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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan berdasarkan dari hasil penelitian – penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan menggunakan topik penelitian yang sejenis 

bertujuan untuk memberikan gambaran atau acuan penulis dalam melakukan 

penelitian ini sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu 

yang digunakan sebagai landasan dan perbandingan di dalam penelitian ini dapat 

di uraikan sebagai berikut : 

1. Lestari Risnawati dan Imanuddin Hasbi (2015)

Penelitian berjudul “Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Revlon”. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

termasuk penelitian kuantitatif, desain penelitian yang digunakan deskriptif 

dan kausalitas. Metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis 

linier berganda dan analisis koefisien determinasi.  

Dalam penelitianya dikemukakan bahwa gaya hidup remaja Kota 

Bogor mengikuti gaya hidup moderen dengan gemar menggunakan make up 

yang ditunjukkan dengan aktivitas, minat, dan opini mereka untuk proses 

mengambil keputusan pembelian. Dari ketiga dimensi tersebut yang 

mengukur gaya hidup itu sendiri, dimensi opinion yang berpengaruh 

signifikan terhadap proses keputusan pembelian pada remaja perempuan 
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Kota Bogor untuk prosuk Revlon. Opinion yang dimaksud terdiri dari opini 

dari diri sendiri, isu-isu sosial, opini terhadap produk Revlon itu sendiri, 

opini terhadap masa depan, dan budaya. 

2. Siti Fatimah (2013)  

Penelitian berjudul “Pengaruh Gaya Hidup dan Konsep Diri 

Terhadap Pengambilan Keputusan Konsumen dalam Memilih Coffeshop di 

Samarinda”. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS (Statistical 

Packade for Social Science) 13 for Windows. Dalam hasil penelitiannya 

disebutkan bahwa keputusan pembelian dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu diantaranya adalah faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan 

faktor psikologis.  

Kaitannya dengan penelitian ini terletak pada faktor pribadi yang 

terdiri dari usia dan siklus hidup lingkungan ekonomi, pekerjaan, 

kepribadian, dan gaya hidup. Karena sebagian masyarakat minum kopi 

sembari melakukan aktivitas transaksi bisnis dengan klien, atau diajadikan 

sebagai tempat untuk bersilaturahmi dengan kolega atau keluarga, maupun 

sekedar bersantai dan berkumpul bersama teman dan konsumen yang ingin 

menikmati hidangan yang disediakan sekaligus sambil memanfaatkan 

fasilitas hotspot atau wifi yang kini banyak ditawarkan di coffeshop.  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh gaya hidup dan 

konsep diri terhadap pengambilan keputusan konsumen dalam memilih 

coffeshop di Samarinda yaitu variabel aktivitas dan minat berpengaruh 
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signifikan terhadap pengambilan keputusan, sedangkan variabel opini tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. 

3. Brian Bayu Setiawan (2014)  

Penelitian berjudul “Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Keputusan 

Pembelian Rumah di Graha Pesona Jatisari Mijen Semarang”. Dalam hasil 

penelitiannya disebutkan bahwa keputusan pembelian dipengaruhi oleh 

empat faktor yaitu diantaranya adalah faktor budaya, faktor sosial, faktor 

pribadi, dan faktor psikologis.  

Kaitannya dengan penelitian ini terletak pada faktor pribadi yang 

terdiri dari usia dan siklus hidup keluarga, lingkungan ekonomi, pekerjaan, 

kepribadian, dan gaya hidup. Berdasarkan hasil penelitian mengenai 

pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian rumah di Graha Pesona 

Jatisari Mijen Semarang yaitu sub variabel aktivitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Sedangkan sub variabel minat dan 

opini berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

4. Desi Fitriani, Citra Ramayani dan Desi Areva (2014)  

Penelitian berjudul Pengaruh Gaya Hidup dan Sikap Konsumen 

Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Pond’s Pada Mahasiswa 

Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat. Jenis Penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Asosiatif. Sampel 

berjumlah 92 orang dengan teknik pengambilan sampel secara Purposive 

Sampling.  
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Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi Linear 

Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya hidup dan sikap 

konsumen berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk 

kosmetik Pond’s pada mahasiswa prodi pendidikan ekonomi STKIP PGRI 

Sumatera Barat. 

