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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka

penyusunan penelitian ini. Kegunaannya untuk mengetahui hasil yang telah

dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu

yang menjadi rujukan penelitian ini antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Fadli, dkk (2013), menyimpulkan bahwa

terdapat pengaruh konsep diri terhadap keputusan pembelian mobil Suzuki Swift

di Dealer Restu Mahkota Karya Karawang memiliki pengaruh yang kuat, dengan

nilai koefisien determinasi sebesar 40,2%.

Penelitian kedua yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang

dilakukan oleh Sari dan Achmad (2013), menyimpulkan bahwa terdapat hubungan

negatif yang signifikan antara konsep diri independen dengan intensi membeli

sepeda fixie. Hal ini berarti bahwa apabila konsep diri independen yang dimiliki

positif, maka intensi membeli sepeda fixie rendah, sebaliknya konsep diri

independen yang dimiliki negatif, maka intensi membeli sepeda fixie tinggi.

Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu sama-sama

melakukan analisis mengenai pengaruh konsep diri terhadap keputusan

pembelian, adapun perbedaannya yaitu mengenai obyek dan analisis data yang

digunakan, dimana penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi sederhana

sedangkan penelitian sekarang menggunakan analisis regresi berganda. Beberapa

hasil dari penelitian terdahulu disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut:
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Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No Judul Penelitian Variabel
Alat

Analisis
Hasil Penelitian

1. Pengaruh Konsep
Diri Terhadap
Keputusan
Pembelian Mobil
Suzuki Swift
(Studi Kasus Pada
Dealer Restu
Mahkota Karya
Karawang)
(Fadli, dkk, 2013).

Independent:
- Konsep diri

Dependent:
- Keputusan

Pembelian

- Regresi
sederhana

Konsep diri berpengaruh
terhadap keputusan
pembelian dengan nilai
korelasi 0,634 dan koefisien
determinasi sebesar 40,2%.

2. Konsep Diri
Independen
dengan Intense
Membeli Sepeda
Fixie.
(Sari dan Achmad,
2013)

Independent:
- Konsep diri

independen

Dependent:
- Intensi

Membeli

- Product
moment

konsep diri independen
berhubungan negatif dengan
intensi membeli sepeda
fixie. Hal ini berarti bahwa
apabila konsep diri
independen yang dimiliki
positif, maka intensi
membeli sepeda fixie
rendah, sebaliknya konsep
diri independen yang
dimiliki negatif, maka
intensi membeli sepeda
fixie tinggi.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Konsep Diri

1. Pengertian

Konsep diri adalah gambaran yang dimiliki orang tentang dirinya. Konsep

diri merupakan gambaran dari keyakinan yang dimiliki orang tentang diri mereka

sendiri, karakteristik fisik, psikologis, sosial dan emosional, aspirasi dan prestasi

(Hurlock, 1992:58). Sedangkan menurut Pudjijogyanti (1998:2-3) mengartikan

konsep diri sebagai suatu pandangan individu terhadap kondisi dirinya.

Staines (dalam Burns 2004:72) menyatakan bahwa konsep diri adalah

suatu sistem yang sadar dari hal-hal yang dipersepsikan, konsep-konsep dan

evaluasi-evaluasi mengenai individu sebagaimana ia tampak sebagai individu



11

tersebut, termasuk didalamnya suatu pemahaman tentang gambaran yang

dievaluasikan yang merupakan gagasan mengenai pribadi sebagaimana dia

inginkan dan bagaimana ia harus bertingkah laku.

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep diri

merupakan pandangan atau penilaian seseorang terhadap keadaan dirinya, baik

dalam fisik, psikologis, sosial, karakteristik pribadi, kegagalan dan keberhasilan

yang dialaminya serta mencakup tentang gambaran yang dievaluasikan yang

merupakan gagasan mengenai pribadi sebagai yang inginkan dan bagaimana dia

harus bertingkah laku, termasuk mampu mengevaluasi kemampuan diri sendiri.

