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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain, yang 

dapat menjadi bahan referensi membuat penelitian sekarang. Penelitian terdahulu yang 

menjadi acuan dalam penelitian ini dijelaskan pada tabel 3 sebagai berikut :   

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

 
No. Penelitian/ 

(Tahun) 

Judul 

penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Teknik 

Analisis Data 

Hasil Penelitian 

1. Marchiani, 

Hidayat dan 

Dewi (2015) 

Pengaruh Gaya 

Hidup, Citra 

Merek, Dan 

Kualitas Produk 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Sepatu 

Converse Pada 

Mahasiswa 

Universitas 

Diponegoro 

Semarang 

Gaya 

Hidup 

(𝑋1), Citra 

Merek 

(𝑋2), 

Kualitas 

Produk 

(𝑋3), 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Analisis 

Regresi Linier 

Berganda 

Berdasarkan analisis 

yang telah dilakukan, 

maka disimpulkan 

bahwa variabel gaya 

hidup,  citra merek, 

dan kualitas produk 

secara simultan 

maupun parsial 

mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian. 

2. Rahmawati 

dan Edwar 

(2012) 

Pengaruh 

Gaya Hidup 

dan Citra 

Merek 

Terhadap 

keputusan 

Pembelian  

Tas di Konter 

Rumah Warna 

Royal Plaza 

Surabaya 

Gaya 

Hidup 

(𝑋1), Citra 

Merek 

(𝑋2), 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Analisi 

Regresi 

Linier 

Berganda 

 1. Ada pengaruh 

secara simultan 

antara gaya hidup 

dan citra merk 

terhadap keputusan 

pembelian. 

 2.  Citra merek 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan dan 

dominan secara 

parsial terhadap 

keputusan 

pembelian. 
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No. Penelitian/ 

(Tahun) 

Judul 

penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Teknik 

Analisis Data 

Hasil Penelitian 

3. Prasetyaningsih 

dan 

Sukardiman 

(2015) 

Pengaruh citra 

merek dan gaya 

hidup terhadap 

keputusan 

pembelian 

produk tas 

branded tiruan 

pada wanita 

karir di Jakarta. 

Citra 

Merek 

(𝑋1), Gaya 

Hidup 

(𝑋2), 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Hasil analisis 

terhadap variabel 

Citra Merek dan 

Gaya Hidup 

berpengaruh positif 

dan signifikan secara 

simultan terhadap 

Keputusan 

Pembelian. 

4. Artanti (2014) Pengaruh 

Gaya Hidup 

Dan Harga 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Sepatu Pria Di 

Kabupaten 

Mojokerto 

Gaya 

Hidup 

(𝑋1), 

Harga 

(𝑋2), 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Berdasarkan 

analisis yang telah 

dilakukan, maka 

disimpulkan bahwa 

variabel gaya hidup 

dan harga secara 

bersama-sama 

berpengaruh 

terhadap keputusan 

pembelian sepatu 

pria di kabupaten 

Mojokerto dan 

hasil penelitian 

menunjukkan 

adanya pengaruh 

signifikan dan 

positif. 

 Berdasarkan tabel 2.1 diatas, perbedaan pokok penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian yang dipilih peneliti. Objek 

pada penelitian ini adalah sepatu merek Nike. Pada penelitian Nuki Marchiani 

menggunakan objek sepatu merek Converse, penelitian Juni Rahmawati 

menggunakan objek tas Rumah Warna, penelitian Erlita Prasetyaningsih 

menggunakan objek tas branded tiruan, penelitian Yunita Yessy Artanti 

menggunakan objek Sepatu Pria. Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian 

terdahulu sama-sama mengkaji variabel citra merek dan gaya hidup yang 

mempengaruhi keputusan pembelian. Persamaan lain adalah alat analisis yang 

digunakan adalah Regresi Linier Berganda. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Keputusan Pembelian 

