
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran (marketing) adalah mengidentifikasi dan memenuhi 

kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi yang baik dan singkat 

dari pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang 

menguntungkan (Kotler dan Keller, 2009). Sedangkan (Assauri, 2010) 

menjelaskan pemasaran yaitu kegiatan manusia yang diarahkan untuk 

memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses 

pertukaran. 

Dari definisi di atas diperoleh beberapa pengertian penting 

mengenai pemasaran : 

a. Seluruh sistem kegiatan bisnis harus berorientasi ke pasar atau 

konsumen. Keinginan konsumen harus diketahui dan dipuaskan secara 

efektif. 

b. Program pemasaran dimulai dengan sebutir gagasan produk dan tidak 

terhenti sampai konsumen benar-benar terpuaskan, mungkin beberapa 

waktu setelah melakukan penjualan. 

c. Pemasaran adalah proses bisnis yang dinamis, sebuah proses integral 

menyeluruh bukan gabungan aneka fungsi dan pranata yang terurai. 

Pemasaran bukan pula kegiatan tunggal atau kegiatan gabungan, 

pemasaran adalah hasil interaksi dari beragam kegiatan. 
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d. Untuk berhasil, pemasaran harus memaksimalkan penjualan yang 

menghasilkan laba dalam jangka panjang. Jadi, konsumen harus benar-

benar merasa kebutuhannya dipenuhi agar supaya perusahaan 

memperoleh kesinambungan usaha yang biasanya sangat vital bagi 

keberhasilan.  

Menurut (Kotler dan Keller, 2009) Tujuan pemasaran adalah 

mengetahui dan memahami pelanggan dengan baik sehingga produk atau 

jasa bisa sesuai dengan kebutuhannya sehingga terjual sendiri. Idealnya, 

pemasaran harus menghasilkan seorang pelanggan yang siap untuk 

membeli. Dengan demikian yang dibutuhkan hanyalah memastikan produk 

dan jasa tersedia. Pemasaran dapat disimpulkan muncul karena adanya 

keinginan, kebutuhan serta permintaan dari kosnsumennya melalui 

perencanaan harga promosi dan distribusi produknya hingga menghasilkan 

proses pertukaran, penciptaan dan penawaran. 

 

2. Perilaku Konsumen 

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen 

utamanya merupakan perilaku kosnsumen. Konsumen yang memilih 

produk secara kritis dapat mengambil keputusannya dalam membeli 

produk secara tepat. Menurut (Peter dan Olson, 2013) perilaku konsumen 

melibatkan pemikiran dan perasaan yang mereka alami serta tindakan yang 

mereka lakukan dalam proses konsumsi. 

Perilaku konsumen menurut (Sangadji dan Sopiah, 2013) adalah 

tindakan yang dilakukan konsumen guna mencapai dan memenuhi 
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kebutuhannya baik untuk menggunakan, mengonsumsi, maupun 

menghabiskan barang dan jasa, termasuk proses keputusan yang 

mendahului dan yang menyusul. Hal tersebut mengartikan bahwa perilaku 

konsumen merupakan perilaku individu, kelompok, atau organisasi dan 

proses-proses yang digunakan konsumen untuk menyeleksi, menggunakan 

produk, pelayanan, pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginan konsumen. 

Istilah perilaku erat hubugannya dengan objek yang studinya 

diarahkan pada permasalahan manusia. Pada bidang studi pemasaran, 

konsep perilaku konsumen secara terus-menerus dikembangkan dengan 

berbagai pendekatan. Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung 

terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk 

atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli 

tindakan ini. Untuk memahami konsumen dan mengembangkan strategi 

pemasaran yang tepat kita harus memahami apa yang mereka pikirkan 

(kognisi) dan mereka rasakan (pengaruh), apa yang mereka lakukan 

(perilaku), dan apa serta di mana (kejadian di sekitar) yang memengaruhi 

serta dipengaruhi oleh apa yang dipikirkan, dirasa, dan dilakukan 

konsumen (Setiadi, 2015). 