2. Komponen Konsep Diri

Menurut Mokoginta (2000:53) konsep diri terbentuk dari dua komponen,

yaitu:

a. Komponen kognitif disebut citra diri (self image), merupakan pengetahuan

individu, gambaran diri tersebut akan membentuk citra diri.

b. Komponen afektif disebut harga diri (self esteem), merupakan penilaian

individu terhadap dirinya sendiri.

Menurut Hurlock (1992:22) konsep diri didasarkan pada komponen

pembentukan konsep, yaitu:

a. Komponen fisik (perceptual component)

Gambaran dan kesan seseorang tentang penampilan tubuhnya dan kesan

yang dibuat pada orang lain atau sering disebut konsep diri fisik. Tercakup

didalamnya gambaran yang dipunyai seseorang tentang daya tarik

tubuhnya (attractiveness) dan keserasian jenis kelamin (sex

approriateness). Komponen ini sering disebut physical self concept.
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b. Komponen psikis (conceptual component)

Pandangan tentang karakteristik yang berbeda dengan orang lain baik

tentang kemampuan dan kekurangannya serta disusun dari kualitas

penyesuaian hidupnya tentang kepercayaan diri tergantung keberanian,

kegagalan dan kelemahannya. Komponen ini sering disebut psychological

self concept.

c. Komponen sikap (attitudinal component)

Perasaan tentang kebanggaan dan rasa malunya, termasuk dalam

komponen ini adalah keyakinan nilai, aspirasi dan komitmen yang

membentuk dirinya.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri

Menurut Hurlock (1999:248-257) berbagai faktor dapat mempengaruhi

proses pembentukan konsep diri seseorang, yaitu:

a. Ciri fisik

Bila individu menyadari penghargaan dan gengsi berkaitan dengan ciri-ciri

fisiknya maka kesadaran ini akan mempengaruhi konsep diri mereka.

b. Daya tarik

Penampilan yang menarik akan menunjang perkembangan ciri kepribadian

yang menguntungkan, namun bukan berarti semakin menarik individu,

semakin baik kepribadiannya.

c. Intelegensi

Individu yang memiliki intelegensi tinggi serta dapat meraih kesuksesan,

dimungkinkan dapat mengembangkan konsep diri yang menguntungkan.
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d. Emosi

Bila emosi terlalu kuat sehingga perilaku tidak terkendali maka emosi akan

mempengaruhi penyesuaian diri individu, dengan demikian emosi ikut

membentuk konsep diri yang menguntungkan.

e. Penerimaaan sosial

Penerimaan sosial memegang peranan penting dalam perkembangan

konsep diri individu yang diterima dalam kelompoknya dan

mengembangkan rasa percaya diri, begitupun sebaliknya.

f. Pengaruh keluarga

Dari semua faktor penentu kepribadian, keluargalah yang paling penting

karena keluarga adalah kelompok sosial pertama dengan siapa individu

diidentifikasikan.

4. Pembentukan dan Perkembangan Konsep Diri

Pudjijogyanti (1998:44) berpendapat bahwa konsep diri bukan merupakan

faktor yang dibawa sejak lahir, melainkan faktor yang dipelajari dan terbentuk

dari pengalaman individu dalam berhubungan dangan individu lain. Konsep diri

terbentuk dari proses umpan balik individu lain. Orang yang pertama kali dikenal

adalah orang tua dan anggota keluarga lain, ini berarti individu akan menerima

tanggapan (umpan balik) pertama dari keluarga. Barulah selanjutnya setelah

mampu melepaskan ketergantungan ia akan berinteraksi dengan lingkungan yang

lebih luas.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh beberapa ahli menunjukkan

bahwa perkembangan pola kepribadian terdiri dari tiga faktor yang menentukan

perkembangan konsep diri individu, yaitu faktor bawaan, pengalaman awal dalam
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lingkungan keluarga dan pengalaman-pengalaman dalam kehidupan selanjutnya

(Hurlock, 2007:172). Selanjutnya Hurlock (2007:132) menerangkan bahwa pola

kepribadian yang dasarnya telah diletakkan pada masa bayi, mulai terbantuk pada

awal masa kanak-kanak. Dalam perkembangan konsep diri anak akan berkembang

dengan sendirinya bersamaan dengan semakin luasnya hubungan atau interaksi

sosial yang ia lakukan.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa konsep diri

seseorang bukanlah merupakan faktor yang dibawa sejak lahir, melainkan faktor

yang dipelajari dan terbantuk dari pengalaman individu dalam berhubungan

dengan individu lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan konsep diri

seseorang juga makin beragam dan secara langsung atau tidak langsung

berhubungan dengan kondisi lingkungan sosial yang luas.

