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BAB II 

TINJAUAN TEORI DAN STUDI PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pertama yaitu penelitian Lamhsa (2013). Dalam 

penelitiannya, didapatkan hasil bahwa variabel motivasi, persepsi kualitas dan 

sikap konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian 

produk Kemasan “Teh Pucuk Harum”. Penelitian terdahulu kedua yaitu 

penelitian dilakukan oleh oleh  Mashadi (2010) yang melakukan penelitian 

keputusan pembelian Minuman kemasan merek “Teh Botol Sosro" di kawasan 

depok hasilnya menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari 

motivasi,persepsi, sikap dan pembelajaran konsumen terhadap keputusan 

pembelian minuman kemasan merek Teh Botol Sosro di Kawasan Depok.  

. 

B. Tinjauan Teori 

     1. Motivasi 

  Sebuah motif (motive) atau dorongan (drive) adalah kebutuhan 

yang secara cukup dirangsang untuk mengarahkan seseorang untuk mencari 

kepuasan (Kotler & Armstrong, 2001: 212). Menurut Sigmund Freud 

(dalam Kotler & Philips, 2001: 212) menganggap manusia pada umumnya 

tidak sadar mengenai kekuatan psikologis yang sebenarnya membentuk 

perilaku mereka. 
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Dia melihat seseorang tumbuh dan mendesakkan banyak permintaan. 

Permintaan ini tidak pernah hilang atau dikendalikan secara sempurna, 

dorongan itu muncul dalam mimpi, terlontar sebagai kata-kata, dalam 

perilaku neurotik dan obsesif, atau akhirnya dalam psikosis. 

  Motif atau motivasi berasal dari kata latin „moreve’ yang berarti 

dorongan dari dalam diri manusia untuk bertindak atau berperilaku. 

Motivasi tidak terlepas dari kata kebutuhan atau „needs’ atau „want’, 

kebutuhan adalah suatu potensi dalam diri manusia yang perlu ditanggapi 

atau direspon. Tanggapan kebutuhan tersebut dan hasilnya orang akan 

merasa puas. Apabila kebutuhan tersebut belum direspon atau dipenuhi, 

maka akan berpotensi untuk muncul kembali sampai terpenuhi kebutuhan 

yang diinginkan (Notoatmojo, 2007). Kemudian selanjutnya menurut 

Moekijat (2000) bahwa motivasi yaitu dorongan atau menggerakkan, 

sebagai suatu perangsang dari dalam, suatu gerak hati yang menyebabkan 

seseorang melakukan sesuatu. 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2000) “Motivation can be described 

as the driving force within individuals that impels them to action”. Artinya 

motivasi adalah kekuatan pendorong dalam diri seseorang yang 

memaksanya untuk melakukan suatu tindakan. Sedangkan Handoko (2001) 

mengatakan bahwa motivasi adalah suatu keadaan dalam pribadi yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan keinginan tertentu guna 

mencapai tujuan. Setiadi (2003) mendefinisikan motivasi konsumen adalah 

keadaan di dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu 
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untuk melakukan kegiatan-kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Dengan 

adanya motivasi pada diri seseorang akan menunjukkan suatu perilaku yang 

diarahkan pada suatu tujuan untuk mencapai sasaran kepuasan. Dari 

beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi muncul karena 

kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Kebutuhan sendiri muncul 

karena konsumen merasakan ketidaknyamanan (state of tension) antara 

yang seharusnya dirasakan dan yang sesunguhnya dirasakan. Kebutuhan 

yang dirasakan tersebut mendorong seseorang untuk melakukan tindakan 

memenuhi kebutuhan tersebut (Sumarwan, 2004). 

2. Motivasi Pembelian 

Dalam motivasi pembelian tedapat motivasi rasional dan emosional, 

Schiffman & Kanuk (2004). 

a. Motivasi rasional adalah pembelian konsumen yang membeli didasarkan 

kriteria objektif seperti kualitas produk, harga dan kemasan produk. 

