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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Keputusan Membeli 

1. Pengertian Keputusan Membeli 

Menurut Kotler dan Armstrong (2009) keputusan pembelian adalah 

tindakan dari konsumen untuk membeli atau tidak membeli terhadap 

produk. Menurut Nugroho (2003) keputusan pembelian adalah proses 

pengintegrasian yang mengkombinasi sikap pengetahuan untuk 

mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif, dan memilih salah satu 

diantaranya. Sementara menurut Setiadi, (2003), mendefinisikan suatu 

keputusan melibatkan pilihan diantara dua atau lebih alternatif tindakan 

atau perilaku. Keputusan selalu mensyaratkan pilihan diantara beberapa 

perilaku yang berbeda. 

Proses pengambilan keputusan merupakan perilaku yang  harus  

dilakukan untuk dapat mencapai sasaran, dan dengan demikian dapat 

memecahkan masalahnya, dengan kata lain proses pemecahan suatu 

masalah yang diarahkan pada sasaran. Proses keputusan pembelian yang 

spesifik menurut Kotler dan Armstrong (2009) terdiri dari urutan 

kejadian berikut: pengenalan masalah kebutuhan, pencarian informasi, 

evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian.  

Berdasarkan definisi diatas disimpulkan bahwa keputusan 

pembelian adalah tindakan yang dilakukan konsumen untuk melakukan 
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pembelian sebuah produk. Oleh karena itu, pengambilan keputusan 

pembelian konsumen merupakan suatu proses pemilihan salah satu dari 

beberapa alternatif penyelesaian masalah dengan tindak lanjut yang 

nyata. 

2. Proses Keputusan Membeli 

Proses keputusan membeli menurut Sunarto (2003,) adalah 

sebagai berikut : 

a. Pengenalan kebutuhan 

Proses pembelian diawali dengan pengenalan kebutuhan 

pembelian mengenali masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan 

perbedaan antara keadaan nyata dengan keadaan yang 

diinginkan.kebutuhan dapat dipicuoleh rangsangan internal ketika 

salah satu kebutuhan normal seseorang misal rasa lapar, haus, seks, 

muncul pada tingkat yangcukup tinggi untuk mencapai dorongan. 

Suatu keputusan juga dapat dipicu oleh rangsangan eksternal, 

seperti pengaruh dari iklan produk atau informasi dari lingkungan. 

Pengenalan kebutuhan pada hakikatnya bergantung pada 

berapa banyak ketidaksesuaian yang ada di antara keadaan actual 

(yaitu situasi kosumen sekarang) dan keadaan yang diinginkan 

(yaitu situasi yang diinginkan konsumen). Ketidaksesuaian ini 

melebihi tingkat atau ambang tertentu, kebutuhan pun dikenali. 

Seandainya ketidaksesuaian itu berada di bawah tingkat ambang, 

maka pengenalan kebutuhan pun tidakterjadi (Engel dkk, 1995,). 
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b. Pencarian informasi 

Segera sesudah pengenalan kebutuhan terjadi, konsumen 

kemudian terlibat dalam pencarian akan pemuasan kebutuhan yang 

potensial. Pencarian dapat didefinisikan sebagai aktivitas 

termotivasi dari pengetahuan yang tersimpan di dalam ingatan atau 

pemerolehan informasi dari lingkungan. Definisi ini mengesankan 

bahwa pencarian dapat bersifat internal dan eksternal. Pencarian 

internal melibatkan pemerolehan kembali pengetahuan dari 

ingatan, sementara pencarian eksternal terdiri atas pengumpulan 

informasi dari pasar (Engel dkk, 1995). 

Seorang konsumen yang telah tertarik mungkin mencari 

lebih banyak informasi. Jika dorongan konsumen begitu kuatnya 

dan produk yang memuaskan beradadalam jangkauan, konsumen 

kemungkinan besar akan membelinya. Jika tidak, konsumen 

mungkin menyimpan kebutuhan dalam ingatan atau melakukan 

pencarian informasi yang berkaitan dengan kebutuhan itu. 

