
 
 

 

9 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

Menurut Minor 2002 (dalam Sopiah 2013) perilaku konsumen adalah 

studi unit-unit dan proses pembuatan keputusan yang terlibat dalam 

penerimaan, penggunaan dan pembelian, dan penentuan barang, jasa, dan ide. 

Masing-masing unit tersebut akan akan membentuk pasar sehingga muncul 

pasar individu atau pasar konsumen, unit pembelian kelompok, dan pasar 

bisnis yang dibentuk organisasi. 

Menurut Sumarwan (2015) pemasaran adalah suatu proses bagaimana 

mengidentifikasi kebutuhan konsumen kemudian memproduksi barang atau 

jasa yang dibutuhkan konsumen tersebut dan meyakinkan konsumen bahwa 

mereka membutuhkan barang atau jasa tersebut, sehingga terjadi transaksi 

atau pertukaran antara produsen dengan konsumen. Studi perilaku konsumen 

adalah suatu studi mengenai bagaimana seorang individu membuat keputusan 

untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia (waktu, uang, usaha, dan 

energi ). Secara sederhana, studi perilaku konsumen meliputi apa yang dibeli 

konsumen?, mengapa konsumen membelinya?, kapan mereka membelinya?, 

Dimana mereka membelinya?, berapa sering mereka membelinya?,  dan 

berapa sering mereka menggunakannya. 

Pemahaman yang baik kepada perilaku konsumen akan membantu 

para manajer pemasaran untuk melakukan hal – hal berikut :  
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1. Analisis lingkungan 

Para manajer dapat mengevaluasi faktor kekuatan luar yang 

berpengaruh terhadap perusahaan dan pelanggannya, serta yang 

menciptakan tantangan dan peluang.   

2. Riset pasar  

Para manajer dapat mengumpulkan data dan informasi mengenai 

perilaku konsumen, seperti apa konsumen dalam mencari informasi, 

membeli, mengkonsumsi dan melakukan keputusan dari faktor – faktor 

yang mempengaruhinya. 

3. Segmentasi  

Segmentasi adalah pengelompokkan pasar atau konsumen 

berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu, misalnya berdasarkan 

kesamaan kebutuhan barang dan jasa. 

4. Positioning dan Diferensiasi 

Positioning merupakan menciptakan atau membangun persepsi 

mengenai karakteristik atau citra suatu produk atau merek dibandingkan 

dengan produk dan merek pesaing. Positioning sangat terkait dengan 

tindakan diferensiasi yaitu merancang barang dan jasa yang memiliki 

fitur atau karakteristik yang berbeda dengan produk pesaing. Diferensiasi 

menjadi dasar  untuk melakukan positioning Pemahaman yang baik 

terhadap perilaku konsumen akan memudahkan para manajer pemasaran 

untuk mempengaruhi persepsi konsumen, sehingga mereka memiliki 

persepsi terhadap produk sesuai dengan rancangan positioning yang 

diinginkan prusahaan. 
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5. Bauran pemasaran 

Bauran pemasaran merupakan sejumlah alat pemasaran yang 

digunakan peusahaan untuk menapai tujuan – tujuan pemasarannya. Alat 

pemasaran yang sangat populer dibagi ke dalam empat kelompok yang 

dikenal dengan nama 4P yaitu product, price, place, promotion. 

a. E-wom (electronic word of mouth) 

Menurut Sutisna (2003) e-wom merupakan pernyataan positif 

atau negatif yang dibuat oleh pelanggan potensial, pelanggan aktual 

dan mantan pelanggan tentang produk atau perusahaan melalui 

internet. Studi yang dilakukan oleh Katz dan Lazarsfeld (dalam 

sutisna 2003) mengemukakan bahwa komunikasi melalui e-wom 

adalah paling penting dalam mempengaruhi pembelian barang-

barang konsumsi dan barang–barang peralatan rumah tangga. 