 Keputusan pembelian merupakan kegiatan individu yang secara langsung 

terlibat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian terhadap 

produk yang ditawarkan oleh penjual. Pengertian keputusan pembelian, menurut 

Kotler & Armstrong (2013:226) adalah tahap dalam proses pengambilan 

keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar membeli. Pengambilan 

keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat 

dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang ditawarkan. Menurut 

Kotler (2005:202), “Keputusan pembelian adalah suatu tahap dimana konsumen 

telah memiliki pilihan dan siap untuk melakukan pembelian atau pertukaran 

antara uang dan janji untuk membayar dengan hak kepemilikan atau penggunaan 

suatu barang atau jasa”. Lebih lanjut Kotler (2013:203) menyatakan bahwa 

perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor- faktor berikut :  

a. Faktor Budaya  

 Faktor-faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan 

paling dalam. Budaya, sub-budaya, dan kelas sosial sangatpenting bagi 

perilaku pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku 

yang paling dasar. Sub budaya mencakup kebangsaan, agama, kelompok 

ras, dan wilayah geografis. Sedangkan kelas sosial adalah pembagian 

masyarakat yang relatif homogen dan permanen, yang tersusun secara 

hirarkis dan yang para anggotanya menganut nilai, minat, dan perilaku yang 

serupa. Kelas sosial tidak hanya mencerminkan penghasilan, tetapi juga 

indikator lain seperti pekerjaan, pendidikan, dan wilayah tempat tinggal.   
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b. Faktor sosial  

 Selain faktor budaya, perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-

faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial. 

Kelompok acuan adalah kelompok yang memiliki pengaruh langsung (tatap 

muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang tersebut. 

Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting 

dalam masyarakat, dan para anggota keluarga menjadi kelompok acuan 

primer yang paling berpengaruh. Sedangkan peran meliputi kegiatan yang 

diharapkan akan dilakukan oleh seseorang. Masing-masing peran 

menghasilkanstatus. Seseorang akan memilih produk yang dapat 

mengkomunikasikan peran dan status mereka di masyarakat.   

c. Faktor pribadi  

 Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. 

Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, 

keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep-diri 

pembeli. Usia berhubungan dengan selera seseorang terhadap pakaian, 

produk, dan juga rekreasi. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di 

dunia yang terungkap pada aktivitas, minat, dan opininya, sedangkan 

kepribadian merupakan karakteristik kepribadian yang berbeda yang 

mempengaruhi perilaku pembeliannya.   

d. Faktor psikologis  

 Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat factor 

psikologi utama. Faktor-faktor tersebut terdiri dari motivasi, persepsi, 

pembelajaran, serta keyakinan dan sikap. Kebutuhan akan menjadi motif 
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jika ia didorong hingga mencapai tahap intensitas yang memadai. Motif 

adalah kebutuhan yang memadai untuk mendorong seseorang bertindak. 

Persepsi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, 

mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan informasi guna 

menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Persepsi dapat sangat 

beragam antara individu satu dengan yanglain yang mengalami realitas 

yang sama.  

 Dalam penelitian ini keputusan pembelian sepatu merek Nike meliputi 

perubahan perilaku konsumen yang timbul dari pengalaman. Sebagian besar 

perilaku manusia merupakan hasil dari belajar. Keyakinan konsumen terhadap 

merek Nike merupakan gambaran pemikiran yang dianut seseorang tentang 

gambaran dari merek tersebut. Keyakinan konsumen terhadap merek Nike 

inilah yang mempengaruhi keputusan pembelian mereka terhadap merek Nike 

tersebut sedangkan sikap konsumen adalah evaluasi, perasaan emosi, dan 

kecenderungan tindakan yang menguntungkan atau tidak menguntungkandan 

bertahan lama pada seseorang terhadap objek atau gagasan tertentu dalam 

membeli sepatu merek Nike ini.  

 Proses keputusan pembelian konsumen terdiri dari lima tahap yang 

dilakukan oleh seorang konsumen sebelum sampai pada keputusan pembelian 

dan selanjutnya pasca pembelian. Hal ini menunjukan bahwa proses membeli 

yang dilakukan oleh konsumen dimulai jauh sebelum tindakan membeli 

dilakukan serta mempunyai konsekuensi setelah pembelian tersebut 

dilakukan. Menurut Kotler (2005:223), proses pengambilan keputusan 

pembelian pada konsumen di bagi menjadi lima tahapan yaitu :  
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a. Pengenalan Masalah   

 Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenai masalah atau 

kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan 

internal dan external.   

b. Pencarian Informasi  

 Proses pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen tergerak 

untuk mencari informasi tambahan, konsumen mungkin sekedar 

meningkatkan perhatian dan mungkin pula mencari informasi secara 

aktif.   

c. Evaluasi Alternatif  

 Proses keputusan pembeli dimana konsumen menggunakan 

informasi yang telah di peroleh untuk mengevaluasi berbagai merek 

alternatif di dalam sejumlah pilihan.   

d. Keputusan  Pembelian  

 Proses keputusan dimana konsumen secara aktual melakukan 

pembelian produk.   