 

3. Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

Menurut Aaker, 1996 (dalam Albert 2014), Kesadaran merek atau 

Brand awareness adalah kekuatan keberadaan sebuah merek dalam pikiran 

pelanggan. Kekuatan tersebut ditujukan oleh kemampuan pelanggan 
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mengenal dan mengingat sebuah merek. Kesadaran merek dapat 

membantu mengkaitkan merek asosiasi yang di harapkan oleh perusahaan, 

menciptakan familiarity pelanggan pada merek, dan menunjukkan 

komitmen kepada pelanggannya. (Kotler dan Keller, 2009) Kesadaran 

merek atau Brand awareness adalah kemampuan untuk mengidentifikasi 

(mengakui atau mengingat) merek dalam kategori, dengan cukup rinci 

untuk melakukan pembelian. 

Kesadaran merek, satu aset yang sering diremehkan, telah 

ditunjukkan dapat mempengaruhi persepsi, rasa suka, dan bahkan tingkah 

laku. Orang-orang menyukai hal yang familiar bagi mereka dan cenderung 

menganggap positif hal-hal yang sudah mereka kenal dengan baik, lebih 

jauh lagi kesadaran merek dapat menjadi isyarat keberhasilan, komitmen 

dan substansi, atribut-atribut yang penting bagi para pembeli barang-

barang berharga mahal dan barang-barang yang tahan lama, logikanya 

adalah bila satu brand itu dikenal di masyarakat maka pasti ada alasannya. 

(Aaker On Branding, 2015).  

 

4. Persepsi  

Orang yang termotivasi siap bertindak. Bagaimana ia bertindak  

dipengaruhi oleh pandangannya tentang situasi. Dalam pemasaran, 

persepsi lebih penting daripada realitas, karena persepsi konsumen 

mempengaruhi perilaku aktual konsumen. Persepsi (perception) adalah 

proses dimana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan 

informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Point 
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utamanya adalah persepsi tidak hanya tergantung pada rangsangan fisik, 

tetapi juga pada hubungan rangsangan terhadap bidang yang 

mengelilinginya dan kondisi dalam setiap diri kita. Dalam pemasaran, 

persepsi lebih penting daripada realitas, karena persepsi yang 

mempengaruhi perilaku aktual konsumen (Kottler dan Keller, 2009). 

Orang bisa mempunyai persepsi berbeda tentang obyek yang sama karena 

tiga proses pemahaman : 

a. Atensi selektif  

Atensi/perhatian adalah alokasi pemrosesan kapasitas terhadap 

beberapa rangsangan. Atensi selektif berarti bahwa pemasar harus 

bekerja keras untuk menarik atensi konsumen. Tantangan sebenarnya 

adalah menjelaskan rangsangan mana yang akan diperhatikan orang. 

Berikut ini beberapa temuan : Orang cenderung lebih memperhatikan 

rangsangan yang berhubungan dengan kebutuhannya saat ini, orang 

cenderung lebih memperhatikan rangsangan yang mereka antisipasi, 

orang cenderung lebih memperhatikan rangsangan yang deviasinya 

besar dalam hubungannya dengan ukuran normal rangsangan. 

b. Disorti selektif 

Disorti selektif adalah kecenderungan untuk menerjemahkan 

informasi dengan cara yang sesuai dengan konsepsi awal kita. 

Konsumen sering mendistorsi informasi agar konsisten dengan 

keyakinan dan ekspektasi dari mereka dan produk yang sudah ada 

sebelumnya. 

c. Retensi selektif 
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Sebagian besar dari kita tidak mengingat kebanyakan informasi yang 

dipaparkan kepada kita, tetapi kita mempertahankan informasi yang 

mendukung sikap dan keyakinan kita. Karena retensi selektif kita akan 

mengingat poin bagus tentang sebuah produk yang kita sukai dan 

melupakan poin bagus tentang produk pesaing. Retensi selektif sekali 

lagi bekerja untuk keunggulan merek-merek kuat. 

Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya 

sensasi, di mana pengertian sensasi adalah aktivitas merasakan penyebab 

keadaan emosi yang menggembirakan. Sensasi dapat didefinisikan juga 

sebagai tanggapan yang cepat dari indra penerima kita terhadap stimuli 

dasar, seperti cahaya, warna, da suara. Dengan adanya itu semua, maka 

akan timbul persepsi. Pengertian dari persepsi adalah proses bagaimana 

stimuli-stimuli itu di seleksi, diorganisasikan, dan diinterpretasikan 

(Setiadi, 2015).  

Menurut (Schiffman dan Kanuk, 2007), perespsi didefinisikan 

sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan 

menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal 

mengenai dunia. Berikut adalah konsep yang mendasari proses 

memperoleh persepsi : 

a. Sensasi  

Sensasi merupakan respon yang segera dan langsung  dari alat 

pancaindra terhadap stimuli yang sesederhana (iklan, kemasan, merek). 

b. Ambang Absolut 

Tingkat terendah di mana seseorang dapat mengalami sensasi. 
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c. Ambang Deferinsial 

Perbedaan minimal yang dapat dirasakan antara dua macam stimuli 

yang hampir serupa. 

 
5. Motivasi Konsumen 

Memahami perilaku konsumen dan mengenal pelanggan adalah 

merupakan tugas penting bagi para produsen, untuk itu pihak produsen 

atau perusahaan yang menghasilkan dan menjual produk yang ditujukan 

pada konsumen harus memiliki strategi yang jitu. Untuk itu, perusahaan 

harus memahami konsep perilaku konsumen agar konsumen dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan melakukan transaksi 

pembelian dan merasakan kepuasan terhadap produk yang ditawarkan 

sehingga konsumen menjadi pelanggan tunggal (loyal). Dalam hal ini, 

produsen harus memahami konsep motivasi konsumen di dalam 

melakukan pembelian. Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal 

yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia. 

Motivasi semakin penting agar konsumen mendapatkan tujuan yang 

diinginkannya secara optimum (Setiadi, 2015).  

Menurut (Sangadji dan Sopiah, 2013) motivasi adalah dorongan 

yang muncul dari dalam diri atau dari luar diri (lingkungan) yang menjadi 

faktor penggerak ke arah tujuan yang ingin dicapai, terkait dengan 

konsumen motivasi bisa diartikan sebagai suatu dorongan yang 
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menggerakan konsumen untuk memutuskan bertindak kearah pencapain 

tujuan, yaitu memenuhi berbagai macam kebutuhan dan keinginan. 

Teori motivasi konsumen, pada umumnya teori motivasi 

dikelompokan menjadi tiga, yaitu Teori Freud, Teori Maslow, dan Teori 

Hezberg (Kottler dan Keller, 2009). 

1) Teori Freud 

Teori ini mengasumsikan bahwa kekuatan psikologis yang membentuk 

perilaku manusia sebagian besar tidak disadari dan bahwa seseorang 

tidak dapat sepenuhnya memahami motivasi dirinya. Ketika seseorang 

mengamati merek-merek tertentu, akan bereaksi tidak hanya pada 

kemampuan yang terlibat nyata pada merek-merek tersebut, melainkan 

juga pada petunjuk lain yang samar. Wujud, ukuran, berat, bahan, 

warna, dan nama merek dapat memicu asosiasi (arah pemikiran) dan 

emosi tertentu. 