5. Alentra Ratna Juliana Purba (2015)  

Penelitian berjudul “Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Proses 

Keputusan Pembelian Smartphone berbasis Android”. Metode yang 

digunakan adalah metode eksplanatif yang merupakan penelitian untuk 

menguji hubungan antar variabel yang dihipotesiskan. Jumlah responden 

sebanyak 320 orang (pengguna smartphone android) Teknik analisis yang 

digunakan adalah regresi liner berganda.  

Hasil penelitian diketahui bahwa gaya hidup berpengaruh 

signifikan terhadap proses keputusan pembelian smartphone android. 

Namun saat diteliti pengaruh gaya hidup melalui sub variabel activities, 

interest, dan opinion ditemukan bahwa yang berpengaruh signifikan 

terhadap proses keputusan pembelian hanya sub variabel ketertarikan 

(Interest) sedangnkan sub variabel activities dan opinion tidak berpengaruh. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

sama-sama menguji pengaruh variabel gaya hidup terhadap keputusan 

pembelian dan metode pengumpulan data sama-sama menggunakan 

program SPSS (Statistical Product and Service Solution). Sebaliknya, 
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perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tempat dan 

objek penelitian yang berbeda. 

B. Landasan Teori 

1. Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian, menurut Kotler dan Amstrong (2001;226) 

adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli dimana 

konsumen benar-benar membeli. Keputusan pembelian merupakan kegiatan 

individu secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan 

barang-barang atau jasa yang ditawarkan. 

Menurut Setiadi (2008) berpendapat bahwa pengambilan keputusan 

konsumen adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan 

pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan 

memilih salah satu diantaranya. 

Swastha dan Sukotjo (2000;145) mengemukakan keputusan 

konsumen adalah motif atau dorongan yang timbul terhadap sesuatu 

dimana pembeli melakukan pembelian disebabkan adanya kebutuhan dan 

keinginan. Keputusan pembelian konsumen adalah pemilihan tindakan dari 

dua atau lebih pilihan alternatif  menurut Tjiptono (2008:19) 

Menurut Kotler (2009), keputusan pembelian adalah tindakan dari 

konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. Dari berbagai 

faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu 

produk atau jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, 

harga dan produk atau jasa yang sudah dikenal masyarakat. Keputusan 
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pembelian menurut (Kotler,2009) terdiri dari lima tahap dan empat faktor 

yang mempengaruhi. 

a. Proses keputusan pembelian 

1) Pengenalan masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali 

masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh 

rangsangan internal atau eksternal. Rangsangan ini kemudian 

berubah menjadi dorongan, berdasarkan dorongan yang ada dalam 

diri konsumen maka konsumen akan mencari objek yang diketahui 

untuk dapat memuaskan dorongan tersebut. 

2) Pencarian informasi 

Jika konsumen telah mulai menemukan apa yang dia 

butuhkan dan tergugah minatnya maka dia akan mencari informasi 

yang lebih banyak lagi mengenai kebutuhan tersebut. Dorongan 

atau kebutuhan yang kuat akan membuat konsumen berusaha untuk 

mencari informasi yang lebih lanjut. Mereka akan mencari 

infomasi melalui bahan bacaan, pengalaman orang lain, dan 

mengunjungi toko untuk mempelajari produk tertenatu. Apabila 

informasi yang didapatkan dinilai cukup dan mampu memuaskan 

kebutuhan, maka konsumen akan membeli obyek tersebut. 