1) Kualitas produk (product quality) adalah karakteristik produk atau jasa 

yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan 

pelanggan yang dinyatakan atau diimplikasikan (Kotler & Armstrong, 

2008). Indikator dari kualitas produk menurut (Tjiptono, 2008) terdiri 

dari: 

a). Daya tahan (durability) yang berarti berapa lama atau umur produk  

yang bersangkutan bertahan sebelum produk tersebut harus diganti. 

b). Reliabilitas (reliability), adalah probabilitas bahwa produk akan    

bekerja dengan memuaskan atau tidak dalam periode waktu 
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tertentu Semakin kecil kemungkinan terjadinya kerusakan maka 

produk tersebut dapat diandalkan. 

c). Estetika (Aesthetics) berhubungan dengan bagaimana penampilan 

produk bisa dilihat dari tampak, rasa, bau, dan bentuk dari 

produk. 

2) Harga produk (Product Price) adalah sejumlah uang yang  dibebankan 

atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar 

konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan 

produk atau jasa tersebut (Kotler & Armstrong, 2001). Harga produk 

terdapat indikator:  

a) Keterjangkauan Harga merupakan satuan moneter atau ukuran 

lainnya (termasuk barang dan jasa) yang mampu dicapai dalam 

memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau 

jasa (Tjiptono, 2002). 

b) Kesesuaian harga dengan kualitas produk yaitu jumlah uang yang 

dibutuhkan dan dikeluarkan untuk memperoleh beberapa 

kombinasi sebuah produk sesuai dengan kinerja pelayanan yang 

menyertainya (Stanton, 2001). 

3) Kemasan produk adalah kegiatan merancang dan membuat wadah atau 

pembungkus suatu produk (Kotler & Armstrong, 2001). Menurut 

Tjiptono (2008; 104) Pengemasan (packaging) merupakan proses yang 

berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah (container) atau 
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pembungkus (wrapper) untuk suatu produk. Menurut Kotler (2001) 

dalam kemasan produk terdapat indikator: 

a) Bentuk Kemasan ialah merupakan pendukung utama terciptanya 

seluruh daya tarik visual. 

b) Warna Kemasan ialah sebuah identifikasi yang menciptakan suatu citra 

untuk meningkatkan minat konsumen terhadap barang. 

c) Bahan Kemasan ialah setiap bahan termasuk bahan cetakan yang 

digunakan dalam pengemasan produk. 

b. Motivasi emosional dalam pembelian berkaitan dengan perasaan, 

kesenangan    yang dapat ditangkap oleh pancaindera misalnya dengan 

memiliki suatu barang tertentu dapat meningkatkan status sosial, peranan 

merek menjadikan pembeli menunjukkan status ekonominya dan pada 

umumnya bersifat subyektif dan simbolik. Pada saat seseorang akan 

mengambil keputusan untuk membeli suatu produk tentunya akan 

dipengaruhi oleh kedua jenis motivasi tersebut yaitu motivasi rasional dan 

emosional. 

 Dimensi motivasi emosional antara lain : 

1) Afeksi (Affection) adalah fenomena kelas mental yang secara unik  

dikarakteristikkan oleh pengalaman yang disadari, yaitu perasaan 

subjektif, yang biasanya muncul bersama-sama dengan emosi dan 

suasana hati. Jadi, afeksi merupakan istilah yang lebih luas yang 

mencakup emosi dan suasana hati (Mowen & Minor, 2002). Menurut 

(Peter dan olson, 1999) elemen afeksi (affect) merupakan tipe 
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tanggapan internal psikologis pada diri konsumen terhadap rangsangan 

lingkungan dan kejadian yang berlangsung. Afeksi melibatkan 

perasaan. Afeksi sebagai satu kelas yang luas dari proses-proses mental, 

termasuk perasaan, emosi suasana hati, dan temperamen (Chaplin, 

1995). Dalam afeksi terdapat indikator: 

a) Suasana Hati adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang 

intens dibandingkan emosi dan seringkali tanpa rangsangan 

konseptual (Robbins, 2003). 

b) Temperamen ialah totalitas terorganisir dari kecenderungan-       

kecenderungan psikofisik individu untuk mereaksi dengan satu cara 

tertentu (Chaplin, 1995). 

