2003:151) terdapat empat manfaat 
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yang bisa diperoleh oleh pemasar dari pemahaman gaya hidup 

konsumen. 

1) pemasar dapat menggunakan gaya hidup konsumen untuk 

melakukan segmentasi pasar sasaran. Jika pemasar dapat 

mengidentifikasi gaya hidup sekelompok konsumen, maka berarti 

pemasar mengetahui satu segmen konsumen. 

2) Pemahaman gaya hidup konsumen juga akan membantu dalam 

memposisikan produk di pasar dengan menggunakan iklan. 

3) Jika gaya hidup sudah diketahui, maka pemasar dapat 

menempatkan iklan produknya pada media-media yang paling 

cocok. Tentu saja ukuran kecocokan adalah media mana yang 

paling banyak dibaca oleh kelompok konsumen itu, maka media 

itulah yang palin cocok. 

4) Mengetahui gaya hidup konsumen, berarti pemasar bisa 

mengembangkan produk sesuai dengan tuntutan gaya hidup 

mereka. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas adalah 

dengan mengetahui manfaat gaya hidup maka bagian pemasaran akan 

dapat lebih akurat dalam menentukan segmen pasar yang akan dituju, 

penggunaan media promosi yang tepat untuk digunakan serta dapat 

digunakan sebagai dasar pengembangan produk yang akan dilakukan. 
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3. Keputusan Pembelian 

a. Pengertian keputusan pembelian 

Dalam memahami perilaku konsumen, terdapat banyak 

pengaruh yang mendasari seseorang dalam mengambil keputusan 

pembelian suatu produk atau merek. Pada kebanyakan orang, perilaku 

pembelian konsumen seringkali diawali dan dipengaruhi oleh 

banyaknya rangsangan (stimuli) dari luar dirinya, baik berupa 

rangsangan pemasaran maupun rangsangan dari lingkungan yang lain. 

Rangsangan tersebut kemudian diproses (diolah) dalam diri, sesuai 

dengan karakteristik pribadinya,sebelum akhirnya diambil keputusan 

pembelian. Karakteristik pribadi konsumen yang dipergunakan untuk 

memproses rangsangan tersebut sangat komplek, dan salah satunya 

adalah motivasi konsumen untuk membeli. 

Menurut Schiffman dan Kanuk (1994) dalam Albari (2002) 

menyatakan bahwa motivasi sebagai kekuatan dorongan dari dalam 

diri individu yang memaksa mereka untuk melakukan tindakan. Jika 

seseorang mempunyai motivasi yang tinggi terhadap obyek tertentu, 

maka dia akan terdorong untuk berperilaku menguasai produk 

tersebut. Sebaliknya jika motivasinya rendah, maka dia akan mencoba 

untuk menghindari obyek yang bersangkutan. Implikasinya dalam 

pemasaran adalah untuk kemungkinan orang tersebut berminat untuk 

membeli produk atau merek yang ditawarkan pemasaran atau tidak. 
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b. Proses Keputusan Pembelian 

Untuk meraih keberhasilan, pemasar harus melihat lebih jauh 

bermacam-macam faktor yang mempengaruhi pembeli dan 

mengembangkan pemahaman mengenai bagaimana konsumen 

melakukan keputusan pembelian. Secara khusus, pemasar harus 

mengidentifikasi siapa yang membuat keputusan pembelian, jenis-

jenis keputusan pembelian, dan langkah-langkah dalam proses 

pembelian. 

1) Peran Pembelian 

Ada 5 peran yang dimainkan orang dalam keputusan pembelian: 

a) Pencetus: seseorang yang pertama kali mengusulkan gagasan 

untuk membeli suatu produk atau jasa. 

b) Pemberi pengaruh: seseorang yang pandangan atau sarannya 

mempengaruhi keputusan. 

c) Pengambil keputusan: seseorang yang mengambil keputusan 

untuk setiap komponen keputusan pembelan. 

d) Pembeli: orang yang melakukan pembelian yang sesungguhnya. 

e) Pemakai: seseorang yang mengkonsumsi atau menggunakan 

produk atau jasa yang bersangkutan. 