3) Evaluasi alternatif 

Proses evaluasi biasanya tidak hanya terjadi satu kali atau 

tunggal. Konsumen pasti memiliki beberapa alternatif sebelum 
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menjatuhkan pilihan. Beberapa konsep dasar dari proses evaluasi 

konsumen adalah yang pertama, konsumen berusaha memenuhi 

kebutuhan. Kedua, konsumen encari manfaat tertentu dari solusi 

produk. Ketiga, konsumen memandang masing-masing prosuk 

sebagai kumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda 

dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk memuaskan 

kebutuhan. 

4) Keputusan pembelian 

Konsumen membentuk preferensi atas merek-merek yang 

ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga dapat membentuk 

niat untuk membeli merek yang disukai. Ada dua faktor yang 

mempengaruhi niat pembeli dan keputusan pembelian, yaitu:  

a) Sikap orang lain, sejauh mana skap orang lain memgurangi 

alternatif yang disukai seseorang akan bergantung pada dua ha, 

yaitu intensitas sikap negatif orang terhadap alternatif yang 

disukai konsumen dan motivasi konsumen untuk menuruti 

keinginan orang lain. 

b) Faktor situasi yang tidak terantisipasi yang dapat muncul dan 

dapat mengubah niat pembelian. Faktor-faktor tersebut 

diantaranya seperti pendapatan, keluarga, harga, dan 

keuntungan dari produk tersebut. 
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5) Perilaku pasca pembelian 

Setelah melakukan pembelian produk, konsumen akan 

mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Jika 

konsumen merasa puas ia akan menunjukkan kemungkinan yang 

lebih tinggi untuk melakukan pembelian kembali produk tersebut 

secara berulang-ulang, sebaliknya jika konsumen merasa tidak 

puas, maka ia mungkin tidak akan membeli kembali merek 

tersebut.  

b. Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian menurut 

(Kotler dan Amstrong,2012;173) dibagi atas 4 faktor, yaitu: 

1) Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku 

seseorang yang paling mendasar. Seorang akan mengikuti pola 

selera yang dilakukan oleh orang terdahulu. Faktor budaya yang 

masuk didalmnya adalah budaya dan nilai, sub-budaya, dan kelas 

sosial, yang secara luas mempengaruhi keputusan pembelian. 

2) Faktor Sosial 

Faktor ini menunjukkan interaksi sosial antara konsumen 

dan mempengaruhi sekelompok orang, seperti kelompok referensi, 

para anggota keluarga, peranan dan status. 
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3) Faktor Pribadi 

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik 

pribadi. Karakteristik pribadi tersebut meliputi usia, keluarga, daur 

hidup keluarga, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup , serta 

kepribadian dan konsep diri pembeli. 

4) Faktor Psikologis 

Faktor ini adalah faktor kejiwaan yang mempengaruhi 

seseorang dalam tindakan membeli suatu barang atau jasa yang 

terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan dan sikap. 

2. Gaya Hidup 

Menurut Kotler (2009; 175) mengemukakan bahwa gaya hidup 

adalah pola hidup seseorang di dunia yang di ekspresikan dalam aktivitas, 

minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri 

seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya.  

Gaya hidup menggambarkan seluruh pola seseorang dalam beraksi 

dan berinteraksi di dunia. Menurut Sutisna (2010; 145) gaya hidup secara 

umum lebih menggambarkan perilaku seseorang, yaitu bagaimana orang 

menghabiskan waktunya (aktivitas), apa yang mereka anggap penting 

dalam lingkungannya (minat), dan apa yang dipikirkan tentang diri mereka 

sendiri dan juga dunia disekitarnya (opini). 

Gaya hidup menurut (Tatik Suryani,2008) sangat berkaitan dengan 

perkembangan zaman dan teknologi. Semakin canggih dan majunya 

teknologi, seiring berdampak dengan gaya hidup yang dijalani. Dalam arti 
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lain, gaya hidup dapat memberikan pengaruh positif atau negatif bagi yang 

menjalaninya. Adanya perubahan gaya hidup dari generasi ke generasi 

karena adanya perubahan sosial di masyarakat dan lingkungan ekonomi 

yang berubah, merupakan peluang bagi pemasar untuk menciptakan 

produk-produk dan menyesuaikan produknya dengan gaya hidup yang 

dituju. 