2.2.2 Keputusan Pembelian

1. Pengertian

Keputusan pembelian dilakukan konsumen dipengaruhi oleh banyak hal.

Terdiri dari faktor internal dan eksternal. Strategi generik termasuk dalam faktor

eksternal karena strategi generik merupakan usaha-usaha yang dilakukan

perusahaan untuk mempengaruhi konsumen agar membeli atau menggunakan

produk yang ditawarkan. Menurut Kotler dan Keller (2007:236-237) bahwa dalam

konteks perilaku konsumen, maka pengambilan keputusan konsumen (consumer

decision making) dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana konsumen

melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif pilihan dan memilih salah satu

atau lebih alternatif yang diperlukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tertentu dengan keyakinan serta kemantapan konsumen pada sebuah produk.
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Tingkat keterlibatan konsumen dalam suatu pembelian dipengaruhi oleh

stimulus (rangsangan). Dengan perkataan lain, apakah seseorang merasa terlibat

atau tidak terhadap suatu produk ditentukan apakah dia merasa penting atau tidak

dalam pengambilan keputusan pembelian produk atau jasa. Oleh karena itu, bisa

dikatakan bahwa ada konsumen yang mempunyai keterlibatan tinggi dalam

pembelian suatu produk atau jasa, dan ada juga konsumen yang mempunyai

keterlibatan yang rendah atas pembelian suatu produk atau jasa (Sutisna,

2005:11).

2. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan (desicion making) adalah melakukan penilaian dan

menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan

dan pertimbangan alternatif. Sebelum pilihan dijatuhkan, ada beberapa tahap yang

mungkin akan dilalui oleh pembuat keputusan. Tahapan tersebut bisa saja

meliputi identifikasi masalah utama, menyusun alternatif yang akan dipilih dan

sampai pada pegambilan keputusan yang terbaik. Morgan dan Cerullo (dalam

Nuryatno dan Synthia, 2001) mendefinisikan keputusan sebagai sebuah

kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan, yang terjadi setelah

satu kemungkinan dipilih sementara yang lain dikesampingkan.

Pengambilan keputusan konsumen merupakan suatu hal yang penting bagi

konsumen. Oleh sebab itu merupakan suatu hal yang penting bagi pemasar

sehingga dapat mengembangkan suatu strategi pemasaran yang tepat. Assael

(2008:12) mengembangkan tipologi pengambilan keputusan konsumen untuk

membeli yang didasarkan pada dua dimensi, yaitu : The extent of decisions

making (tingkat pengambilan keputusan) dan habit (kebiasaan) serta The degree

of involvement in the purchase (derajat keterlibatan dalam pembelian).
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Pengambilan keputusan konsumen menurut Assael (2008:12) adalah

berdasarkan dua dimensi yaitu :

a. The extent of decisions making (tingkat pengambilan keputusan) dan habit

(kebiasaan)

Menggambarkan proses yang berkesinambungan dari pengambilan

keputusan menuju kebiasaan. Keputusan dibuat berdasarkan proses

kognitif dari penyelidikan informasi dan evaluasi pilihan merek. Disisi

lain, sangat sedikit atau tidak ada keputusan yang mungkin terjadi bila

konsumen dipuaskan dengan merek khusus dan pembelian secara menetap.

Terdapat hubungan antara pengambilan keputusan dan kebiasaan.