2) Teori Maslow (Abraham Maslow) 

Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam 

hierarki, dari yang paling mendesak sampai yang paling kurang 

mendesak. Berdasarkan urutan tingkat kepentingannya, kebutuhan-

kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, 

kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi 

diri. Orang akan berusaha memuaskan dulu kebutuhan mereka yang 

paling penting. Jika seseorang berhasil memuaskan kebutuhan yang 

penting, kemudian dia akan berusaha memuaskan kebutuhan yang 

terpenting berikutnya. 
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3)  Teori Hezberg (Teori Dua Faktor) 

Teori ini menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang membedakan 

dissatisfiers(faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan) dan 

satisfiers(faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan). Tidak hanya 

dissatisfiers saja tidak cukup, sebaliknya satisfiersharus ada secara 

aktif untuk memotivasi pembelian. Teori Hezberg memiliki dua 

implikasi. Pertama, para penjual harus berusaha sebaik-baiknya 

menghindari dissatisfiers. Walaupun tidak menyebabkan lakunya 

produk, hal tersebut bisa dengan mudah menyebabkan produk tersebut 

tidak terjual. Kedua, para pabrikan harus mengidentifikasi 

satisfiersatau motivator utama pembelian di pasar dan kemudian 

menyediakan faktor satisfiers itu. Satisfiersitu akan menghasilkan 

perbedaan besar terhadap merek apa yang dibeli pelanggan. 

 
6. Keputusan Pembelian 

Proses pengambilan keputusan yang rumit sering melibatkan 

beberapa keputusan. Suatu keputusan melibatkan pilihan di antara dua atau 

lebih alternatif tindakan (atau perilaku). Keputusan selalu mensyaratkan 

pilihan di antara beberapa perilaku yang berbeda. Pemasar biasanya 

tertarik pada perilaku pembelian konsumen, terutama pilihan merek mana 

yang akan dibeli. Dalam memperlakukan pengambilan keputusan 

konsumen sebagai suatu pemecahan masalah kita mengasumsikan bahwa 

konsumen memiliki sasaran (konsekuensi yang diinginkan atau nilai dalam 

rantai arti akhir) yang ingin dicapai atau dipuaskan (Setiadi, 2015). 
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(Schiffman dan Kanuk, 2007) keputusan pembelian adalah seleksi 

terhadap dua pilihan alternatif atau lebih, dengan kata lain pilihan 

alternatif harus tersedia bagi seseorang ketika mengambil keputusan. 

(Kotler dan Keller, 2009) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen yaitu rangsangan pemasaran yang terdiri 

dari produk dan jasa, harga, distribusi dan komunikasi, kemudian 

rangsangan lain berupa ekonomi, teknologi, politik dan budaya, 

selanjutnya dipengaruhi psikologi konsumen yang dilihat dari motivasi, 

persepsi, pembelajaran dan memori serta karakteristik konsumen yang 

dilihat dari faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis serta proses 

pengambilan keputusan pembelian yang menimbulkan keputusan 

pembelian tertentu yang terdiri dari pengenalan masalah, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, serta perilaku pasca 

pembelian. 

(Kotler dan Keller, 2009), terdapat 5 tahap proses keputusan 

pembelian konsumen yaitu :  

a. Pengenalan masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu 

masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau 

eksternal.  

b. Pencarian informasi  

Melalui pengumpulan informasi, konsumen mempelajari merek 

pesaing dan fitur mereka.  
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c. Pengevaluasian alternatif 

Beberapa konsep dasar yang akan membantu kita memahami 

proses evaluasi: Pertama, kosumen berusaha memuaskan sebuah 

kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi 

produk. Ketiga, konsumen melihat masing-masing produk sebagai 

sekelompok atribut dengan berbagai kemampuan untuk 

menghantarkan manfaat yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan 

ini.    

d. Keputusan pembelian 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi 

antarmerek dalam kumpulan pilihan. Konsumen mungkin juga 

membentuk maksud untuk membeli merek yang paling disukai. Dalam 

melaksanakan maksud pembelian, konsumen dapat membentuk lima 

subkeputusan: merek (merek A), penyalur (penyalur 2), kuantitas (satu 

komputer), waktu (akhir minggu), dan metode pembayaran (kartu 

kredit). 

e. Perilaku pascapembelian   

Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami konflik 

dikarenakan melihat fitur mengkhawatirkan tertentu atau mendengar 

hal-hal menyenangkan tentang merek lain dan waspada terhadap 

informasi yang mendukung keputusannya.  
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B. PENELITIAN TERDAHULU 

No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
1.  Arthur Adilang 

dkk, (2014). 
Jurnal EMBA. 
 

