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BAB II 

 TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS  

A. Penelitian Terdahulu 

Landasan penelitian terdahulu dijadikan acuan dan pertimbangan dalam 

membandingkan suatu variabel. Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Serta Persamaan dan Perbedaan Penelitian 

No Nama 

Peneliti & 

Tahun 

Judul Penelitian Teknik 

Aanalisi

s Data 

Hasil Penelitian 

1. (Raiza & 

Arifin, 

2016) 

Pengaruh Faktor 

Psikologis 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

(Survei pada 

mahasiswa S1 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Trisakti yang 

Menggunakan 

Jasa Go-Jek) 

 

Analisis 

regresi 

linear 

berganda 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa motivasi Persepsi, 

Pembelajaran, dan Sikap 

Konsumen berpengaruh 

signifikan secara simultan 

terhadap keputusan pembelian 

Jasa Go-Jek. 

2. (Tompunu, 

2014) 

Analisis 

Motivasi, 

Persepsi, 

Pembelajaran 

dan Sikap 

Konsumen 

Pengaruhnya 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian di 

KFC Bahu Mall 

Manado. 

Analisis 

regresi 

linear 

berganda 

Hasil penelitian ini menunjukan 

secara simultan dan parsial bahwa 

variable motivasi, persepsi, 

pembelajaran dan sikap konsumen 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian di KFC 

Bahu Mall Manado 
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No Nama 

Peneliti & 

Tahun 

Judul Penelitian Teknik 

Aanalisi

s Data 

Hasil Penelitian 

3. (Raharja, 

2013) 
Pengaruh Faktor 

Psikologis 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian ( 

Studi pada PT. 

Winnertech 

Lintas Nusa) 

Analisis 

regresi 

linear 

berganda 

Hasil penelitian menunjukkan 

secara simultan variabel faktor 

psikologis yaitu motivasi, 

persepsi, pembelajaran dan sikap 

berpengaruh secara signifikan 

positif terhadap keputusan 

pembelian, begitu pula secara 

parsial dimana tiap variabel yaitu 

motivasi, persepsi dan sikap 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

kecuali variabel pembelajaran 

mempunyai pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian, jadi dapat disimpulkan 

bahwa semakin besar 

pembelajaran tidak akan 

mempengaruhi keputusan 

pembelian dan persepsi memiliki 

pengaruh yang paling dominan 

terhadap keputusan pembelian 

. 

4. Retor 

(2015) 

Analisis 

Motivasi, 

Persepsi, 

Pembelajaran, 

Keyakinan dan 

Sikap terhadap 

Keputusan 

Pembelian pada 

PT. Conbloc 

Indonesia Surya 

Manado. 

Analisis 

regresi 

linear 

berganda 

Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukan bahwa motivasi, 

persepsi, pembelajaran, keyakinan 

dan sikap berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian baik secara simultan 

maupun parsial dan variabel yang 

dominan adalah variabel sikap 

(Sumber : Jurnal-jurnal penelitian terdahulu) 

Dari hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan pada tabel 2.1 diatas, 

penulis menemukan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian saat ini sebagai berikut: 

a) Pada penelitian yang dilakukan oleh Raiza & Arifin, (2016) telah ditemukan 

persamaan yaitu terletak pada variabel dan alat analisis, dimana variabel bebas 
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peneliti adalah motivasi, persepsi, pembelajaran dan sikap , sedangkan variable 

terikatnya adalah keputusan pembelian serta alat analisis regresi linier berganda, 

dan obyek penelitian menggunakan obyek pada bidamg transportasi, namun 

perbedaannya terdapat pada jenis transportasi yang digunakan dimana penelitian 

terdahulu ini menggunakan transportasi darat sedangkan peneliti menggunakan 

transportasi udara. 