2) Kognisi (Cognition) adalah sebuah proses aktif dimana orang berusaha 

untuk mengendalikan informasi yang mereka dapatkan, proses 

pembangkitan dimana orang mengadaptasi kepercayaan mereka untuk 

membuat data baru menjadi masuk akal (Mowen & Minor, 2002). Menurut 

(Peter & olson, 1999) elemen kognisi (cognition) merupakan tipe 

tanggapan internal psikologis pada diri konsumen terhadap rangsangan 

lingkungan dan kejadian yang berlangsung. Kognisi melibatkan pikiran. 

Menurut Chaplin (1995) kognisi adalah suatu konsep umum yang 

mencakup semua bentuk pengenalan. Termasuk didalamnya ialah 

mengamati, melihat, memperhatikan, memberikan, membayangkan, 

memperkirakan, berfikir, mempertimbangkan, menduga dan menilai. 

Dalam kognisi terdapat indikator: 
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a) Pengamatan merupakan pengalaman langsung, dan pengalaman 

langsung dinilai merupakan alat yang ampuh untuk memperoleh 

kebenaran (Moleong, 2001). 

b) Pertimbangan adalah proses pemberian pemikiran yang cermat 

terhadap sesuatu informasi yang harus diingat ketika membuat 

keputusan (Peter & Olson, 1999). 

3. Hubungan Motivasi Konsumen dengan Keputusan Pembelian 

Motivasi yang ada pada seseorang (konsumen) akan mewujudkan 

suatu tingkah laku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran 

kepuasan. Jadi motivasi bukanlah sesuatu yang dapat diamati, tetapi 

adalah hal yang dapat disimpulkan. Tiap kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang itu didorong oleh sesuatu kekuatan dalam diri orang tersebut, 

kekuatan pendorong inilah yang kita sebut motivasi. 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2000) “Motivation can be 

described as the driving force within individuals that impels them to 

action”. Artinya motivasi adalah kekuatan pendorong dalam diri seseorang 

yang memaksanya untuk melakukan suatu 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 
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yang ditawarkan pemasaran atau tidak rasa dihargai dan dihormati karena 

kualitas pelayanan yang baik.  

Setiadi (2003) mendefinisikan motivasi konsumen adalah keadaan 

didalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Dalam motivasi 

terdapat hubungan saling berkaitan dengan faktor – faktor kebudayaan, 

sosial, dan pribadi. Faktor-faktor tersebut membangun atau mempengaruhi 

motivasi pembeli untuk melakukan suatu tindakan. 

Dalam motivasi terdapat hubungan saling berkaitan dengan faktor-

faktor kebudayaan, sosial, dan pribadi. Faktor-faktor tersebut membangun 

atau mempengaruhi motivasi pembeli untuk melakukan suatu tindakan. 

Motivasi seseorang sangat berhubungan erat dengan perilakunya yang 

dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, dan pribadi (Kotler, 

2005). Selanjutnya, Faktor-faktor tersebut berperan sangat besar pula 

dalam melatar belakangi dan menentukan motivasinya untuk melakukan 

keputusan pembelian. 

4. Persepsi Kualitas 

Disamping motivasi mendasari seseorang untuk melakukan 

keputusan pembelian akan dipengaruhi juga oleh persepsinya terhadap apa 

yang diinginkan.Persepsi terhadap kualitas dapat didefinisikan sebagai 

persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan dari 

suatu produk atau jasa layanan yang berkaitan dengan apa yang 

diharapkan oleh pelanggan (Zeithaml dalam Muafi dan Effendi, 2001). 
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Sedangkan menurut Durianto, et al.(2004) pembahasan perceived quality 

pelanggan terhadap produk dan atau atribut yang dimiliki produk 

(kepentingan tiap pelanggan berbeda). Lebih lanjut Cleland dan Bruno 

dalam Simamora (2002) mengemukakan tiga prinsip tentang persepsi 

terhadap kualitas yaitu: 

1.Kualitas yang dipersepsikan oleh konsumen terhadap suatu produk 

mencakup tiga aspek utama yaitu produk, harga, dan nonproduk. 