Persepsi, sikap, dan 
motivasi hedonis 
terhadap keputusan 
pembelian produk 
fashion secara online. 

Persepsi berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian produk 
fashion secara online. Motivasi 
hedonis berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian produk 
fashion secara online. 

2.  Tiara Tri Olivia 
dkk (2014). 

Pengaruh relationship 
marketing terhadap 
motivasi pembelian dan 
keputusan pembelian 
konsumen fashion 
online pada kalangan 
Mahasiswa Fakultas 
Ekonomi Universitas 
Jember. 

Motivasi berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan 
pembelian. 

3.  Aditya  
Huriartanto dkk 
(2015). Jurnal 
Administrasi 
Bisnis. 

Pengaruh motivasi dan 
persepsi konsumen 
terhadap keputusan 
pembelian tiket pesawat 
(Survey Pada 
Konsumen Terminal 
Tiket Malang) 

Variabel bebas Motivasi 
Konsumen mempunyai 
pengaruh signifikan secara 
parsial terhadap Keputusan 
Pembelian Tiket Pesawat di 
Terminal Tiket Malang. 

4.  Albert Soebianto 
(2014). E-Journal 
Graduate Unpar. 

Analisis pengaruh 
faktor-faktor Brand 
Equitysepeda motor 
merek Honda terhadap 
keputusan pembelian 
pada konsumen di kota 
Bandung. 

Aspek kesadaran merek 
berpengaruh secara signifikan 
terhadap keputusan pembelian 
sepeda motor merek Honda 
pada konsumen di kota 
Bandung 

5.  Yonaliza dan 
Yulna Dewita Hia 
(2014).Journal of 
Economics and 
Education. 

Pengaruh kesadaran 
merek, asosiasi merek 
dan persepsi kualitas 
terhadap keputusan 
pembelian PC tablet 
Samsung Galaxi di kota 
Padang. 

Dari pengujian hipotesis yang 
telah dilakukan maka dapat 
disimpulkan: secara parsial 
kesadaran merek berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian 
PC tablet Samsung Galaxi di 
kota Padang. Secara parsial 
asosiasi merek berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian 
PC tablet Samsung Galaxi di 
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kota Padang. Secara parsial 
persepsi kualitas  berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian 
PC tablet Samsung Galaxi di 
kota Padang. 

6.  Muhammad Arie 
Permana 
Ambolau dkk 
(2015). Jurnal 
Administrasi 
Bisnis. 

The influence of brand 
awareness and brand 
image on purchase 
decision. 

Kesadaran merek memiliki 
pengaruh yang signifikan 
terhadap keputusan pembelian 
air minum dalam kemasan 
Aqua. 

7.  Steffi Gunawan 
(2015). iBuss 
Management 

The impact of 
motivation, perception 
and attitude toward 
consumer purchasing 
decision. 

Variabel motivasi berpengaruh 
positif signifikan terhadap 
keputusan pembelian 
pengunjung restaurant car’l 
junior.  

 

C. KERANGKA PEMIKIRAN 

1. Hubungan antara kesadaran merek dengan keputusan pembelian 

Kesadaran merek adalah kemampuan untuk mengidentifikasi 

(mengakui atau mengingat) merek dalam kategori, dengan cukup rinci 

untuk melakukan pembelian (Kotler dan Keller, 2009).Brand Awareness 

atau kesadaran merek memainkan peranan penting dalam pengambilan 

keputusan pembelian konsumen mengenai pertimbangan merek mana 

yang akan digunakan (Yonaliza dan Hia, 2014). 