Konsumen dapat memperoleh informasi dari beberapa 

sumber manapun. Sumber-sumber ini meliputi:  

(1) Sumber Pribadi  : keluarga, teman, tetangga, kenalan. 

(2) Sumber Komersial  : wiraniaga, dealer, kemasakan, pajangan. 

(3) Sumber Publik  : media masa, organisasi penilai pelanggan. 

(4) Sumber Pengalaman  : mengenai, memeriksa, menggunakan 

Produk. 
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c. Evaluasi Berbagai Alternatif 

Evaluasi berbagai alternatif merupakan bagaimana cara 

konsumen memproses informasi dengan tidak menggunakan satu 

proses evaluasi yang sederhana dalam semua situasi pembelian. 

Sebaliknya, beberapa proses evaluasi digunakan sekaligus untuk 

lebih mempermudah konsumen dalam situasi pembelian. 

Konsep-konsep dasar tertentu membantu menjelaskan 

proses evaluasi konsumen. Pertama, dapat diasumsikan bahwa 

setiap konsumen melihat suatu produk sebagai suatu paket atribut 

produk. Kedua, konsumen akan memberikan tingkat kepentingan 

yang berbeda pada atribut-atribut yang berbeda menurut kebutuhan 

dan keinginan yang unik. Ketiga, konsumen kemungkinan akan 

mengembangkan satu susunan keyakinan merek mengenai posisi 

setiap merek pada setiap atribut. Keempat, harapan kepuasan 

produk total konsumen akan bervariasi terhadap tingkat-tingkat 

atribut yang berbeda. Kelima, konsumen mencapai suatu sikap 

terhadap merek yang berbeda lewat prosedur evaluasi, tergantung 

pada konsumen dan kepuasan membelinya. 

Bagaimana konsumen mengevaluasi alternatif pembelian 

tergantung pada individu dan situasi pembelian tertentu. Dalam 

beberapa kasus, konsumen menggunakan perhitungan yang cermat 

dan pemikiran logis. Pada waktu lain, konsumen yang cermat dan 

pemikiran logis. Pada waktu lain, konsumen yang sama hanya 
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sedikit mengevaluasi, bahkan membeli hanya berdasarkan 

dorongan sesaat dan tergantung pada intuisi. Kadangkala 

konsumen mengambil keputusan pembelian sendiri, kadangkala 

konsumen bertanya pada teman, pemerhati konsumen, atau 

wiraniaga untuk nasehat pembelian. 

d. Keputusan Pembelian/Membeli 

Dalam tahap evaluasi, konsumenmembuat peringkat atas 

produk dan membentuk niat  untuk membeli. Konsumen cenderung 

akan memilih merek yang paling disukai berdasarkan peringkat 

yang telah dibuat, terhadap produk yang akan dibeli. Dalam 

keputusan pembelian ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

konsumen memilih produk. Faktor pertama yang mempengaruhi 

keputusan membeli adalah sikap atau tanggapan orang lain 

terhadap suatu produk. Faktor kedua yang mempengaruhi 

keputusan membeli adalah faktor situasi yang tidak diharapkan, 

seperti saat membeli jam tangan yang rusak tiba-tiba. Konsumen 

juga membentuk niat membeli berdasarkan faktor-faktor seperti 

harga yang diharapkan dan manfaat produk yang diharapkan, 

sehingga dapat mengubah niat membeli tersebut. Jadi, pilihan dan 

niat membeli tidak selalu menghasilkan pilihan membeli yang 

aktual. 
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e. Perilaku Paska Pembelian  

Setelah membeli produk tersebut, konsumen bisa puas, bisa 

tidak puas dan akan terlibat dalam perilaku paska pembelian. Hal 

yang menentukan apakah pembeli puas atau tidak puas terhadap 

suatu produk, adalah hubungan antara harapan konsumen dengan 

kinerja yang dirasakan dari produk. Jika produk gagal memenuhi 

harapan, konsumen kecewa tetapi jika harapan terpenuhi, 

konsumen puas. Jika harapan terlampaui, konsumen amat puas. 