b)  Penelitian yang kedua yaitu dilakukan oleh Tompunu (2014), adapun 

persamaannya adalah terdapat pada variabel dan alat analisis, dimana variabel 

bebas peneliti adalah motivasi, persepsi, pembelajaran dan sikap , sedangkan 

variabel terikatnya adalah keputusan pembelian serta alat analisis regresi linier 

berganda, namun perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti. 

c)  Penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Raharja, (2013) persamaan dari 

penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan alat analaisis yang sama 

serta variabel bebas dan terikat yang sama dimana, variabel bebasnya motivasi, 

persepsi, pembelajaran dan sikap, sedangkan variabel terikatnya yaitu keputusan 

pembelian, adapun perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti. 

d) Penelitian yang keempat yang dilakukan oleh Retor (2015) persamaan dari 

penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan alat analisis yang sama, dan 

variabel terikat serta variabel bebas yang sama. Adapun perbedaannya terdapat 

pada obyek yang diteliti dan variabel yang berpengaruh dominan, pada 

penelitian ini variabel yang berpengaruh dominan adalah sikap sedangkan pada 

penelitian yang dilakukan peneliti adalah variabel pembelajaran. 
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B. Landasan Teori 

1. Perilaku Konsumen 

Perilaku Konsumen pada dasarnya merupakan sebuah reaksi dalam 

melakukan tindakan yang dilakukan oleh konsumen. Menurut Schiffman dan 

Kanuk (2010) perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku menggunakan, 

mengevaluasi dan menghabiskan produk atau jasa yang mereka harapkan 

akan memuaskan kebutuhan mereka.  

Perilaku konsumen merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

konusmen dalam mendapatkan dan mempergunakan barang atau jasa 

termasuk di dalamnya adalah pengambilan keputusan, kegiatan ini baik 

secara langsung maupun tidak langsung terlibat, menurut (Swastha & 

Handoko, 2000) ada 2 kegiatan penting dalam perilaku konsumen proses 

pengambilan keputusan dan kegiatan fisik dimana semua itu melibatkan 

individu dalam menilai, menggunakan dan mendapatkan barang. Beberapa 

faktor yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor kepribadian dan pemahaman 

mengenai faktor-faktor tersebut sangat berguna bagi produsen, pemasar atau 

siapapun yang berkepentingan dengan konsumen untuk dapat memperkirakan 

perilaku konsumen dana tau mempengaruhi keputusan konsumen 

(Sumarwan, 2011) 

Menurut (Kotler & Amstrong, 2004) terdapat dua faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumen yaitu faktor eksternal dan faktor internal 
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a. Faktor Internal 

Wijaya (2005) menyebutkan ada beberapa faktor internal yang 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen yaitu motivasi, 

persepsi, pembelajaran, sikap, kepribadian dan gaya hidup  

b. Faktor Eksternal 

Menurut Kotler & Amstrong (2004) terdapat empat faktor eksternal 

dalam keputusan pembelian yaitu keluarga,kelompok referensi, 

kelas sosial dan kebudayaan, 

2. Keputusan Pembelian 

Menurut (Kotler & Keller, 2009) keputusan pembelian adalah tindakan 

untuk membeli barang dan atau tidak, ada berbagai faktor konsumen 

melakukan pembelian tetapi biasanya konsumen mempertimbangkan 

kualitas, harga dan produk sudah dikenal di kalangan masyarakat. Pengertian 

keputusan pembelian lainnya dari (Schiffman & Kanuk, 2000) bahwa 

keputusan pembelian merupakan keputusan dimana seseorang bisa memilih 

dari berbagai alternatif pilihan yang ada yang ada. keputusan mencakup suatu 

pilihan diantara dua atau lebih tindakan alternatif. Pengambilan keputusan 

yang dilakukan konsumen merupakan proses integrasi yang digunakan untuk 

mengombinasikan pengetahuan guna mengevaluasi dua atau lebih perilaku 

alternative memilih satu diantaranya(Tsai et al., 2013) 
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Indikator pada keputusan pembelian menurut Kotler (2012) yaitu : 

a) Kemantapan pada sebuah produk : konsumen memilih dari salah satu atau 

beberapa alternatif produk pada saat melakukan pembelian. Pemilihan 

produk yang didasarkan pada mutu, kualitas dan faktor lain yang 

memberikan kemantapan bagi konusmen untuk membeli produk yang 

dibutuhkan. 