2) Perilaku Pembelian 

Pengambilan keputusan konsumen berbeda-beda, bergantung pada 

jenis keputusan pembelian. 

 



26 
 

 
 

a) Perilaku pembelian yang rumit 

Terdiri dari proses tiga langkah. Pertama, pembeli 

mengembangkan keyakinan tentang produk tersebut. Kedua, ia 

membangun sikap tentang produk tersebut. Ketiga, ia membuat 

pilihan pembelian yang cermat. 

b) Perilaku pembelian pengurang ketidaknyamanan 

Keterlibatan yang tinggi didasari oleh fakta bahwa 

pembelian tersebut mahal, jarang dilakukan, dan berisiko. 

Pembeli akan berkeliling untuk mempelajari apa yang tersedia 

namun akan membeli dengan cukup cepat, barangkali pembeli 

sangat peka terhadap harga yang baik atau kenyamanan dalam 

berbelanja. 

c) Perilaku pembelian karena kebiasaan 

Perilaku konsumen dalam kasus produk dengan 

keterlibatan rendah tidak melalui urutan umum keyakinan, 

sikap, dan perilaku. Konsumen tidak secara luas mencari 

informasi tentang merek, mengevaluasi merek, dan memutuskan 

merek apa yang akan dibeli. 

d) Perilaku pembelian yang mencari variasi 

Beberapa situasi pembelian ditandai oleh keterlibatan 

konsumen yang rendah namun perbedaan merek yang 

signifikan. Dalam situasi itu, konsumen sering melakukan 
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peralihan merek. Perpindahan merek terjadi karena mencari 

variasi dan bukannya karena ketidakpuasan. 

c. Tahap-tahap Proses Keputusan Pembelian 

Konsumen melewati lima tahap dalam pengambilan 

keputusan pembelian: pengenalan masalah, pencarian informasi, 

evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku 

pascapembelian. Jelaslah bahwa proses pembelian dimulai jauh 

sebelum pembelian aktual dilakukan dan memiliki dampak yang lama 

setelah itu. 

1) Pengenalan masalah 

Menurut Kotler dan Keller 2009:184) proses pembelian 

dimulai dengan pengenalan kebutuhan, pembeli menyadari suatu 

masalah atau kebutuhan. Kebutuhan dapat dipicu oleh rangsangan 

internal ketika salah satu kebutuhan normal seseorang seperti rasa 

lapar, haus atau seks timbul pada tingkat yangcukup tinggi 

sehingga menjadi dorongan. Kebutuhan juga bisa dipicu oleh 

rangsangan eksternal. Contohnya suatu iklan atau diskusi dengan 

teman bisa membuat pembeli berpikir untuk membeli mobil baru. 

Pada tahap ini pemasar harus meneliti konsumen untuk 

menemukan jenis kebutuhan atau masalah apa yang timbul, apa 

yang menyebabkannya, dan bagaimana masalah itu bisa 

mengarahkan konsumen pada produk tertentu ini. 
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Proses membeli diawali saat pembeli menyadari adanya 

masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara 

kondisi yang sesungguhnya dengan kondisi yang diinginkannya. 

Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan internal atau 

eksternal. Dalam kasus pertama salah satu kebutuhan umum 

seseorang mencapai titik tertentu dan menjadi sebuah dorongan. 

Dalam kasus kedua kebutuhan ditimbulkan oleh rangsangan 

eksternal. 

2) Pencarian informasi 

Seseorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan 

terdorong untuk mencari informasi lebih banyak lagi. Dapat 

dibedakan dua tingkat yaitu keadaan tingkat pencarian informasi 

yang sedang-sedang saja yang disebut perhatian yang meningkat. 