e. Prilaku Setelah Pembelian  

 Tahapan proses keputusan pembelian konsumen melakukan 

tindakan lebih lanjut setelah pembelian berdasarkan pada kepuasan atau 

ketidakpuasan mereka. Pekerjaan pemasaran tidak berhenti pada saat 

produk dibeli. Setelah membeli produk, konsumen akan merasa puas 

atau tidak puas dan akan masuk ke prilaku pembelian yang penting 

diperhatikan pemasar. 
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Menurut Kotler (2008:181) Indikator dari keputusan pembelian sebagai 

berikut: 

1. Keyakinan terhadap produk. 

2. Kemantapan konsumen terhadap produk. 

3. Senang untuk membeli produk. 

4. Konsumen tidak berfikir lama. 

2. Citra Merek (Brand Image)   

 Menurut Tjiptono (2008:104) merek merupakan nama, istilah, tanda, 

simbol/lambang, desain, warna, gerak, atau kombinasi aribut-atribut produk 

lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi 

terhadap produk pesaing. Wijanarko (2004:79) mendefinifsikan merek 

sebagai sebuah nama, logo, dan simbol yang membedakan sebuah produk 

atau layanan dari para pesaingnya berdasarkan kriteria tertentu.  

 Menurut Kotler (2008:82), merek adalah suatu simbol rumit yang dapat 

menyampaikan hingga enam tingkat pengertian, yaitu :  

a. Atribut :  Merek mengingatkan atribut-artibut.   

b. Manfaat : Atribut-atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat 

fungsional dan emosional.   

c. Nilai : Merek tersebut juga mengatakan sesuatu tentang nilai 

produsennya.   

d. Budaya : Merek tersebut juga mungkin melambangkan budaya 

tertentu.   

e. Kepribadian : Merek tersebut dapat mencerminkan kepribadian 

tertentu.   
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f. Pemakai : Merek tersebut menyiratkan jenis konsumen yang 

membeli atau menggunakan produk tersebut.   

 Tjiptono (2005:49) menyatakan bahwa brand image atau brand description 

adalah deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek 

tertentu. Brand image merupakan tanggapan tentang merek yang 

direfleksikan konsumen yang berpegang pada ingatan konsumen dan cara 

orang berpikir tentang sebuah merek secara abstrak dalam pemikiran mereka, 

sekalipun pada saat mereka memikirkannya, mereka tidak berhadapan 

langsung dengan produk (Keller, 2013:66).   

 Berdasarkan penelitian dan mengacu pada unsur-unsur brand image di atas 

maka dapat dianalogikan suatu pernyataan sebagai berikut: brand image sepatu 

Nike yang melekat di ingatan konsumen adalah merek sepatu terkenal, memiliki 

desain yang berbeda dan mahal, lifestyle merujuk pada klasifikasi konsumen, 

sedangkan keputusan pembelian sebagai pilihan dan siap untuk melakukan 

pembelian atau penggunaan suatu barang.   

 Menurut Kotler (2013:69), merek citra (brand image) muncul bersama 

produk atau jasa yang sulit dibedakan, atau menilai mutunya, atau  

menyampaikan pernyataan tentang pengguna. Strateginya meliputi upaya 

menciptakan desain tersendiri, mengasosiasikannya dengan pengguna 

selebriti, atau menciptakan citra iklan yang kuat. Menurut Keller (2003:67), 

terdapat tiga faktor pendukung terbentuknya brand image dalam 

keterkaitannya dengan asosiasi merek, yaitu :   
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a. Favorability of brand association/keunggulan asosiasi merek. Salah satu 

faktor pembentuk brand image adalah keunggulan produk, dimana 

produk tersebut unggul dalam persaingan.  

b. Strength of brand association/familiarity of brand association/ kekuatan 

asosiasi merek. Setiap merek yang berharga mempunyai jiwa, suatu 

kepribadian khusus. Merupakan kewajiban mendasar bagi pemilik merek 

untuk dapat mengungkapkan, mensosialisasikan jiwa/ kepribadian 

tersebut dalam satu bentuk iklan, ataupun bentuk kegiatan promosi dan 

pemasaran lainnya. Hal itulah yang akan terus menerus menjadi 

penghubung antara produk/merek dengan konsumen. Dengan demikian 

merek tersebut akan cepat dikenal dan akan tetap terjaga ditengah–tengah 

maraknya persaingan. Membangun popularitas sebuah merek menjadi 

merek yang terkenal tidaklah mudah. Namun demikian, popularitas 

adalah salah satu kunci yang dapat membentuk brand image konsumen.  

c. Uniqueness of brand association/keunikan asosiasi merek. Merupakan 

keunikan–keunikan yang dimiliki oleh produk tersebut. Dalam penelitian 

ini brand image yang akan diangkat adalah citra merek dari sepatu merek 

Nike. Apakah citra merek ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

dari konsumen di Kota Malang. 