2. Kualitas ada kalau bisa di persepsikan oleh konsumen. 

3. Perceived quality diukur secara relatif terhadap pesaing. 

Persepsi kualitas meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan 

bagaimana suatu merek dipersepsikan sehingga dengan diketahuinya 

persepsi pelanggan terhadap kualitas dari merek yang dimiliki maka 

perusahaan dapat menentukan langkah-langkah apa yang dapat diambil 

guna memperkuat persepsi pelanggan terhadap merek yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut. Persepsi kualitas dipengaruhi oleh dua dimensi, yaitu 

dalam bentuk kualitas produk dan kualitas jasa (Lindawati, 2005). Persepsi 

terhadap kualitas yang positif dapat dibangun melalui upaya identifikasi 

dimensi kualitas yang dianggap penting oleh pelanggan, dan membangun 

persepsi terhadap kualitas pada dimensi penting merek tersebut (Aaker 

dalam Astuti dan Cahyadi, 2007). Jika suatu produk mempunyai persepsi 

kualitas yang jelek maka akan berpengaruh terhadap merek dari produk 

tersebut juga akan menjadi jelek. Ini berarti bahwa semakin tinggi yang 

dirasakan oleh konsumen, maka akan semakin tinggi pula kesediaan 
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konsumen tersebut untuk akhirnya membeli (Chapman dan Wahlers, 

1999). 

Garvin (1998) dalam Lindawati (2005) mengungkapkan ada tujuh 

dimensi kualitas produk, yaitu: (1). Performance, yang meliputi 

karakteristik operasi dari suatu produk; (2). Features, merupakan tambahan 

untuk menjadi pembeda yang penting untuk dua produk yang tampak 

sama; (3). Conformance with the specifications or the absence of defects, 

merupakan pandangan mengenai kualitas proses manufaktur yang 

berorientasi tradisional; (4). Reliability, yaitu konsistensi kinerja dari 

pembelian satu ke pembelian lainnya dan presentase waktu yang dimiliki 

produk untuk berfungsi sebagaimana mestinya; (5). Durability, 

mencerminkan umur ekonomis suatu produk; (6). Serviceability, 

mencerminkan kemampuan suatu produk dalam memberikan layanan; dan 

(7). Fit and Finish,yaitu mengarah pada penampilan mutu.  

Menurut Buzzel dan Gale dalam Muafi dan Effendi (2001) 

menyebutkan dalam jangka panjang faktor tunggal yang paling penting 

dalam mempengaruhi kinerja suatu bisnis adalah persepsi terhadap 

kualitas dari produk atau jasa relative terhadap kinerja para pesaing. 

Dipertegas oleh Jacobson dan Aaker dalam Muafi dan Effendi (2001) 

bahwa persepsi terhadap kualitas dapat menciptakan profitabilitas, dapat 

mempengaruhi pangsa pasar, mempengaruhi harga,mempunyai dampak 

langsung terhadap profitabilitas sebagai kelanjutan dan dampaknya 

terhadap pangsa pasar dan harga, serta tidak mempengaruhi biaya.Sebuah 
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perusahaan hendaknya ikut memperhatikan bagaimana konsumen 

mempersepsikan atas produk-produk yang dikeluarkan, karena dengan 

diketahuinya persepsi tersebut maka badan usaha dapat menentukan 

langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat persepsi 

pelanggannya terhadap merek yang dimiliki badan usaha tersebut (Aaker 

dalam Lindawati,2005). 

Konsumen akan menampakkan perilakunya setelah melakukan 

persepsi terhadap keputusan apa yang akan diambil dalam membeli suatu 

produk. Menurut Schiffman dan Kanuk (2000) “Perception is process by 

which an individuals selects, organizers, and interprets stimuli into the a 

meaningfull and coherent picture of the world”. Kurang lebihnya bahwa 

persepsi merupakan suatu proses yang membuat seseorang untuk memilih, 

mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang 

diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang 

dunianya. 