Pencarian informasi secara aktif dimana ia mencari bahan-bahan 

bacaan, menelpon teman-temannya dan melakukan kegiatan-

kegiatan mencari untuk mempelajari yang lain. Umumnya jumlah 

aktivitas pencarian konsumen akan meningkat bersamaan dengan 

konsumen berpindah dari situasi pemecahan masalah yang terbatas 

ke pemecahan masalah yang ekstensif. Salah satu faktor kunci bagi 

pemasar adalah sumber-sumber informasi utama yang 

dipertimbangkan oleh konsumen dan pengaruh relatif dari masing-

masing sumber terhadap keputusan membeli. Sumber-sumber 
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informasi konsumen dapat dikelompokkan menjadi empat 

kelompok yaitu: 

 Sumber pribadi: keluarga, teman, tetangga, kenalan. 

 Sumber komersil: iklan, tenaga penjualan, penyalur, kemasan 

dan pameran. 

 Sumber umum: media massa, organisasi konsumen. 

 Sumber pengalaman: pernah menangani, menguji, menggunakan 

produk. 

3) Evaluasi alternatif 

Pemasar harus tahu tentang evaluasi alternatif (alternative 

solution) yaitu bagaimana konsumen memproses informasi untuk 

sampai pada pilihan merek. Sayangnya, konsumen tidak 

menggunakan proses evaluasi yang sederhana dan tunggal dalam 

semua situasi pembelian. Sebagai gantinya, beberapa proses 

evaluasi dilaksanakan.  

Bagaimana konsumen dalam memproses informasi 

tentang pilihan produk dan membuat penilaian untuk membuat 

keputusan akhir. Tidak ada evaluasi yang sederhana dan tunggal 

yang digunakan oleh konsumen atau bahkan oleh satu konsumen 

pada seluruh situasi membeli. Kebanyakan model dari proses 

evaluasi konsumen sekarang bersifat kognitif, yaitu perusahaan 

memandang konsumen sebagai pembentuk penilaian terhadap 

produk terutama pada pertimbangan yang sadar dan rasional. 
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Konsumen sampai pada sikap terhadap merek yang 

berbeda melalui beberapa prosedur evaluasi. Bagaimana cara 

konsumen mengevaluasi alternatif bergantung pada konsumen 

pribadi dan situasi pembelian tertentu. Dalam beberapa kasus, 

konsumen menggunakan kalkulasi yang cermat dan pemikiran 

yang logis. Pada waktu yang lain, konsumen yang sama hanya 

sedikit melakukan evaluasi atau bahkan tidak mengevaluasi. 

Sebagai gantinya mereka membeli berdasarkan dorongan dan 

bergantung pada intuisi. Kadang-kadang konsumen membuat 

keputusan pembelian sendiri, atau meminta nasehat pembelian dari 

teman, pemandu konsumen atau wiraniaga. 

4) Keputusan pembelian 

Konsumen pada tahap evaluasi membentuk preferensi 

terhadap merek merek yang terdapat pada perangkat pilihan. 

Konsumen mungkin juga membentuk tujuan membeli untuk merek 

yang paling disukai. Walaupun demikian, dua faktor berikut dapat 

mempengaruhi tujuan membeli dan keputusan membeli. Faktor 

yang utama adalah sikap orang lain, sejauh mana sikap orang lain 

akan mengurangi alternatif pilihan seseorang akan bergantung pada 

intensitas sikap negatif orang lain terhadap alternatif yang disukai 

konsumen dan motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang 

lain. Semakin tinggi intensitas sikap orang lain tersebut akan 

semakin dekat hubungan orang tersebut dengan konsumen, maka 
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semakin besar kemungkinan konsumen akan menyesuaikan tujuan 

pembeliannya. 

Tujuan pembelian dipengaruhi juga oleh faktor-faktor 

keadaan yang tidak terduga. Konsumen membentuk juga oleh 

faktor-faktor seperti pendapatan keluarga yang diharapkan, harga 

yang diharapkan dan mamfaat produk yang diharapkan. Pada saat 

konsumen ingin bertindak, faktor-faktor keadaan yang tidak 

terduga mungkin timbul dan mengubah tujuan membeli. Oleh 

karena itu, preferensi dan niat pembelian tidak selalu menghasilkan 

pilihan pembelian yang aktual. 