Menurut Sutisna (2003) ada e-wom negatif, diskusi yang negatif 

mengenai suatu merek produk dapat mempunyai bobot yang lebih 

besar bagi konsumen daripada hal-hal yang positif. Pembicaraan dari 

mulut ke mulut akan sangat cepat tersebar dan bahkan berita itu 

sudah tidak seperti asalnya lagi. Hal yang baik akan menjadi lebih 

baik dan hal yang buruk akan sangat cepat menjadi lebih buruk. 

Komunikasi dari mulut ke mulut ini sangat berkaitan dengan 

pengalaman penggunaan suatu merek produk. Dalam pengalaman 

penggunaan merek produk itu akan timbul rasa puas jika merek 

produk yang digunakan mampu memenuhi harapan konsumen, dan 
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sebaliknya, akan merasa tidak puas jika penggunaan merek produk 

tidak sesuai dengan harapan sebelumnya.  

b. Gaya Hidup 

Menurut Sumarwan (2015) gaya hidup lebih menggambarkan 

perilaku seseorang, yaitu bagaimana ia hidup, menggunakan 

uangnya, dan memanfaatkan waktu yang dimilikinya. Gaya hidup 

sering kali digambarkan dengan kegiatan, minat, dan opini dari 

seseorang (activities, interest, and opinions). Gaya hidup seseorang 

biasanya tidak permanen dan cepat berubah. Seseorang mungkin 

tidak cepat mengganti model dan merek pakaiannya karena 

menyesuaikan dengan perubahan hidupnya. Misalnya, seseorang 

baru saja dipromosikan menjadi direktur sebuah perusahaan ternama. 

Jabatan baru tersebut menuntutnya harus berpakaian yang sesuai 

dengan jabatannya. Ia mungkin lebih sering menggunakan dasi dan 

jas, lebih sering makan di restoran bersama kliennya, yang 

sebelumnya jarang ia lakukan. Intinya, perubahan gaya hidup akan 

mengubah pola konsumsi seseorang. 

Menurut Setiadi (2008) Gaya hidup diidentifikasikan sebagai 

cara hidup yang diidentifikasikan oleh bagaimana orang 

menghabiskan waktu mereka (aktivitas), apa yang mereka anggap 

penting dalam lingkungannya (ketertarikan) dan apa yang mereka 

pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga dunia di sekitarnya 

(pendapat). Gaya hidup pada prinsipnya adalah bagaimana seseorang 

Pengaruh E-Wom, Gaya... Defi Pramestikaningrum, FEB UMP, 2018



 
 

 

13 
 

menghabiskan waktu dan uangnya, gaya hidup mempengaruhi 

keputusan pembelian online, sebagai contoh misalkan seorang 

wanita karir mereka mempunyai uang tetapi cenderung tidak 

memiliki waktu untuk berbelanja di mall, toko karena kesibukan 

bekerja sehingga mereka lebih memilih berbelanja  di Online shop.   

c. Persepsi 

Menurut Kotler Keller, (2009) persepsi adalah proses di mana 

kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi 

untuk menciptakan gambaran di dunia yang berarti. Poin utamanya 

adalah bahwa 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 dari pada realitas, karena persepsi 

yang mempengarui perilaku aktual konsumen. Orang bisa 

mempunyai persepsi yang berbeda tentang obyek yang sama karena 

tiga proses pemahaman, antara lain : 

1) Atensi selektif; adalah alokasi pemrosesan kapasitas terhadap 

beberapa rangsangan. Atensi sukarela adalah sesuatu yang 

bermakna; tak sukarela disebabkan oleh seseorang atau sesutu. 

2) Distorsi selektif; adalah kecenderungan untuk menerjemahkan 

informasi yang sesuai dengan konsepsi awal kita. Konsumen 

sering mendistorsi informasi agar konsisten dengan keyakinan 
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dan ekspektasi dari merek dan produk yang sudah ada 

sebelumnya. 

3) retensi selektif; Kita akan mengingat poin bagus tentang sebuah 

produk yang kita sukai dan melupakan poin bagus tentang 

produk pesaing. 

Menurut  Kanuk, (2008), persepsi 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 : 

1) Sensasi : merupakan respon yang segera dan langsung  dari alat 

pancaindra terhadap simuli yang sesederhana (iklan, kemasan, 

merk). 