b) Kebiasaan dalam membeli produk : kebiasaan merupakan pengulangan 

akan suatu secara terus menerus di dalam melakukan pembelian produk 

yang sama. Akan tetapi ketika konsumen telah melakukan keputusan 

pembelian dan mereka merasa produk telah melekat di benaknya bahkan 

manfaat dari produk sudah dirasakan oleh mereka, konsumen akan merasa 

tidak nyaman jika membeli produk lain. 

c) Kecepatan dalam membeli sebuah produk : konsumen sering mengambil 

sebuah keputusan dengan menggunakan aturan (heuristik). Heuristik 

merupakan proses yang dilakukan seseorang dalam mengambil sebuah 

keputusan secara cepat menggunakan pedoman umum dalam sebagian 

informasi saja. 

3. Motivasi  

Motivasi merupakan dorongan yang menghasilkan tindakan dimana 

dorongan tersebut berasal dari hasrat yang ada pada diri seseorang yang 

muncul karena adanya kebutuhan untuk dipenuhi. Pada hakikatnya secara 

psikologis manusia memiliki keinginan-keinginan yang ingin dicapai, 
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namun tidak semua keinginan tersebut dapat diarahkan untuk kepentingan 

lain diluar keinginannya, maka dari itu untuk mengarahkannya diperlukan 

motivasi (Saputra, 2013). Motivasi yang ada pada diri seseorang 

menimbulkan perilaku yang bertujuan untuk mencapai apa yang 

diinginkan dengan didorong oleh kekuatan dari dalam diri (Huriatanto 

dkk, 2015) 

Menurut (Santoso & Purwanti, 2014) para psikolog telah 

mengembangkan berbagai teori motivasi manusia, tiga teori yang paling 

terkenal yaitu teori Sigmund Freud, Abraham Maslow dan Frederick 

Herzberg. Sigmund Freud mengasumsikan bahwa kekuatan psikologis 

yang membentuk prilaku manusia sebagian besar tidak disadari dan 

kenyataan bahwa seseorang tidak dapat memahami sepenuhnya mengenai 

motivasi dirinya. Ketika seseorang mengamati benda-benda tertentu, ia 

akan bereaksi tidak hanya pada kemampuan yang terlibat nyata pada 

benda-benda tersebut, melainkan juga pada petunjuk (clues) lain yang 

samar. 

 Wujud, ukuran, berat, bahan, warna, dan nama benda dapat memicu 

asosiasi (arah pemikiran) dan emosi tertentu. Teori Maslow juga disebut 

juga sebagai teori hirarki,  dimana dalam teori ini disebutkan kebutuhan 

manusia dapat disusun secara hirarki, jika kebutuhan yang bawah telah 

terpenuhi maka kebutuhan paling atas dapat menjadi motivator utama.  

Maslow membagi tingkat kebutuhan manusia menjadi lima tingkatan yaitu 
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a) Kebutuhan fisiologi, dimana kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar 

seperti rasa lapar, haus, tempat untuk berteduh dan kebutuhan lainnya  

b) Kebutuhan akan rasa aman, yaitu kebutuhan yang meliputi memperoleh 

keselamatan, keamanan, jaminan, perlindungan dari segala bentuk bahaya. 

c) Kebutuhan sosial yaitu kebutuhan rasa memiliki, diterima dan memiliki 

dimana kebutuhan ini mencakup rasa cinta, kasih sayang, diterima dengan 

baik, bergaul, persahabatan, berkelompok, berbangsa dan bernegara. 

d) Kebutuhan dan penghargaan yang mencakup penghormatan internal seperti 

harga diri, prestasi, otonomi dan faktor eksternal seperti status. 