5) Perilaku pascapembelian 

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level 

kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Tugas pemasar tidak 

berakhir saat produk dibeli, melainkan berlanjut hingga periode 

pascapembelian. Pemasar harus memantau kepuasan 

pascapembelian, tindakan pascapembelian dan pemakaian produk 

pascapembelian. 

 Kepuasan sesudah pembelian 

Kepuasan pembeli merupakan fungsi dari seberapa 

dekat harapan pembeli atas suatu produk dengan kinerja yang 

dirasakan pembeli atas produk tersebut. Jika kinerja produk 

lebih rendah dari harapan, pelanggan akan kecewa, jika ternyata 

sesuai harapan, pelanggan akan puas, jika melebihi harapan 



32 
 

 
 

pelanggan akan sangat puas. Perasaan-perasaan itu akan 

membedakan apakah pembeli akan membeli kembali produk 

tersebut dan membicarakan hal-hal yang menguntungkan atau 

tidak menguntungkan tentang produk tersebut dengan orang 

lain. 

 Tindakan pascapembelian 

Kepuasan dan ketidakpuasan konsumen terhadap suatu 

produk akan mempengaruhi perilaku selanjutnya. Jika 

konsumen puas, ia akan menunjukkan kemungkinan yang lebih 

tinggi untuk membeli kembali produk tersebut, dan 

kemungkinan pelanggan yang puas akan menceritakan hal-hal 

yang baik tentang produk tersebut kepada orang lain. Para 

pelanggan yang tidak puas bereaksi sebaliknya. Mereka 

mungkin membuang atau mengembalikan produk tersebut. 

Mereka juga dapat memutuskan untuk berhenti membeli produk 

tersebut atau memperingatkan teman-teman untuk tidak 

menggunakan atau membeli produk tersebut. Dalam kejadian 

itu, penjual telah gagal memuaskan pelanggan. 

 Pemakaian Pascapembelian 

Pemasar juga harus memantau bagaimana pembeli 

memakai dan membuang produk. Jika konsumen menyimpan 

produk itu ke dalam lemari, produk tersebut mungkin tidak 

begitu memuaskan dan kabar dari mulut ke mulut tidak akan 



33 
 

 
 

gencar. Jika konsumen menjual atau mempertukarkan produk 

tersebut, penjualan produk baru akan menurun. Konsumen 

mungkin juga menemukan kegunaan baru produk tersebut. 

4. Electronic Commerce 

a. Pengertian e-commerce 

 Saluran terbaru dari pemasaran langsung adalah saluran 

elektronik. Istilah perdagangan elektronik (e-commerce) 

menggambarkan satu varietas luas dari perangkat lunak atau sistem 

komputer elektronik, seperti  pengiriman pesanan pembelian kepada 

pemasok melalui elektronic data interchange (EDI); penggunaan faks 

dan email untuk melakukan transaksi; penggunaan ATM, EFTIPOS, 

kartu smart untuk memudahkan pembayaran dan layanan online. 

Semua itu mencakup kegiatan bisnis di “riang pasar” dibandingkan 

dengan “pasar yang fisikal”. 

 Ada dua fenomena yang melandasi bisnis elektronik: 

digitalisasi dan konektivitas. Digitalisasi terdiri dari mengubah teks, 

data, suara, dan gambar ke dalam arus “bits” yang dapat dikirim 

dengan kecepatan yang luar biasa dari satu lokasi ke lokasi lain. 

Konektivitas mencakup membangun jaringan dan mengekspresikan 

fakta bahwa banyak bisnis dunia dilakukan melalui jaringan yang 

menghubungkan orang dan perusahaan. jaringan itu disebut intranet 

ketika menghubungkan orang-orang di dalam suatu perusahaan; 

ekstranet ketika menghubungkan perusahaan dengan pemasok dan 
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pelangganya; serta internet ketika menghubungkan pemakai dengan 

“jalur informasi bebas hambatan” yang sangat besar. 