2) Ambang Absolut: tingkat terendah di mana seseorang dapat 

mengalami sensasi. 

3) Ambang Deferinsial; Perbedaan minimal yang dapat dirasakan 

antara dua macam stimuli yang hampir serupa. 

d. Keputusan Pembelian 

Menurut Kanuk 2000 (dalam Sopiah, 2013) keputusan 

pembelian merupakan pemilihan suatu tindakan dari dua pilihan 

alternatif atau lebih. Menurut Kotler Keller (2009) proses keputusan 

pembelian ada Lima tahap : 
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1) Pengenalan masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menadari 

suatu masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan 

internal atau eksternal. Sebagai contoh seseorang mungkin 

mengagumi mobil baru tetangga atau melihat televisi untuk 

liburan ke hawaii yang memicu pemikiran tentang kemungkinan 

melakukan pembelian. 

2) Pencarian informasi 

Ternyata, konsumen sering mencari jumlah informasi 

yang terbatas. Survei memperlihatkan bahwa untuk barang tahan 

lama, setengah dari semua konsumen hanya melihat satu toko, 

dan hanya 30% yang melihat lebih dari satu merek peralatan. 

Kita dapat membedakan antara dua tingkat keterlibatan dengan 

pencarian. Keadaan pencarian yang lebih rendah disebut 

perhatian tajam. Pada tingkat ini seseorang hanya menjadi lebih 

reseptif terhadap informasi tentang sebuah produk. Pada tingkat 

berikutnya, seseorang dapat memasuki pencarian informasi 

aktif. Mencari bahan bacaan, menelpon teman, melakukan 

kegiatan online dan mengunjungi toko untuk mempelajari 

produk tersebut. 

3) Evaluasi Alternatif 

Beberapa konsep dasar yang akan membantu kita 

memahami proses evaluasi : yang pertama konsumen berusaha 
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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. 

4) Keputusan pembelian 

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk prefensi 

antar merek dalam kumpulan pilihan. Konsumen mungkin juga 

membentuk maksud untuk membeli merek yang paling disukai.  

5) Perilaku pasca pembelian 

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. 

Komunikasi pemasaran seharusnya memasok keyakinan dan 

evaluasi yang memperkuat pilihan konsumen dan membantunya 

merasa nyaman tentang merek tersebut. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian 

terdahulu. Adapun beberapa penelitian tersebut antara lain : 

Tabel 2.1 

Ringkasan penelitian Terdahulu 

 

No Judul dan Penulis Alat Analisis Hasil 

1 Pengaruh Gaya 

Hidup Dan 

Persepsi 

Mahasiswa 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian Secara 

Online Di Kota 

Palembang 

(Sri 

Rahayu,dkk,2015) 

Analisis Regresi 

Linier 

1.  Pengujian secara simultan 

pada selang kepercayaan 

sebesar  95% 

menunjukkan terdapat 

pengaruh yang positif  

signifikan antara gaya dan 

persepsi terhadap 

keputusan pembelian 

online. 

2.  Pengujian secara parsial 

pada selang kepercayaan 

95% menunjukkan bahwa 

ada pengaruh yang positif 

signifikan gaya hidup 

terhadap keputusan 

pembelian secara online. 

3.  Pengujian secara parsial 

pada selang kepercayaan 

95% menunjukkan bahwa 

ada pengaruh yang 

signifikan persepsi 

terhadap keputusan 

pembelian secara online. 

2 Pengaruh E-wom 

Dan Persepsi Nilai 

Terhadap 

Keputusan 

Konsumen Untuk 

Berbelanja Online 

Di Lazada. 

(Donni Juni 

Priansa,2016) 

Analisis Linier 

Berganda 

1.  e-wom berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap keputusan 

konsumen untuk 

berbelanja. 

2. persepsi nilai berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap keputusan 

konsumen untuk 

berbelanja. 

3. e-wom dan persepsi nilai 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 
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No Judul dan Penulis Alat Analisis Hasil 

keputusan konsumen 

untuk berbelanja.  