Peter dan Olson (2005) berpendapat bahwa konsumen dapat 

menganggap konsekuensi positif  dan negatif dari penggunaan suatu 

produk sebagai manfaat yang mungkin didapat atau sebagai resiko 

potensial. Manfaat adalah konsekuensi yang diharapkan konsumen 

ketika membeli dan menggunakan suatu produk dan merek. Resiko 

yang potensial adalah konsekuensi yang tidak diharapkan dari suatu 

produk yang ingin dihindari oleh konsumen ketika konsumen 

membeli dan menggunakan produk tersebut. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum konsumen 

memutuskan untuk membeli maka konsumen harus melalui proses 

pengambilan keputusan yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian 

informasi, evaluasi alternative, keputusan membeli dan perilaku pasca 

pembelian. 
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3. Jenis Pengambilan Keputusan Membeli 

Ada beberapa variasi pengambilan keputusan membeli. 

Berdasarkan variasi itu, Engel (1995) menjelaskannyake dalam tipe yang 

lebih terperinci dengan mengolongkan tipe pengambilan keputusan 

menjadi tiga golongan yaitu : 

a. Pengambilan Keputusan Diperluas 

Pada proses pengambilan keputusan yang diperluas, 

konsumen terbuka pada informasi berbagai sumber dan termotivasi 

untuk menilai dan mempertimbangkan serta membuat pilihan yang 

tepat. Pengambilan keputusan yang diperluas biasanya dilakukan 

pada pembelian barang-barang yang tahan lama seperti mobil, 

rumah, pakaian mahal,peralatan elektronik, dan sebagainya. 

b. Pengambilan Keputusan Antara 

Pengambilan keputusan ini berada di antara kedua titik 

ekstrim yaitu pengambilan keputusan yang diperluas dan 

pengambilan keputusan yang terbatas. Tahap pencarian informasi 

dan evaluasi alternatif dilakukan oleh konsumen tetapi intensitasnya 

terbatas. Karena konsumen sudah mendapat informasi sebelumnya, 

maka konsumen akan langsung mengambil keputusan membeli 

tanpa harus mempertimbangkan lagi. Tahapan pengambilan 

keputusan tidak dilalui semuanya. Setelah melakukan proses 

pembelian, konsumen merasa tidak perlu lagi untuk melakukan 
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evaluasi lagi karena konsumensudah merasa yakin dengan 

pilihannya. 

c. Pengambilan Keputusan Terbatas 

Pada proses pengambilan keputusan terbatas, konsumen akan 

menyederhanakan proses dan mengurangijumlah dan variasi dari 

sumber informasi alternatif dan kriteria yang digunakan untuk 

evaluasi. Pilihan biasanya dibuat dengan mengikuti aturan yang 

sederhana. Hanya sedikit pencarian informasi dan evaluasi sebelum 

pembelian atau dengan kata lain pengenalan kebutuhannya 

mengarah pada tindakan pembelian. Pencarian yang ekstensif dan 

evaluasi alternatif dihindari karena proses pembelian diasumsikan 

sebagai hal yang tidak penting bagi konsumen. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jenis keputusan 

membeli terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu pengambilan keputusan 

diperluas, pengambilan keputusan antara, pengambilan keputusan 

terbatas. 

4. Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Membeli 

Ada 2 (dua) faktor yang dapat mempengaruhi maksud pembelian dan 

keputusan membeli (Engel, 1995) yaitu:  

a. Sikap atau pendirian orang lain 

Pendirian orang lain dapat mengurangialternatif yang disukai 

seseorang. Hal ini tergantung pada dua hal, antara lain : 
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1. Intensitas dari pendirian negatif orang lain terhadap alternatif 

yang disukai konsumen. 

2. Motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain. 

b. Faktor situasi yang tidak diantisipasi. 

Konsumen membentuk suatu maksud pembelian atas dasar faktor-

faktor seperti pendapatan keluarga, harga yang diharapkan dan 

manfaat produk yang diinginkan.  

Menurut Engel dkk (1995) pengambilan keputusan membeli 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan menjadi 

dua bagian yaitu berasal dari lingkungan (eksternal) dan bersifat 

individual (internal). 