e) Kebutuhan untuk mengaktualisasi diri yang mencakup hasrat untuk menjadi 

diri sendiri dengan kemampuannya dan apa yang menjadi kemampuannya 

Teori Frederick Herzberg membedakan motivasi menjadi dua faktor 

yaitu kepuasan dan ketidakpuasan dengan memberikan 2 implikasi yaitu 

penjual seharusnya melakukan yang terbaik untuk menghindari 

ketidakpuasan dan penjual harus mengidentifikasi motivator utama dari 

kepuasan konsumen sehingga dapat meningkatkannya 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Victor H. Vroom, dimana 

menurut Victor H. Vroom motivasi merupakan sebuah akibat dari suatu 

hasil yang ingin diraih seseorang dan juga sebuah perkiraan apapun yang 

dilakukannya akan mengarah pada hasil yang diinginkan. 
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4. Persepsi 

Persepsi merupakan dimana suatu individu memilih, mengartikan dan 

mengorganisasikan suatu informasi yang diterimanya yang kemudian 

diubah guna menciptakan gambaran dalam suatu kehidupan(Saputra, 2013) 

ketika seseorang melihat atau menerima suatu informasi dan individu 

tersebut menginterpretasikannya, maka interpretasi tersebut sangat 

dipengaruhi oleh 12 karakteristik pribadi dari si pembuat persepsi tersebut 

(Mawey, 2013). Persepsi konsumen mengenai produk dapat menjadi 

penunjang konsumen dalam melakukan pengambilan keputusan pembelian 

produk. Misalnya dimungkinkan bagi konsumen terhadap suatu produk atau 

perusahaan tertentu memandang produk atau perusahaan tersebut 

berkualitas baik (Tompunu, 2014) 

Persepsi kualitas menurut (Suryani, 2012:118) bahwasanya 

konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan 

penilaiannya terhadap produk yang akan dibeli maupun yang sudah pernah 

digunakan atau dikonsumsi.  

Persepsi Manfaat menurut Adamson dan Shine (2003) merupakan 

konstruk kepercayaan seseorang bahwa penggunaan teknologi akan 

mampu meningkatkan kinerja mereka. Sejauh mana seseorang percaya 

bahwa teknologi akan mampu meningkatkan kinerja pekerjaannya. Jika 

seseorang mempercayai teknologi dapat berguna maka konsumen akan 

menggunakannya, begitu pula sebaliknya. 
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Persepsi kemudahan merupakan tingkat kepercayaan seseorang 

bahwa penggunaan teknologi akan membebaskannya dari usaha (Davis 

dalam Sanjaya, 2005). Jika seseorang percaya bahwa dengan adanya 

sistem informasi maupun teknologi mudah digunakan maka dia akan 

menggunakannya, begitu pula sebaliknya. 

5. Pembelajaran  

Pembelajaran merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh individu 

tentang pembelian atau mengkonsumsi berdasarkan pengalaman yang akan 

mereka terapkan pada masa yang akan datang (Tompunu, 2014). Menurut 

penelitian Tarsim (2009) kebanyakan dari perilaku seseorang merupakan 

hasil dari pembelajaran teori. Pada dasarnya terdapat dua pendekatan dalam 

pembelajaran konsumen yaitu pendekatan perilaku dan pendekatan kognitif. 

Pendekatan perilaku merupakan proses belajar yang terjadi akibat respon 

konsumen terhadap suatu stimulus sedangkan pendekatan kognitif 

dipandang bahwasanya pembelajaran sebagai penyelesaian suatu masalah. 