3 Pengaruh eletroni 

word of mouth 

terhadap keputusan 

pembelian (survey 

konsumen pada 

dreezzel coffe 

bandung) 

Analisis Regresi 

Linier 

sederhana 

1. Terdapat pengaruh positif 

signifikan antara eletroni 

word of mouth dengan 

keputusan pembelian`di 

dreezle coffe bandung. 

4 The effect of social 

media, direct 

email, and 

eletronic word-of 

mouth on 

consumer purchase 

decision at zalora 

fashion online 

store. (Kevin 

Samuel 

Massie,2016) 

Multiple 

regression 

analysis 

tehnique 

 

1. Hasil Penelitian ini 

menunjukkan ada 

pengaruh positif 

signifikan dari media 

sosial, email langsung dan 

e-wom elektronik atau 

testimonial terhadap 

keputusan pembelian 

konsumen ditoko busana 

online zalora. 

2. secara bersamaan, ada 

pengaruh yang positif 

signifikan media sosial 

dan e-wom elektronik 

terhadap keputusan 

pembelian konsumen di 

toko busana online zalora. 

3. tidak ada pengaruh positif 

signifikan dari email 

langsung terhadap 

keputusan pembelian 

konsumen d toko busana 

online zalora. 

5 Pengaruh  

Electronic word of 

mouth (E-Wom) 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian pada 

konsumen cafe roti 

gempol dan kopi 

anjis bandung. 

(Dian wahyu utami 

dan Marheni Eka 

Saputri, 2016) 

 

Analisa linier 

sederhana 

1.  electronic word of mouth 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 
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No Judul dan Penulis Alat Analisis Hasil 

6 Pengaruh 

electronic word of 

mouth  terhadap 

pengetahuan 

konsumen serta 

dampaknya bagi 

keputusan 

pembelian  (Survei 

pada Followers 

Account Twitter 

@WRPdiet) 

(Mustika 

Ekawati.,dkk,2014

) 

analisis jalur 

(path analysis) 

1. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

electronic word of mouth 

berpengaruh langsung 

positif  dan signifikan 

terhadap variabel 

pengetahuan konsumen,  

2. electronic word of mouth 

berpengaruh langsung 

positif  dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian,  

3. pengetahuan konsumen 

berpengaruh langsung 

positif  dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian. 

7 Pengaruh gaya 

hidup, promosi dan 

kualitas produk 

terhadap keputusan 

pembelian pada 

cosmic. 

(Debora 

Kaharu.,dkk.2016) 

Regresi linier 

berganda. 

1. gaya hidup berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian cosmic. 

2. promosi berpengaruh 

positif dan siginifikan 

terhadap keputusan 

pembelian cosmic.  

3. kualitas produk 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

cosmic.  

4. gaya hidup, promosi, dan 

kualitas produk 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kepusan pembelian 

cosmic. 

8 

 

Pengaruh gaya 

hidup dan harga 

terhadap keputusan 

pembelian (studi 

kasus pada 

pelanggan 

peacockoffie 

semarang. 

(Suci dwi 

Analisis regresi 

linier berganda. 

1. gaya hidup berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

peacockoffie. 

2. Harga berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

peacockoffie. 
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No Judul dan Penulis Alat Analisis Hasil 

pangestu,Sri 

Suryoko,2016) 

3. gaya hidup dan harga 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

peacockoffie. 

9 Analisa pengaruh 

Motivasi, Persepsi, 

Sikap konsumen 

Terhadap 

keputusan 

pembelian Mobil 

Daihatsu Xenia di 

sidoarjo.  

(Riko 

Saputra,Hatane 

samuel,2013) 

Analisa regresi 

linier berganda. 

1. motivasi konsumen 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

mobil daihatsu xenia di 

sidoarjo. 

2. persepsi konsumen 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

mobil daihatsu xenia di 

sidoarjo. 

3. sikap konsumen 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

mobil daihatsu xenia di 

sidoarjo. 

10 Brand related e-

wom and its effects 

on purchase 

decision. 