Sedangkan Kotler dan Amstrong (1996) mengemukakan bahwa 

dalam keadaan yang sama, persepsi seseorang terhadap suatu produk dapat 

berbeda-beda,hal ini disebabkan oleh adanya proses seleksi terhadap 

berbagai stimulus yang ada. Pada hakekatnya persepsi akan berhubungan 

dengan perilaku seseorang dalam mengambil keputusan terhadap apa yang 

dikehendaki. Salah satu cara untuk mengetahui perilaku konsumen adalah 

dengan menganalisis persepsi konsumen terhadap produk. Dengan 

persepsi konsumen kita dapat mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi 
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kekuatan, kelemahan, kesempatan ataupun ancaman bagi produk kita. Di 

dalam mempelajari persepsi ada dua hal yang penting, yaitu: 

1. The absolute threshold yaitu suatu tingkatan terendah dimana seseorang 

dapat merasakan adanya sensasi atau nilai minimum dari suatu 

rangsangan agar dapat diterima secara sadar. 

2. The defferent threshold atau just noticeable different yaitu perbedaan 

minimum yang dapat dideteksi diantara dua rangsangan yang muncul 

secara bersamaan.Dalam persepsi banyak menggunakan panca indera 

untuk menangkap rangsangan (stimulus) dari objek-objek yang ada di 

sekitar lingkungan. Suatu stimulus, sebagai masukan untuk panca 

indera atau sensory reception. Fungsi dari sensory receptor adalah 

untuk melihat, mendengarkan, mencium aroma, merasakan, dan 

menyentuh. Selama ini teori persepsi manusia didominasi oleh dua 

asumsi yang diajukan yakni: 

a) Proses pembentukan kesan dianggap bersifat mekanis dan 

cenderung mencerminkan sifat manusia yang memberi stimulus. 

b) Proses tersebut di bawah dominasi perasaan atau evaluasi dan 

bukan oleh pikiran atau kognisi. 

Dalam hubungan antar persepsi dan perilaku dapat dilihat dari 

pendapat Siagian (2006) bahwa persepsi dapat diungkapkan sebagai proses 

melalui mengenai lingkungannya. Interpretasi seseorang mengenai 

lingkungan tersebut akan sangat berpengaruh pada perilaku yang pada 

akhirnya menentukan faktor-faktor yang dipandang sebagai motivasional 
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(dorongan untuk melakukan sesuatu).Singkatnya, motif menggiatkan 

perilaku orang dan persepsi menentukan arah perilakunya. Karena itu kita 

harus mengetahui unsur-unsur yang mempengaruhi atau membeli bentuk 

persepsi seseorang. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa 

pengetahuan tentang persepsi konsumen adalah salah satu faktor yang 

sangat penting bagi manajemen dalam sebuah perusahaan untuk menyusun 

dan menetapkan strategi pemasaranya. 

Persepsi tidak hanya tergantung pada sifat-sifat rangsangan fisik, 

tapi juga pada pengalaman dan sikap sekarang dari individu. Pengalaman 

dapat diperoleh dari semua perbuatannya di masa lampau atau dapat pula 

dipelajari, sebab dengan belajar seseorang akan dapat memperoleh 

pengalaman. Hasil dari pengalaman yang berbeda-beda, akan membentuk 

suatu pandangan yang berbeda sehingga menciptakan proses pengamatan 

dalam perilaku pembelian yang berbeda pula.Makin sedikit pengalaman 

dalam perilaku pembelian, makin terbatas pula luasan 

interpretasinya.Assael dalam Sutisna (2003) menyebutkan bahwa persepsi 

terhadap suatu produk melalui proses itu sendiri terkait dengan 

komponennya (kemasan, bagian produk, dan bentuk) serta komunikasi 

yang ditunjukkan untuk mempengaruhi perilaku konsumen yang 

mencerminkan produk melalui latar kata-kata, gambar, dan simbolisasi 

atau melalui stimuli lain yang diasosiasikan dengan produk (harga, tempat, 

dan penjualan). 
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5. Proses Pembentukan Persepsi 