Hasil penelitian oleh Yonaliza dan Hia (2014) tentang pengaruh 

kesadaran merek, asosiasi merek dan persepsi kualitas terhadap keputusan 

pembelian PC tablet Samsung Galaxi di kota Padang menunjukan bahwa 

brand awareness atau kesadaran merek secara parsial berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian PC tablet Samsung Galaxi di kota Padang. 
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Hasil penelitian dari Soebianto (2014) tentang Analisis pengaruh 

faktor-faktor brand equitysepeda motor merek honda terhadap keputusan 

pembelian pada konsumen di kota Bandung menunjukan aspek kesadaran 

merek berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian 

sepeda motor merek Honda pada konsumen di kota Bandung. 

Hasil penelitian dari Ambolau dkk (2013) tentang the influence of 

brand awareness and brand image on purchase decisionmenunjukan 

aspek kesadaran merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

2. Hubungan persepsi dengan keputusan pembelian 

Dalam pemasaran, persepsi lebih penting daripada realitas, karena 

persepsi yang mempengaruhi perilaku aktual konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian (Kotler dan Keller, 2009).Penelitian yang dilakukan 

oleh Arthur Adilang dkk menunjukan bahwa persepsi berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. Persepsi menjadi menjadi faktor penting 

dalam upaya meningkatkan keputusan pembelian. 

3. Hubungan motivasi konsumen dengan keputusan pembelian 

Motivasi menurut Sangadji dan sopiah (2013) adalah dorongan 

yang muncul dari dalam diri atau dari luar diri (lingkungan) yang menjadi 

faktor penggerak ke arah tujuan yang ingin dicapai. Terkait dengan 

konsumen, motivasi bisa diartikan sebagai suatu dorongan yang 

menggerkan konsumen untuk memutuskan bertindak kearah pencapain 

tujuan, yaitu memenuhi berbgai macam kebutuhan dan keinginan. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Huriartanto dkk menunjukan bahwa 

motivasi konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian, hal tersebut sesuai dengan pendapat (Setiadi, 2013) dalam 

Huriartanto dkk, motivasi yang dimiliki tiap konsumen sangat 

berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil. Motivasi didasarkan 

pada motif rasional dan motif emosional. Motivasi yang berdasarkan 

rasional akan menentukan pilihan terhadap suatu produk dengan 

memikirkan secara matang serta dipertimbangkan terlebih dahulu untuk 

membeli produk tersebut. Sedangkan motivasi yang berdasarkan pada 

emosional, konsumen terburu-buru untuk membeli produk tersebut dengan 

tidak mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi untuk jangka 

panjang. 

Penelitian yang dilakukan Olivia dkk dengan judul “ Pengaruh 

Relationship MarketingTerhadap Motivasi Pembelian dan Keputusan 

pembelian Konsumen Fashion Online Shop Pada Kalangan Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Jember” menunjukan bahwa motivasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Kemudian  

Penelitian Steffi Gunawan, menunjukan variabel motivasi berpengaruh 

positif signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Berdasarkan dari landasan teori dan penelitian yang telah 

diungkapkan diatas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1 

Keterangan : 
: Secara parsial 
: Secara simultan 

 

D. Hipotesis : 

H1 : Kesadaran Merek secara parsial berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen secara online. 

H2 : Persepsi secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen secara online. 

H3 : Motivasi Konsumen secara parsial berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen secara online. 

H4 :Kesadaran Merek, Persepsi dan Motivasi Konsumensecara simultan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen secara 

online. 

 

H2 
 

 

H1 
 

H3 
 

H4 
 

Kesadaran Merek 
(X1) 

Persepsi (X2) 

Motivasi 
Konsumen (X3) 

Keputusan 
Pembelian (Y) 
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