Menurut Keller (2013:221) indicator dari citra merek sebagai berikut: 

1. Merek yang mudah diingat.  

2. Bermacam pilihan warna.  

3. Memberikan jaminan kenyaman. 

4. Memiliki daya tahan yang kuat. 
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3. Gaya Hidup (Lifestyle) 

Nugroho (2003:148) mendefinisikan gaya hidup secara luas sebagai 

cara hidup yang diidentifikasi oleh bagaimana orang menghabiskan waktu 

mereka (aktivitas) apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya 

(keterkaitan) dan apa yang mereka perkirakan tentang diri mereka sendiri 

dan dunia sekitarnya. 

Menurut Sunarto (2000:103), gaya hidup atau lifestyle adalah pola 

kehidupan seseorang untuk memahami kekuatan-kekuatan ini kita harus 

mengukur dimensi activity, interest dan opinion (AIO). Dimensi activity 

(aktivitas) dilihat dari pekerjaan, hobi, belanja, olahraga, dan kegiatan sosial. 

Sedangkan dimensi interest (minat) terdiri dari makanan, mode, keluarga, 

rekreasi. Dimensi opinion (pendapat) terdiri dari mengenai diri mereka sendiri, 

masalah-masalah sosial, bisnis, dan produk. Gaya hidup mencakup sesuatu yang 

lebih dari sekedar kelas sosial ataupun kepribadian seseorang.   

Berdasarkan keterangan diatas gaya hidup dalam penelitian ini 

merupakan pola hidup yang menentukan bagaimana seseorang memilih 

untuk menggunakan waktu, uang dan energi dan merefleksikan nilai-nilai, 

rasa dan kesukaannya akan sebuah brand . Gaya hidup cendrung 

mengklasifikasikan konsumen berdasarkan variabel-variabel yaitu aktifitas, 

interest (minat), dan pendapat/pandangan (opini).  Konsep gaya hidup 

konsumen sedikit berbeda dari kepribadian. Gaya hidup terkait dengan 

bagaimana seseorang hidup, bagaimana menggunakan uangnya dan bagaimana 

mengalokasikan waktu mereka. Kepribadian menggambarkan konsumen lebih 

kepada perspektif interal, yang memperlihatkan karakteristik pola berfikir, 

perasaan dan presepsi mereka terhadap sesuatu. Gaya hidup yang diinginkan 
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oleh seseorang mempengaruhi perilaku pembelian yang ada dalam dirinya, dan 

selanjutnya akan mempengaruhi atau bahkan mengubah gaya hidup individu 

tersebut.   

Simamora (2000:114-115) mengkategorikan gaya hidup menjadi dua 

bagian: 

a. Gaya hidup normatif (normative life style) menggambarkan pengharapan 

kultur tersebut dibebankan kepada individu oleh masyarakat mereka dan 

merujuk pada sistem nilai ekonomi dan konsumen sebuah masyarakat. 

Sistem nilai ini terdiri atas pengaruh sistem gabungan dari agama suatu 

masyarakat dan sikapnya terhadap pembangunan ekonomi, hukum dan 

sebagainya.   

b. Gaya hidup pribadi (personal life style) merajuk kepada keyakinan 

individu tentang aktivitas konsumen individu di dalam kultur atau sub 

kultur mereka. Hal-hal seperti perilaku berbelanja, kesaadaran harga 

dan keterlibatan keluarga dan proses pembelian terwujud akibat dari 

gaya hidup pribadi, sikap psikologis pengalaman situasi sosial dan 

ekonomi yang spesifik, lingkungan fisik dan yang lainnya.   

Kasali (2002:226-227), mengemukakan bahwa para peneliti pasar 

menganut pendekatan gaya hidup cendrung mengklasifikasikan konsumen 

berdasarkan variabel-variabel yaitu aktivitas, interest (minat), dan pendapat 

(pandangan-pandangan). Menurut Simmamora (2000:114-115) gaya hidup 

mengukur aktivitas-aktivitas manusia dalam hal :    

a. Bagaimana mereka menghabiskan waktunya.   

b. Minat mereka, apa yang dianggap penting di sekitarnya.  
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c. Pandangan-pandangan baik terhadap diri sendiri, maupun  terhadap 

orang lain.   

d. Karakter-karakter pasar seperti yang telah mereka lalui dalam 

kehidupan, penghasilan, pendidikan dan dimana mereka tinggal.   