Beberapa faktor dari lingkungan (eksternal) yang 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan membeli (Engel dkk, 

1995) antara lain: 

a. Budaya 

Aspek kebudayaan menjadi dasar nilai, keyakinan dan 

tindakan konsumen dalam pengambilan keputusan membeli. 

Menurut Engel dkk (1995) ada beberapa variasi dalam nilai 

budaya yang mempengaruhi keputusan membeli: 

1. Other oriented values: mencerminkan pandangan masyarakat 

tentang hubungan antara individu dengan kelompok 

(keseragaman vs eksentrik) 
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2. Environment oriented values: mencerminkan pandangan 

masyarakat pada lingkungan fisik yang berkaitan dengan hal-

hal yang bersifat ekonomis maupun teknis 

3. Self oriented values: mencerminkan hal-hal yang objektif dan 

pendekatan hidup dimana anggota masyarakat secara 

individual menemukan hal-hal yang menyenangkan. 

b. Kelas sosial 

Kelas sosial mengacu pada pengelompokan orang yang 

sama dalam perilaku konsumen berdasarkan posisi ekonomi 

konsumen di dalam pasar. Ada beberapa aspek yang menentukan 

kelas sosial (Kahl, dalam Engel dkk, 1995) yaitu : pekerjaan, 

pendidikan dan pendapatan. Dikatakan bahwa orang yang berada 

pada status sosial yang samacenderung untuk saling berbagi 

keyakinan, nilai dan cara bertindak di antara sesama mereka serta 

memiliki perasaan yang lebih dekat dengan mereka. Nilai, 

keyakinan dan interaksi yang berkembang ini berpengaruh pada 

perilaku konsumen. Kelas sosial memprediksi bagaimana dan 

dimana orang akan berbelanja. 

c. Demografi  

Harrel (1986) mengemukakan bahwa perilaku konsumen 

lebih menekankan pada aspek-aspek yang menetap yang mengacu 

pada populasi suatu daerah yang bersifat kuantitatif seperti usia, 

pendapatan, pekerjaan, jenis kelamin, pendidikan dan kode 
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wilayah. Sementara itu Engel dkk (1995) mengemukakan bahwa 

faktor demografi yaitu statussosial ekonomi meliputi pekerjaan, 

pendapatan dan kekayaan. Setiap produsen juga 

memperhitungkan aspek demografi dalam menghasilkan suatu 

produk. 

d. Pengaruh kelompok 

Kebanyakan perilaku konsumen dipengaruhi oleh 

kelompok (Hasbro, dalam Engel dkk,1995) khususnya 

dipengaruhioleh kelompok referensi, cara berpikir dan nilai yang 

dianut kelompok mempengaruhi perilaku individu. Secara sadar 

atau tidak, individu melakukan prosespenyesuaian diri ke dalam 

kelompok dengan menuruti harapan kelompok dan ide serta opini 

anggota di dalam kelompok tersebut. Adapun bentuk pengaruh 

tersebut (Engel dkk,1995) yaitu :  

1. Pengaruh Informasional 

Terjadi ketika individu mengunakan opini atau perilaku 

kelompok referensi sebagai satu sumber informasi dalam 

berperilaku. 

2. Pengaruh Normatif  

Terjadi ketika individu memenuhi harapan kelompok untuk 

mendapatkan imbalan langsung/pujian untuk menghindari 

sanksi. 
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3. Pengaruh Identifikasi 

Terjadi ketika individu menggunakan norma dan nilai-nilai 

kelompok sebagai acuan bagi nilai dan sikapnya. 