(godfrey 

themba.,et 

all,2013) 

Multiple 

regression 

analysis 

tehnique 

1. E-wom berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap keputusan 

pembelian. 
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C. Kerangka pemikiran 

1. Hubungan antara variabel e-wom (x1) dengan variabel keputusan 

pembelian (y) 

Menurut Sutisna (2003) e-wom merupakan pernyataan positif atau 

negatif yang dibuat oleh pelanggan potensial, pelanggan aktual dan 

mantan pelanggan tentang produk atau perusahaan melalui internet. 

Hubungannya antara e-wom dengan keputusan pembelian yaitu ketika 

konsumen akan melakukan suatu pembelian online konsumen akan 

terlebih dahulu melihat komentar-komentar tentang kualitas suatu produk 

baik positif maupun negatif dari pelanggan atau seseorang yang sudah 

pernah membeli produk di toko online tersebut, jadi sebelum melakukan 

pembelian mereka akan memilih dan mempertimbangkannya terlebih 

dahulu.  Menurut Donni Juni Priansa (2016) e-wom berpengaruh positif 

signifikan terhadap keputusan pembelian secara online. Menurut 

Godfrey.,dkk (2013) e-wom berpengaruh positif signifikan terhadap 

keputusan pembelian. Menurut Ekawati,dkk, (2014) electronic word of 

mouth berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Menurut Utami,dan Saputri (2016) electronic word of mouth berpengaruh 

positif signifikan terhadap keputusan pembelian.  

2. Hubungan antara variabel gaya hidup (x2) dengan variabel keputusan 

pembelian (y).  

Gaya Hidup menurut Sumarwan (2015) lebih menggambarkan 

perilaku seseorang, yaitu seperti apa ia hidup, menggunakan uangnya, 
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dan memanfaatkan waktu yang dimilikinya. gaya hidup mempengaruhi 

keputusan pembelian online, sebagai contoh misalkan seorang wanita 

karir mereka mempunyai uang tetapi cenderung tidak memiliki waktu 

untuk berbelanja di mall, toko karena kesibukan bekerja sehingga mereka 

lebih memilih berbelanja  di Online shop karena lebih menghemat waktu 

mereka. Menurut Ainur Rofiq dan Yessi Artanti (2014) gaya hidup 

berpengaruh positif  signifikan terhadap keputusan pembelian. Menurut 

Debora kaharu dan Anindhyta Budiarti (2016) gaya hidup berpengaruh 

positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Menurut Suci dwi 

pangestu dan Sri Suryoko (2016) gaya hidup berpengaruh positif 

signifikan terhadap keputusan pembelian. 

3. Hubungan antara variabel persepsi (x3) dengan variabel keputusan 

pembelian (y)  

Persepsi adalah proses dimana kita memilih, mengatur, dan 

menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia 

yang berarti (Kotler Keller 2009). Persepsi mempengaruhi keputusan 

pembelian, beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu pelaku persepsi, 

target atau objek persepsi, situasi. Menurut Sri Rahayu, dkk, (2015) 

Persepsi berpengaruh positif  signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Menurut Rico Saputra dan Hatane semuel (2013) persepsi berpengaruh 

positif signifikan terhadap keputusan pembelian. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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  = Pengaruh masing – masing variabel secara parsial 

 = Pengaruh variabel secara simultan 
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H2 = Pengaruh (X2) Terhadap Y 

H3 = Pengaruh (X3) Terhadap Y 

H4 = Pengaruh (X1, X2, X3) Terhadap Y 
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D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang di berikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, sebelum didasarkan pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, jadi hipotesis juga dapat 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, 

belum jawaban yang empiris (Sugiyono,2016). Oleh karena itu, penelitian 

telah mengembangkan beberapa hipotesis untuk mengekstensi model yang 

ada menjadi sebuah model baru, hipotesis ini yaitu : 

H1 : E-wom berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian 

secara online di akun instagram. 

H2 : Gaya hidup berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

pembelian secara online di akun instagram. 

H3 : Persepsi mahasiswa berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

pembelian secara online di akun instagram. 

H4 : hubungan antara variabel e-wom, gaya hidup, dan persepsi mahasiswa 

berpengaruh positif  signifikan terhadap keputusan pembelian secara 

online instagram. 
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