Pengambilan keputusan dibuat berdasarkan proses pencarian pada

informasi dan evaluasi merek. Sedangkan pembelian karena kebiasaan

hanya memerlukan sedikit informasi. Hal itu terjadi karena konsumen

merasa puas dengan merek tertentu maka pembelian akan dilakukan secara

berulang-ulang.

b. The degree of involvement in the purchase (derajat keterlibatan dalam

pembelian)

Merupakan suatu kejelasan antara pembelian dengan keterlibatan

tinggi dan pembelian dengan keterlibatan rendah. Pembelian dengan

keterlibatan tinggi merupakan jenis pembelian dengan keterlibatan rendah

tidak dipandang penting dan resikonya tidak sebesar pembelian

keterlibatan tinggi. Keterlibatan kepentingan pembelian yang tinggi adalah

penting bagi konsumen. Pembelian berhubungan secara erat dengan

kepentingan dan image konsumen itu sendiri. Beberapa resiko yang
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dihadapi konsumen adalah resiko keuangan, sosial, psikologi. Dalam

beberapa kasus, untuk mempertimbangkan pilihan produk secara hati- hati

diperlukan waktu dan energi khusus dari konsumen. Keterlibatan

kepentingan pembelian yang rendah dimana tidak begitu penting bagi

konsumen, resiko finansial, sosial, dan psikologi tidak begitu besar. Dalam

hal ini mungkin tidak bernilai waktu bagi konsumen, usaha untuk

pencarian informasi tentang merek dan untuk mempertimbangkan pilihan

yang luas. Dengan demikian, keterlibatan kepentingan pembelian yang

rendah umumnya memerlukan proses keputusan yang terbatas “ a limited

process of decision making”.

Pengambilan keputusan dengan kebiasaan dan keterlibatan

kepentingan yang rendah dengan keterlibatan kepentingan yang tinggi

menghasilkan empat tipe proses pembelian konsumen. Bahwa dari

kombinasi kedua dimensi menghasilkan empat tipe pengambilan

keputusan. Adapun penjelasan sebagai berikut (Assael, 2008:86) :

1) Complex decisions making (pengambilan keputusan kompleks)

Proses pengambilan keputusan konsumen dilakukan ketika

konsumen dalam pembelian dengan keterlibatan yang tinggi dan

konsumen secara aktif mencari informasi untuk mengevaluasi

mempertimbangkan alternatif merek dengan menentukan kriteria

tertentu.

2) Brand loyalty (loyalitas merek)

Proses pengambilan keputusan dikarenakan adanya

pembelajaran oleh konsumen dari pengalaman masa lalu saat membeli
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merek. Ketika merek itu menguntungakan konsumen, akan timbul

kesetiaan merek. Pengambilan keputusan ini didasarkan pada kepuasan

yang diterima berulang-ulang dan mempunyai suatu komitmen yang

tinggi terhadap merek. Pencarian informasi dan evaluasi merek terjadi

ketika konsumen memutuskan unt uk membeli merek yang sama.

3) Variety seeking decisions (keputusan pencarian variasi)

Bahwa pengambilan keputusan dengan keterlibatan yang rendah

dicirikan oleh pencarian yang bervariasi. Ketika pembelian dilakukan

dengan keterlibatan yang rendah maka konsumen lebih cenderung

untuk berpindah merek karena bosan dan ingin mencari variasi. Resiko

yang dihadapi oleh konsumen sangat kecil serta konsumen yang rendah

pada merek tertentu.

4) Inertia

Bahwa pengambilan keputusan dengan keterlibatan yang rendah

akan menyebabkan pembelian merek yang sama bukan dikarenakan

kesetiaan merek tetapi dikarenakan tidak ingin menghabiskan waktu

mencari produk lain dan alternatif lainnya. Pada proses pengambilan

keputusan ini, proses informasi bersifat pasif sehingga proses pemilihan

merek hanya sedikit atau bahkan tidak ada evaluasi merek.