Dari sudut pandang pemasaran kelompok acuan 

didefenisikan sebagai kelompok yang memberikan kerangka 

ataureferensi kepada individu dalam pembelian atau keputusan 

konsumsinya. Kelompok acuan yang berpengaruh terhadap nilai 

dan perilaku secara umum dan luas disebut kelompok acuan 

normatif, sedangkan kelompok acuan yang mempengaruhi sikap 

atau perilaku secara spesifik atau sempit disebutkelompok acuan 

komperatif. Pada perkembangannya kelompok acuan tidak lagi 

hanya berupa kelompok secara langsung dapat mempengaruhi 

individu, namun ada kelompok acuan yang bersifat tidak langsung, 

yang terdiri dari individu atau kelompok yang tidak perlu secara 

langsung melakukan kontak dalam memberikan pengaruhnya, 

seperti bintang film, bintang olahraga, atau acara yang disusun 

dengan baik dan menarik agar mudah dilihat oleh orang. Derajat 

pengaruh yang dapat diberikan kelompok acuan pada perilaku 

individu tergantung padabagaimana keadaan individu dan suatu 

produk pada faktor spesifik sosial (Schiffman dan Kanuk, 2000). 

e. Keluarga 

Keluarga adalah “pusat pembelian”yang merefleksikan 

kegiatan dan pengaruh individu yang membentuk keluarga yang 
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bersangkutan (Engel dkk, 1995). Individu membeli produk untuk 

dipakai sendiri dan untuk dipakai oleh anggota keluarga lain. 

Keluarga merupakan variabel struktural yang memberikan 

pengaruh bagi keputusan membeli, yang terdiri dari usia 

kepalarumah tangga atau keluarga, status perkawinan, kehadiran 

anak dan status pekerjaan serta peran status suami istri dalam 

rumah tangga. Rumah adalah contoh produk yang dibeli oleh 

keluarga yang melibatkan dua pasangan (suami dan istri), anak dan 

kemungkinan melibatkan kakek- nenek atauanggota keluarga lain 

yang besar. Pembagian keluarga menurut jumlahnya yaitu: 

keluarga inti (nurclear family) terdiri dari ayah, ibu, anak yang 

tinggal bersama, dan keluarga besar (extended family) yang terdiri 

dari keluarga inti dan keluarga tambahan kakek, nenek, paman, 

bibi, sepupu, dan kerabat karena ada ikatan perkawinan. 

Berdasarkan uraian di atas, faktor eksternal yang 

mempengaruhi konsumen dalam proses pengambilan keputusan 

membeli adalah faktor budaya, kelas sosial, demografi, pengaruh 

kelompok dan keluarga. 

 

B. Konformitas 

1. Pengertian Konformitas 

Konformitas adalah satu tuntutan yang tidak tertulis dari 

kelompok terhadap anggotanya  namun memiliki pengaruh yang kuat dan 

dapat menyebabkan munculnya perilaku-perilaku tertentu pada anggota 
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kelompok tersebut (Zebua dan Nurdjayudi, 2001). Cara lain bagaimana 

kelompok mempengaruhi individu yaitu dengan cara penilaian atas 

pendapat dan kemampuan satu anggota dibandingkan dengan anggota 

yang lainnya. Setiap anggota membandingkan dengan kelompok atau 

anggota yang lainnya apakah pendapat, kemampuan dan apa saja yang 

telah dimiliki telah sesuai dengan anggota yang lainnya atau tidak. Setiap 

anggota kelompokmenggunakan kelompoknya sebagai rujukan atas 

pendapat, kemampuan dan kesamaanbarang yang dimiliki (Sutisna, 

2001). 

Wood dan Wood (dalam Natalia 2009) menyatakan bahwa 

konformitas adalah perubahan ataupenyesuaian suatu perilaku atau sikap 

supaya sesuai atau cocok dengan norma suatu kelompok. Tidak jauh 

berbeda dengan dari pendapat di atas Sears dkk (1994) menyatakan 

bahwa konformitas adalah bentuk tingkah laku orang lain, sehingga 

menjadi kurang  lebih sama atau identik guna mencapai tujuantertentu.  