Pada proses kognitif ini membahas informasi disalurkan dan disimpan di 

memori jangka panjang 

Dalam pendekatan perilaku terdapat dua konsep yang dikenal dan 

diaplikasikan secara luas yaitu Clasical conditioning dan Instrumental 

conditioning (Fredereca and Chairy, 2010). Clasical Conditioning terjadi 

apabila suatu simulus yang dapat menghasilkan respon dipasangkan dengan 

stimulus lainnya yang tidak menghasilkan respon secara berulang, maka 
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stimulus yang tidak menghasilkan respon pada awalnya akan menghasilkan 

respon. Konsep ini yang menjadi dasar bila suatu merek yang telah terkenal 

akan mudah memperkenalkan produk barunya. Konsep lainnya yaitu 

Instrumental conditioning yang menjelaskan seseorang bersedia melakukan 

sesuatu yang menguntungkan dan memberikan efek positif bagi dirinya. 

Solomon (200) memberikan contoh apabila seorang wanita merasa memiliki 

efek positif setelah menggunakan wewangian “Obsession” makadi masa 

yang akan datang wanita tersebut akan sangat mungkin untuk membeli 

wewangian itu kembali. 

Dalam pendeketan kognitif, konsumen melakukan pengamatan 

terhadap pengalaman orang lain yang memberikan efek positif terhadap 

perilakunya, dalam pendekatan ini individu mengamati perilaku orang lain 

seolah menjadi orang yang diamati. Pembelajaran yang terjadi tidak selalu 

terjadi dari pengalaman langsung dirinya (Fredereca and Chairy, 2010) 

6. Sikap 

Sikap merupakan evaluasi secara menyeluruh yang memungkinakan 

seseorang untuk merespon dengan cara yang menguntungkan atau tidak 

terhadap obyek yang dinilai (Wahyuni, 2008). Fenomena sikap yang timbul 

tidak hanya ditentukan oleh keadaan obyek yang dihadapi, tetapi juga ada 

kaitannya dengan pengalaman masa lalu, oleh situasi serta harapan – 

harapan terhadap masa yang akan datang (Mawey, 2013). Sikap menurut 

Hawkins dan Mothersbaugh (2013) mendefinisikan bahwa Sikap adalah 
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organisasi yang abadi dari proses motivasi, emosional, perseptual, dan 

kognitif sehubungan dengan beberapa aspek lingkungan kita.Sikap 

merupakan sebuah teori perilaku yang dapat dilihat maupun dirasakan dan 

dapat menimbulkan reaksi baik reaksi positif maupun reaaksi negative 

(Soediono, 2016). 

Menurut Schiffman & Kanuk (2004:225) bahwa di dalam sikap 

terdapat tiga komponen yaitu 

a) Komponen kognitif (Kepercayaan) 

Pngetahuan dan persepsi yang diperoleh berdasarkan kombinasi 

pengalaman secara langsung dengan obyek sikap dan informasi 

yang berkaitan dengan berbagai sumber 

b) Komponen avektif (evaluasi) 

Emosi atau perasaan konsumen mengenai suatu produk 

merupakan komponen dari sikap tertentu, dmana emosi dan 

perasaan ini sring dianggap oleh para peneliti konsumen sangat 

evaluatif sifatnya, yaitu mencakup penilaian seseorang terhadap 

obyek sikap secara menyeluruh. 

c) Komponen koanitif (maksud untuk membeli) 

Komponen ini berhubungan dengan kecenderungan atau 

kemungkinan bahwa individu akan melakukan tindakan khusus 

atau berperilaku tertentu terhadap suatu obyek. 
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C. Kerangka Pikir 

Setiap konsumen pada dasarnya sebelum melakukan keputusan pembelian 

akan mempertimbangkan berbagai indicator, dimana pertimbangan tersebut 

dipengaruhi oleh motivasi, persepsi, pembelajaran dan sikap dari individu itu 

sendiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Kerangka tersebut menjelaskan bagaimana motivasi, persepsi, 

pembelajaran dan sikap berpengaruh baik secara parsial maupun simultan 

terhadap keputusan pembelian, dan pembelajaran menjadi pengaruh 

terbesar dalam keputusan pembelian jasa penerbangan Lion Air 
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D. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu dugaan sementara yang belum terbukti dan 

digunakan untuk menerangkan sebuah fakta. Hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Pengaruh Motivasi Terhadap Keputusan Pembelian 