Menurut Kasali (2002:226-227), Komponen-komponen segmentasi 

gaya hidup dalam bentuk aktifitas, interest dan opini dapat dilihat pada tabel 

2.2  di bawah ini: 

Tabel 2.2  Dimensi Gaya Hidup 

Aktivitas Interest Opini 

Setelah Bekerja Keluarga Diri Mereka Sendiri 

Hobi Rumah Masalah Sosial 

Kegiatan-Kegiatan Sosial Perkerjaan Politik 

Liburan Komunitas Bisnis 

Hiburan Rekreasi Ekonomi 

Keanggotaan Club Pakaian Pendidikan 

Komunitas Makanan Produk 

Belanja Media Masa Depan 

Olahraga Prestasi Budaya 

Sumber : Kasali (2002) 

 Kotler dan Keller (2009:171) mengungkapkan bahwa terdapat dua 

keluarga dalam kehidupan pembeli. Pertama, keluarga orientasi (family of 

orientation) yang terdiri dari orang tua dan saudara kandung. Dari orangtua 

seseorang orientasi terhadap agama, politik, dan ekonomi serta rasa ambisi 

pribadi, harga diri, dan cinta. Bahkan jika konsumen tidak lagi banyak 

berinteraksi dengan orang tua mereka, pengaruh orang tua terhadap perilaku 

mereka sangat besar. Kedua, keluarga prokreasi (family of procreation) yang 

terdiri dari pasangan dan anak-anak. Keluarga proreaksi adalah keluarga yang 

memiliki pengaruh lebih langsung terhadap perilaku pembelian setiap hari. 

Kotler dan Keller (2009:173) mengatakan bahwa faktor pekerjaan juga 

mempengaruhi pola konsumsi. Pilihan produk dan jasa sangat dipengaruhi oleh 
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keadaan ekonomi dan pekerjaan. Dalam hal ini, perusahaan harus memilih 

kelompok pasar berdasarkan pekerjaan sebagai target pasarnya. 

Menurut Kotler (2008:192) indikator dari gaya hidup sebagai berikut: 

1. Membuat konsumen tampil gaya. 

2. Membuat konsumen percaya diri dalam beraktivitas. 

3. Sangat berguna bagi konsumen. 

4. Memiliki model yang sporty. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir penelitian merupakan kerangka menggambarkan hubungan 

variabel yang diteliti dalam hal ini adalah citra merek dan gaya hidup terhadap keputusan 

pembelian, kerangka pikir penelitian digambarkan pada gambar 1 berikut ini : 

 

  Gambar 3.1 Kerangka Pikir 

 

Gambar 1.1 diatas menunjukan pengaruh dari citra merek terhadap keputusan 

pembelian. Selain itu, penelitian ini juga mencari pengaruh gaya hidup terhadap 

keputusan pembelian. 

 

 

 

Citra Merek 

Gaya hidup 

Keputusan 

pembelian 
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D. Hipotesis 

 Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara pada rumusan masalah 

yang kebenaranya harus dibuktikan dengan menggunakan penelitian. Dalam 

penelitian ini peneliti mengemukakan berbagai hipotesis seperti :  

1. Pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian. 

Hipotesis ini dilandasi oleh hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan 

oleh Nuki (2015), Juni (2012) dengan hasil pengujian hipotesis variabel citra 

merek memiliki pangaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Berdasarkan hal itu, maka dibuat hipotesis sebagai berikut : 

𝐻1 : Citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 

2. Pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian. 

Hipotesis ini dilandasi oleh hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan 

oleh Erlita (2015), Yunita (2014) dengan hasil pengujian hipotesis variabel 

gaya hidup memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Berdasarkan hal itu, maka dibuatlah hipotesis sebagai berikut : 

𝐻2 : Gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.  

3. Pengaruh citra merek dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian.  

Hipotesis ini dilandasi oleh hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan 

oleh Erlita (2015) dengan hasil pengujian hipotesis variabel citra merek dan 

gaya hidup pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Maka 

dibuatlah hipotesis sebagai berikut : 

𝐻3 : Citra merek dan gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 