Proses pembentukan persepsi diawali dari penerimaan sensation, 

absolute threshold, dan differential threshold. Sensation merupakan 

rangsangan langsung dari organ-organ yang mempunyai sensor untuk 

menaggapi rangsangan sederhana tersebut. Absolute threshold adalah 

tingkatan yang paling rendah dimana seseorang dapat mengalami sensasi 

tersebut. Differential threshold merupakan perbedaan kecil yang dapat 

dideteksi oleh dua rangsangan yang sangat mirip (Schiffman dan Kanuk, 

2000) 

6. Hubungan Persepsi Kualitas dengan Keputusan Pembelian 

Persepsi terhadap kualitas keseluruhan dari suatu produk atau jasa 

dapat menentukan nilai dari produk atau jasa tersebut dan berpengaruh 

secara langsung kepada keputusan pembelian konsumen dan loyalitas 

mereka terhadap merek (Durianto, et al., 2004). Persepsi kualitas yang 

baik akan mendorong keputusan pembelian dan menciptakan loyalitas 

terhadap produk tersebut. Selanjutnya mengingat persepsi konsumen dapat 

diramalkan maka jika persepsi kualitasnya negatif, produk tidak akan 

disukai dan tidak akan bertahan lama di pasar.Sebaliknya, jika persepsi 

kualitas pelanggan positif maka produk akan disukai. 

Banyak konteks menyebutkan persepsi kualitas sebuah merek 

menjadi alasan penting pembelian serta merek yang mana akan 

dipertimbangkan pelanggan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi 

pelanggan dalam memutuskan merek yang akan dibeli (Durianto, et al., 
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2004). Selain itu persepsi kualitas yang terkait erat dengan keputusan 

pembelian maka persepsi kualitas dapat mengefektifkan semua elemen 

program pemasaran khususnya program promosi (Durianto, et al., 2004). 

Persepsi merupakan realitas yang dinyatakan oleh konsumen dalam 

membuat keputusan, hal ini disebutkan Cleland dan Bruno dalam 

Simamora (2002) bahwa kualitas ada bila telah masuk ke dalam persepsi 

konsumen (quality only as is perceived by customers) yang berarti bila 

konsumen telah mempersepsikan kualitas sebuah produk sebagai bernilai 

rendah, maka kualitas produk itu rendah dan sebaliknya apapun 

kualitasnya. Maka disini persepsi menjadi lebih penting dari pada realitas 

karena konsumen membuat keputusannya berdasarkan persepsi bukan 

realitas. 

Menurut Schiffman dan Kanuk dalam Lindawati (2005) konsumen 

percaya bahwa berdasarkan evaluasi mereka terhadap kualitas produk akan 

dapat membantu mereka untuk mempertimbangkan produk mana yang 

akan mereka beli. Menurut Lindawati (2005) sendiri menyatakan beberapa 

peneliti telah mencoba untuk mengintegrasikan konsep kualitas produk 

sebagai dasar pembelian produk oleh konsumen dan sebuah studi 

menunjukkan bahwa dengan adanya produk quality akan menyebabkan 

tingkan pembelian yang semakin tingi pula. 

Lebih lanjut dalam penelitiannya, Vranesevic (2003) memasukkan 

salah satu variabelnya yaitu persepsi terhadap kualitas dalam proses 

pembelian diantara alternatif yang ada dimana konsumen akan pertama 
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kali mempersepsikan merek sebagai tanda kualitasnya (penampilan fisik 

dan pengemasan, harga, dan reputasi dalam jaringan penjualan). Hasil 

akhir penelitiannya menunjukkan hal yang sama bahwa persepsi atas 

kualitas menjadi faktor dominan dalam pemilihan merek, implikasinya 

ditunjukkan dalam fakta dimana terjadi probabilitas peningkatan melalui 

tingkat pembelian serta kekuatan di dalam persaingan. 