Deaux et al (dalam Zebua dan Nurdjayadi, 2001) mengemukakan 

bahwa konformitas berarti tunduk pada tekanan kelompok meskipun 

tidak ada permintaan langsung untuk mengikuti apa yang telah diperbuat 

oleh kelompok. Davis dan Newstrom (1996) mengatakan  bahwa 

konformitas sebagai ketergantungan terhadap norma-norma kelompok 

tanpa adanya pemikiran yang mandiri. Seseorang berharap menjadi 

anggota kelompok dan menolak menjadi kelompok yang berbeda. Ketika 

pendapat orang tersebut berbeda dengan pendapat kelompok maka 
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dirinya akan merasa tertekan dan mengubah pendapatnya untuk konform 

dengan pendapat kelompok. Ditambahkan oleh Myers (dalam Zebua dan 

Nurdjayadi, 2001), bahwa konformitas mencerminkan perubahan 

perilakusebagai hasil tekanan kelompok secara nyata atau hanya 

imajinasi individu. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konformitas 

merupakan perilaku atau sikap mematuhi norma-norma kelompok tanpa 

adanya tekanan agar kurang lebih sama atau identik guna mencapai 

tujuan. 

2. Aspek-aspek Konformitas 

Aspek-aspek konformitas menurut Sears dkk secara eksplisit 

(1994) yaitu sebagai berikut :  

a. Kekompakan 

Kekuatan yang dimiliki kelompok menyebabkan remaja 

tertarik dan ingin tetap menjadi anggota kelompok. Eratnya hubungan 

remaja dengan kelompok disebabkan perasaan suka antara anggota 

kelompok serta harapan memperoleh manfaat dari keanggotaannya.  

b. Kesepakatan 

Pendapat kelompok yang sudah dibuat memiliki tekanan kuat 

sehingga remaja harus loyal dan menyesuaikan pendapatnya dengan 

pendapat kelompok. 
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c. Ketaatan 

Tekanan atau tuntutan kelompok pada remaja membuatnya 

rela melakukan tindakan walaupun remaja tidak menginginkannya. 

Bila ketaatan tinggi maka konformitas juga tinggi pula. 

Aspek-aspek konformitas menurut Davidof (1991) adalah : 

a. Kerelaan dan penerimaan 

Seseorang melakukan sesuatu atasdasar kesadarannya 

sendiri tanpa dipaksa orang lain.  

b. Kerelaan tanpa penerimaan 

Seseorang rela melakukan sesuatu tetapi sebenarnya orang 

tersebut kurang dapat menerima hal tersebut.  

c. Penerimaan tanpa kerelaan 

Seseorang dapat menerima segala sesuatu yang 

diperintahkan kepadanya tetapi orang tersebut enggan 

melakukannya. 

d. Tanpa kerelaan atau penerimaan 

Seseorang tidak rela dan tidak mau menerima sesuatu yang 

ditujukan kepadanya.  

Aspek-aspek konformitas yang lain, dikemukakan oleh 

Winggins dkk (dalam Natalia2009) menerangkan aspek konformitas 

menjadi dua, yaitu :  
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a. Kerelaan 

Rela mengikuti pada kelompok yang diinginkan atau yang 

diharapkan agar memperoleh hadiah berupa pujian dan untuk 

menghindari celaan, keterasingan, cemooh yang mungkin 

dijatuhkan jika tidak dikerjakan. 

b. Perubahan 

Saat terjadi perubahan dalam suatu konformitas, 

ketidakhadiran anggota kelompok, lebih dianggap sesuai dengan 

pemikiran dan tindakan kelompok yang hadir. 

Konformitas merupakan usaha – usaha atau sikap untuk 

menyesuaikan diri dengan norma kelompok acuan baik ada maupun 

tidak ada tekanan secara langsung. 

 

C. KERANGKA BERFIKIR 

 

 

 

 

D. HIPOTESIS 

Berdasarkan kerangka pikir diatas maka hipotesis dalam penelitian 

ini adalah semakin konformitas maka keputusan membeli melalui media 

online akan semakin tinggi dan sebaliknya semakin rendah konformitas 

maka keputusan membeli melalui media online pada mahasiswa di 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto akan semakin rendah. 

Keputusan Membeli 

1. Diketahui adanya masalah tertentu 

2. Mencari pemecahan alternatif dan 

informasi 

3. Evaluasi alternatif 

4. Keputusan membeli 

5. Perilaku Paska Pembelian 

Konformitas 

1. Kekompakan 

2. Kesepakatan 

3. Ketaatan 
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