3. Stuktur Keputusan Membeli

Setiap keputusan pembelian mempunyai suatu struktur sebanyak tujuh

komponen. Menurut Swastha dan Irawan (2005:118), ketujuh komponen tersebut

adalah :
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a. Keputusan tentang jenis produk

Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli suatu produk untuk

tujuan lain. Dalam hal ini perusahaan harus memusatkan perhatiannya

kepada konsumen yang akan melakukan pembelian, serta alternatif lain

yang konsumen pertimbangkan.

b. Keputusan tentang bentuk produk

Dalam hal ini perusahaan harus melakukan riset pemasaran untuk

mengetahui kesukaan konsumen tentang suatu produk, agar dapat

memaksimumkan daya tarik.

c. Keputusan tentang merk

Konsumen harus mengambil keputusan tentang merk mana yang akan

dibeli. Dalam hal ini perusahaan harus mangetahui bagaimana konsumen

memilih sebuah merk

d. Keputusan tentang penjualnya

Dalam hal ini, produsen, pedagang besar, dan pengecer harus mengetahui

bagaimana konsumen memilih penjual tertentu.

e. Keputusan tentang jumlah produk

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk

yang akan dibelinya. Dalam hal ini perusahaan harus mempersiapkan

banyaknya produk sesuai dengan keinginan konsumen.

f. Keputusan tentang waktu pembelian

Konsumen dapat mengambil keputusan tentang kapan ia harus melakukan

pembelian. Oleh karena itu perusahaan harus mengetahui faktor-faktor

yang mempengaruhi kepusan konsumen dalam penentuan waktu

pembelian.
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g. Keputusan tentang cara pembayaran

Dalam hal ini perusahaan harus mengetahui keinginan konsumen terhadap

cara pembayarannya.

Dalam suatu pembelian barang, keputusan yang harus diambil tidak selalu

berurutan seperti struktur di atas. Pada situasi pembelian seperti penyelesaian

masalah ekstensif, keputusan yang diambil dapat bermula dari keputusan tentang

penjual, karena penjual dapat membantu merumuskan perbedaan-perbedaan

diantara bentuk-bentuk dan merk produk. Dalam hal ini yang penting perusahaan

perlu menyusun struktur keputusan pembelian secara keseluruhan untuk

membantu konsumen dalam mengambil keputusan tentang pembeliannya.

2.3 Hubungan antara Konsep Diri dengan Keputusan Pembelian

Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda yang

mempengaruhi perilaku mereka begitu pula dengan perilaku pembeliannya.

Kepribadian dapat menjadi variabel yang sangat berguna dalam menganalisa

perilaku konsumen, asalkan jenis kepribadian tersebut dapat diklasifikasikan

dengan akurat dan terdapat korelasi yang kuat antara jenis kepribadian tertentu

dengan pilihan atau merek (Kotler, 1999:161).

Berkaitan dengan kepribadian adalah konsep diri seseorang. Konsep diri

adalah gambaran yang dimiliki orang tentang dirinya. Konsep diri ini merupakan

gabungan dari keyakinan yang dimiliki orang tentang diri mereka sendiri,

karakteristik fisik, soal dan emosional, aspirasi dan prestasi (Hurlock, 1999:58).

Konsep diri yang dimiliki orang tentang diri mereka berfungsi sebagai pemandu

untuk membuat pilihan dari banyak produk dan merk. Sejumlah penelitian telah
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dilakukan tentang konsep diri dalam hubungannya dengan merk (brand)-nya.

Kebanyakan konsumen menyukai merk-merk tertentu yang sesuai dengan konsep

diri mereka (Swastha dan Irawan, 2005:112).

Produk-produk yang dipandang sebagai perwujudan dari citra diri akan

dinilai oleh konsumen sebagai “bagaimana mereka akan membantu saya untuk

menjadi apa yang saya inginkan dan bagaimana saya inginkan orang lain melihat

saya” (Munandar, 2001:434). Banyak pemasar menggunakan konsep diri yang

berhubungan dengan konsep diri seseorang. Konsep diri telah menjadi pendekatan

yang dikenal amat luas akhir-akhir ini untuk menggambarkan hubungan konsep

diri konsumen dengan image merek, image barang atau tujuan pengiklanan

(Swastha dan Handoko, 2000:91).