Menurut Nugraheni (2013;17) gaya hidup seseorang dapat dilihat 

dari perilaku yang dilakukan individu seperti kegiatan-kegiatan untuk 

mendapatkan atau mempergunakan barang-barang dan jasa termasuk 

didalamnya proses dan faktor pengambilan keputusan pada penentuan 

kegiatan tersebut. Faktor- faktor yang mempengaruhi gaya hidup 

seseorang ada dua, yaitu faktor yang berasal dari dalam (internal) dan 

faktor yang berasal dari luar (eksternal). Faktor internal yaitu sikap, 

pengalaman, pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif dan persepsi. 

Sedangkan faktor eksternal yaitu, kelompok referensi, keluarga, dan kelas 

sosial. 

Menurut Engel, Blackwell dan Miniard (1995) Memaparkan 

gambaran tentang komponen-komponen AIO (Activities, Interest, 

Opinion) sebagai berikut : 

a. Activities (Aktivitas) adalah kegiatan mengungkapkan apa yang 

dikerjakan konsumen, produk apa yang dibeli atau digunakan, kegiatan 

apa yang dilakukan untuk mengisi waktu luang. Walaupun kegiatan ini 
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biasanya dapat diamati, tetapi tindakan tersebut jarang dapat diukur 

secara langsung. 

b. Interest (Minat) merupakan sesuatu yang membuat sesorang tertarik. 

Minat adalah faktor pribadi yang terdapat pada diri individu dalam 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan. 

c. Opinion (Opini) terkait dengan pendapat dari setiap individu yang 

berasal dari pribadi mereka. Opini adalah “jawaban” lisan atau tertulis 

yang orang berikan sebagai respons terhadap situasi stimulus dimana 

semacam “pertanyaan” diajukan. Opini juga digunakkan untuk 

mendeskripsikan penafsiran, harapan, dan evaluasi serta kepercayaan 

mengenal maksud orang lain, antisipasi, sehubungan dengan peristiwa 

masa datang, dan penimbangan konsekuensi yang memberi ganjaran 

atau menghukum dari jalannya tindakan alternatif. 

Gaya hidup merupakan pendorong dasar yang mempengaruhi 

kebutuhan sikap individu, juga mempengaruhi aktivitas pembelian dan 

penggunaan produk. Dengan demikian, gaya hidup merupakan aspek 

utama yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan seseorang 

dalam membeli produk. Selain itu untuk memahami bagaimana gaya 

hidup, diperlukan program atau instrument untuk mengukur gaya hidup 

yang berkembang dan karakteristik gaya hidup konsumen kelompok. 

 VALS (Value and Lifestyle) adalah segmentasi psikografis paling 

terkenal di dunia. VALS (Value and Lifestyle) dikembangkan oleh 

Standford Research Institute (SRI). Menurut SRI Internasional dalam 
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Sutisna (2003;148) untuk mengukur gaya hidup dari aspek kultural VALS 

1 (Value and Lifestyle 1) yaitu : 

a. Outer directed, yaitu merupakan gaya hidup konsumen yang jika dalam 

membeli suatu produk harus seusai 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 

tersesdia. 

Selanjutnya Standford Research Institute (SRI) memperbaiki 

program VALS 1 dengan VALS 2 yang mengidentifikasikan delapan 

kelompok konsumen yaitu sebagai berikut : 

a. Actualizer, mempunyai pendapatan yang paling tinggi dan harga diri 

yang tinggi. Mereka mempunyai rentang minat yang luas pada 

berbagai bidang dan terbuka pada perubahan. Mereka membeli produk 

untuk mencapai yang terbaik dalam hidup.  

b. Fulfilleds, berpendapatan tinggi, dewasa, bertanggung jawab, mempunyai 

pendidikan tinggi dalam bidang profesional. Mereka memusatkan 

kegiatan senggang di rumah, tetapi terbuka pada gagasan baru dan 

perubahan. Mereka menghargai pendidikan dan travel, dan juga 

mempunyai kesadaran pada kesehatan.  
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c. Believers, agak kurang kaya, merka lebih tradisional dari pada fulfilleds. 