7. Keputusan Pembelian 

Proses pengambilan keputusan pembelian pada setiap orang pada 

dasarnya adalah sama, hanya saja semua proses tersebut tidak semua 

dilaksanakan oleh para konsumen. Berdasarkan tujuan pembelian, 

konsumen dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu konsumen 

akhir atau individual dan konsumen organisasional atau konsumen 

industrial. Konsumen akhir terdiri atas individu dan rumah tangga yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau untuk dikonsumsi. 

Sedangkan konsumen organisasional terdiri atas organisasi, pemakai 

industri, pedagang dan lembaga non-profit, tujuan pembeliannya adalah 

untuk keperluan bisnis atau meningkatkan kesejahteraan anggotanya. 

   Menurut Setiadi (2003) ada dua faktor yang dapat mempengaruhi 

maksud pembelian dan keputusan pembelian. Faktor pertama adalah sikap 

orang lain,sejauh mana sikap orang lain akan mengurangi alternatif pilihan 

seseorang akan tergantung pada dua hal: (1). Intensitas sikap negatif orang 

lain tersebut terhadap alternatif pilihan konsumen dan (2). Motivasi 

konsumen untuk menuruti keinginan orang lain tersebut. Semakin tinggi 
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intensitas sikap negatif orang lain tersebut akan semakin dekat hubungan 

orang tersebut dengan konsumen, maka semakin besar kemungkinan 

konsumen akan menyelesaikan tujuan pembeliannnya. Faktor kedua 

adalah faktor keadaan yang tidak terduga.Konsumen membentuk tujuan 

pembelian berdasarkan faktor-faktor seperti:pendapatan keluarga yang 

diharapkan, harga yang diharapkan, dan manfaat produk yang diharapkan. 

Pada saat konsumen ingin bertindak, faktor-faktor keadaan yang tidak 

terduga mungkin timbul dan mengubah tujuan pembelian. 

8. Peranan-peranan dalam Proses Pengambilan KeputusanPembelian 

   Dalam keputusan membeli barang konsumen seringkali ada lebih 

dari dua pihak yang terlibat dalam proses pertukaran atau pembeliannya. 

Umumnya ada lima macam peranan yang dapat dilakukan seseorang. Ada 

kalanya kelima peran ini dipegang oleh satu orang. Namun, seringkali pula 

peranan tersebut dilakukan oleh beberapa orang. Pemahaman mengenai 

masing-masng peranan ini sangat berguna dalam rangka memuaskan 

kebutuhan kebutuhan konsumen dan keinginan konsumen. Kelima peran 

tersebut meliputi, pemrakarsa (initiator), pemberi pengaruh (influencer), 

pengambilan keputusan (decider), pembeli (buyer), pemakai (user) (Kotler, 

2005) 
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C. Kerangka Pikir 

 

Gambar 2.2: Kerangka Pikir 

 

 

H1 

 

 

H2 

 

 

Sumber: kumpulan berbagai jurnal dan skripsi yang diolah 

 

       Kerangka teoritis merupakan fondasi dimana seluruh proyek penelitian 

didasarkan. Kerangka teoritis adalah jaringan asosiasi yang disusun, dijelaskan, 

dan dielaborasikan secara logis antar variabel yang dianggap relevan pada 

situasi masalah dan diidentifikasi melalui proses seperti wawancara, 

pengamatan, dan survei leteratur (Sekaran, 128:2006). Kerangka pikir dalam 

penelitian ini adalah menghubungkan variabel motivasi dan persepsi kualitas 

dalam keputusan pembelian yang dilakukan konsumen yang tertera pada 

gambar 2.2. 

 

 

Motivasi 

konsumen (X1) 

Persepsi 

Kualitas(X2) 

Keputusan 

pembelian (Y) 
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D. Hipotesis 

Dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 (H1) : Motivasi konsumen berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian Teh Racek 

2. Hipotesis 2 (H2) : Persepsi kualitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian Teh Racek 

3. Hipotesis 3 (H3): Motivasi konsumen berpengaruh dominan terhadap 

keputusan pembelian Teh Racek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