Konsep diri yang ada pada konsumen bisa berhubungan dengan sifat-sifat

seperti bahagia, ketergantungan, modern, praktis, energetic, pengendalian diri, dan

kesuksesan (Sutisna, 2005:142). Konsumen yang merasa dirinya sebagai orang

modern dan merasa sukses, maka tindakan-tindakannya baik dalam perilaku sosial

maupun dalam perilaku pembeliannya diusahakan untuk mencapai konsep diri

yang dimilikinya (modern dan sukses), misalnya yaitu dengan membeli sepeda

motor, bermerk dan ditempat yang bergengsi.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Winardi (1989:192) manusia

dianggap sebagai pembeli yang rasional jika mempunyai informasi nilai optimum

dalam upaya pembelian dan uang yang dikeluarkannya, sehingga dalam

melakukan pembeliannya dapat diramalkan dan mereka mendapatkan nilai yang

maksimum atas produk yang telah dibeli. Demikian pula sebaliknya, manusia

dianggap sebagai pembeli tidak rasional jika tidak memiliki beberapa hal yang

dianggap sebagai pembeli rasional.
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Semakin positif konsep diri yang dimiliki seseorang maka keputusan

membeli sepeda motor dapat dilakukan secara rasional, sebab seseorang yang

memiliki konsep diri positif mampu memandang suatu produk sebagai

perwujudan dari citra diri mereka, dan dalam membeli suatu produk mereka tidak

gegabah dan terburu-buru melainkan mencari informasi terlebih dahulu yang

berfungsi sebagai pemandu untuk membuat pilihan dari banyak produk dan merk

yang akan dibeli (Swastha dan Irawan, 2005:112), sebaliknya apabila seseorang

memiliki konsep diri yang negatif maka dalam mengambil keputusan membeli

pakaian cenderung dilakukan secara irasional. Mereka dianggap kurang mampu

menempatkan citra diri mereka dalam membeli suatu produk sehingga cenderung

gegabah dan tidak mencari informasi terlebih dahulu tentang produk yang akan

dibeli karena mereka tidak mampu membuat pilihan dari banyak produk dan merk

yang akan dibeli.

2.4 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 (2012:49)

kerangka konseptual merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang

disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, dalam hal ini yaitu

mengenai pengaruh konsep diri terhadap pembelian. Konsep diri yang terdiri

variabel komponen fisik, komponen psikis, dan komponen sikap (Hurlock,

1992:22) pengaruhnya terhadap keputusan pembelian berdasarkan teori Kotler

dan Keller (2007:237) dengan indikator keyakinan serta kemantapan konsumen
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pada sebuah produk. Sehubungan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu yang

diuraikan, maka dapat dikemukakan kerangka pikir seperti gambar 2.1 sebagai

berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pikir Konsep Diri terhadap Keputusan Pembelian

Variabel penelitian yang diuraikan di atas akan dituangkan dalam

pernyataan kuesioner. Kuesioner penelitian akan diuji terlebih dahulu untuk

mengukur validitas dan reliabilitasnya. Hasil dari kuesioner akan dianalisis

menggunakan metode statistik dan diuji hipotesis penelitiannya. Berdasarkan hasil

dari data kuesioner tersebut dapat dideskripsikan hubungan antar variabel

mengenai konsep diri yang pengaruhnya kepada pembelian sepeda motor Honda

CB 150 R di Malang.

2.5 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2010:96), hipotesis merupakan jawaban sementara

terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah

dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang

diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka

pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir, maka dapat ditarik hipotesis

sebagai berikut:

Konsep Diri (X)
Komponen fisik (X1)
Komponen psikis (X2)
Komponen sikap (X3)

Keputusan
Pembelian CB 150 R

(Y)
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1. Terdapat pengaruh secara simultan antara variabel konsep diri (yang terdiri

dari: komponen fisik, komponen psikis, dan komponen sikap) terhadap

pembelian sepeda motor Honda CB 150 R.

2. Terdapat pengaruh secara parsial antara variabel konsep diri (yang terdiri

dari: komponen fisik, komponen psikis, dan komponen sikap) terhadap

pembelian sepeda motor Honda CB 150 R.