Penelitian yang dilakukan oleh (Retor, 2014) yang membahas 

tentang pengaruh Motivasi, Persepsi, Pembelajaran, Keyakinan dan 

Sikap Konsumen terhadap Keputusan Pembelian pada PT. Conbloc 

Indonesia Surya Manado, hasil penelitian tersebut membuktikan 

bahwa adanya pengaruh motivasi yang signifikan secara parsial 

terhadap keputusan pembelian, dari penelitian tersebut maka dapat 

dihipotesiskan 

H1 : Motivasi berpengaruh Positif dan signifikan terhada 

keputusan pembelian 

2) Pengaruh Persepsi Terhadap Keputusan Pembelian 

Penelitian yang dilakukan oleh (Mawey, 2013) yang membahas 

tentang pengaruh Motivasi, Persepsi, Pembelajaran, dan Sikap 

Konsumen terhadap Keputusan Pembelian pada PT. Rajawali 

Nusindo Cabang Manado, hasil penelitian tersebut membuktikan 

bahwa adanya pengaruh persepsi yang signifikan secara parsial 

terhadap keputusan pembelian, dari penelitian tersebut maka dapat 

dihipotesiskan 
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H2 : Persepsi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian 

3) Pengaruh Pembelajaran Terhadap Keputusan Pembelian 

Penelitian yang dilakukan oleh (Tompunu, 2014) yang 

membahas tentang pengaruh Motivasi, Persepsi, Pembelajaran, dan 

Sikap Konsumen terhadap Keputusan Pembelian pada di KFC Bahu 

Mall Manado, hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa adanya 

pengaruh pembelajaran yang signifikan secara parsial terhadap 

keputusan pembelian, dari penelitian tersebut maka dapat 

dihipotesiskan 

H3 : Pembelajaran memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian 

4) Pengaruh Sikap Terhadap Keputusan Pembelian 

Penelitian yang dilakukan oleh (Saputra, 2013) yang 

membahas tentang pengaruh Motivasi, Persepsi dan Sikap 

Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Daihatsu Xenia di 

Sidoarjo, hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa adanya 

pengaruh sikap yang signifikan secara parsial terhadap keputusan 

pembelian, dari penelitian tersebut maka dapat dihipotesiskan 

H4 : Sikap memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian 
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5) Pengaruh Motivasi, Persepsi, Pembelajaran dan Sikap secara 

Simultan Terhadap Keputusan Pembelian 

Penelitian yang dilakukan oleh (Raiza & Arifin, 2016) yang 

membahas tentang Pengaruh Faktor Psikologis Terhadap Keputusan 

Pembelian (Survei pada mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi 

Universitas Trisakti yang Menggunakan Jasa Go-Jek hasil penelitian 

tersebut membuktikan bahwa adanya pengaruh motivasi, persepsi, 

pembelajaran dan sikap yang signifikan secara simultan terhadap 

keputusan pembelian, dari penelitian tersebut maka dapat 

dihipotesiskan 

H5 : Motivasi, Persepsi, Pembelajaran dan Sikap konsumen 

berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian 

6) Adanya Pengaruh Variabel Pembelajaran yang Berkontribusi 

Terbesar Terhadap Keputusan Pembelian  

Penelitian yang dilakukan oleh (Retor, 2014) yang membahas 

tentang pengaruh Motivasi, Persepsi, Pembelajaran, Keyakinan dan 

Sikap Konsumen terhadap Keputusan Pembelian pada PT. Conbloc 

Indonesia Surya Manado, hasil penelitian tersebut membuktikan 

bahwa adanya variabel yang berkontribusi terbesar terhadap 

keputusan pembelian dari penelitian tersebut maka dapat 

dihipotesiskan 
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H6 : adanya pengaruh variabel pembelajaran yang berkontribusi 

terbesar terhadap keputusan pembelian. 