 Pembelian konsumen yang paling populer melalui internet 

sudah sangat jauh hingga mencapai perangkat keras dan perangkat 

lunak komputer, tiket penerbangan, buku dan, dan musik. E-commerce 

juga sedang bertumbuh dibidang makanan, kembang, anggur, pakaian 

dan elektronik. Di sini kita akan memusatkan perhatian pada saluran 

e-commerce, yang memiliki dua tipe: 

1) saluran komersial. Banyak perusahaan yang telah mendirikan 

layanan informasi dan pelayanan online yang dapat diakses oleh 

mereka yang telah mendaftar untuk mendapatkan layanan tersebut 

dengan membayar iuran bulanan. 

2) Internet. Internet adalah jaringan komputer web global yang 

memungkinkan komunikasi global yang cepat dan 

terdesentralisasi. Penggunaan internet telah menggelora bersama 

dengan perkembangan terakhir World Wide Web yang sudah 

akrab dengan pengguna dan perangkat lunak browser Web seperti 

Netscape Navigator dan Microsoft Internet Explorer.  Para 

pengguna dapat menjelajahi Internet dan menjalani teks, grafik, 

gambar, dan suara yang sepenuhnya terpadu. Pemakai dapat 

mengirim e-mail, bertukar pikiran, berbelanja barang-barang, 

serta mengakses berita, resep makanan, informasi seni, dan 

informasi bisnis. Internet sendiri adalah gratis, meskipun pemakai 
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harus membayar layanan komersial agar dapat terhubung 

dengannya. 

b. Keunggulan Pemasaran Online 

Mengapa layanan online menjadi begitu populer? Layanan itu 

memberikan tiga manfaat bagi pembeli potensial. 

a) kemudahan: para pelanggan dapat memesan produk 24 jam sehari 

di manapun mereka berada. Mereka tidak harus berkendara, 

mencari tempat parkir, dan berjalan melewati gang yang panjang 

untuk mencari dan memeriksa barang-barang. 

b) informasi: para pelanggan dapat memperoleh setumpuk informasi 

komparatif tentang perusahaan, produk, dan pesaing tanpa 

meninggalkan kantor atau rumah mereka. 

c) rongrongan yang lebih sediki:. Para pelanggan tidak perlu 

menghadapi atau melayani bujukan dan faktor-faktor emosional; 

mereka juga tidak perlu menunggu dalam antrian. 

Layanan online juga memberikan sejumlah manfaat bagi pemasar: 

a) Penyesuaian yang cepat terhadap kondisi pasar: perusahaan-

perusahaan dapat dengan cepat menambahkan produk pada tawaran 

mereka serta mengubah harga dan deskripsi/produk. 

b) Biaya yang lebih rendah: para pemasar online dapat menghindari 

biaya pengelolaan toko dan biaya sewa, asuransi, serta prasarana 

yang menyertainya. Mereka dapat membuat katalog digital dengan 
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biaya yang jauh lebih rendah daripada biaya percetakan dan 

pengiriman katalog kertas. 

c) Pemupukan hubungan: pemasar online dapat berbicara dengan 

pelanggan dan belajar lebih banyak dari mereka. Pemasar juga 

dapat men-download laporan yang berguna, atau demo gratis 

perangkat lunak mereka, atau contoh gratis surat berkala mereka ke 

dalam sistem. 

d) Pengukuran besar pemirsa: para pemasar dapat mengetahui berapa 

banyak orang yang mengunjungi situs online mereka dan berapa 

banyak yang singgah di tempat tertentu dalam situs tersebut. 

Informasi itu dapat membantu para pemasar untuk meningkatkan 

tawaran dan iklan mereka. 

 

B. Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran atau sering disebut juga kerangka konseptual 

adalah jawaban yang bersifat sementara dari tujuan teoritis yang 

mencerminkan hubungan antar variabel yang sedang diteliti. Menurut 

Sugiyono (2004:49) kerangka konseptual merupakan sintesa tentang hubungan 

antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. 

Gambar kerangka pikir dalam penelitian dapat dilihat pada gambar 2.4 sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.4 

Kerangka pikir 
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