Mereka hidup terpusat pada keluarga, pergi ke masjid, gereja, kelompok 

dan negara. Mereka menghargai peraturan.  

d. Achivers, mempunyai memiliki gaya hidup yang berorientasi pada 

keluarga dan karir. Mereka menghargai kesepakatan, prediktabilitas 

dan stabilitas atas resiko. 

e. Striver, Minat sempit, mudah bosan, agak terkucil, ingin diakui oleh 

kelompok, tak peduli kesehatan dan tak peduli politik.  

f. Struggler, minat terbatas, kegiatan terbatas, cari rasa aman, kesehatan 

bermasalah, konservatif dan tradisional, memegang agama.  

g. Experiencer, senang yang baru, aneh dan beresiko, senang olah raga, 

sosialisasi udara luar, peduli tentang citra, tidak sama dengan konformis, 

kagum kekayaan, kekuasaan, ketenaran, tidak peduli politik.  

h. Maker, menikmati alam, kegiatan fisik, waktu luang dengan kalangan dan 

teman dekat menghindari orang, mencemooh politisi, orang asing dan 

konglomerat.  

S.Sathis dan DR.A.Rajamohan (2012) menyatakan bahwa banyak 

pendekatan yang tersedia untuk mempelajari variabel psikogafik. Psikografik 

merupaka instilah yang sering digunakn bergantian dengan pengukuran AIO, 

atau pernyataan untuk menggambarkan aktivitas, minat, dan opini konsumen. 

Terdapat tiga dimensi yang mengukur gaya hidup yaitu activities, interest, 

dan opinion. 
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Tabel 2.1 Dimensi Gaya Hidup AIO 

Activities Interest Opinion 

Bekerja Keluarga Diri Sendiri 

Hobi Rumah Isu-isu Sosial 

Kegiatan Sosial Pekerjaan Politik 

Liburan Kemasyarakatan Bisnis 

Hiburan Rekreasi Ekonomi 

Keanggotaan Klub Mode  Pendidikan 

Komunitas Makanan  Produk 

Belanja Media Masa Depan 

Olah Raga Prestasi Budaya 

 Sumber: S.Sathis dan DR.A Rajamohan (2012) 

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 berbagai aspek 

pada diri seseorang konsumen. 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-

gejala yang menjadi objek permasalahan. Menurut muhamad (2009; 75) kerangka 

pikir adalah gambaran mengenai hubungan antar variabel dalam suatu penelitian 

yang diuraikan oleh pikiran menurut kerangka logis. 
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 Uma Sekaran, 1992 dalam (Sugiyono,2010) mengemukakan bahwa 

kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting. Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan 

apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Maka 

dalam penelitian ini ada dua variabel akan diteliti yaitu variabel bebas gaya 

hidup (X) dan variabel terikat keputusan pembelian (Y). Adapun kerangka 

konsep  penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pada gambar 2.1 diatas, kerangka pikir pada penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan dan pengaruh antara variabel 

bebas gaya hidup activities (𝑋𝑋1), interest (𝑋𝑋2), dan opinion (𝑋𝑋3) dengan 

variabel terikat yaitu keputusan pembelian (Y). 

 

Gaya Hidup 

Activities (𝑋𝑋1) 

Interest  (𝑋𝑋2) 

Opinion (𝑋𝑋3) 

Keputusan Pembelian 
(Y) 
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D. Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Suharsimi Arikunto, 2010:110). Hipotesis disusun berdasarkan penelitian 

terdahulu, tinjauan teori dan kerangka pikir yang sudah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat disusun beberapa hipotesis sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara gaya hidup aktivitas 

terhadap keputusan pembelian. 

H2: Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara gaya hidup minat 

terhadap keputusan pembelian. 

H3: Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara gaya hidup opini 

terhadap keputusan pembelian. 


