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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 PenelitianTerdahulu 

Dalam penelitianyang berjudul kenyamanan, harga, persepsi kualitas, 

gaya hidup, dan keputusan pembelian, terdapat tiga jurnal sejenis yang digunakan 

sebagai perbandingan dalam penyusunan metode penelitian. 

2.1.1 Nurshat Shabrin, Sarod Khandeker dan Teresa Susial (2017). 

Penelitian ini berjudul Factor Affecting SmartPhone Purchase Decision 

of Generation-y. Saat ini, Generation-Y menyumbang proporsi terbesar dari populasi 

Malaysia, dan mereka adalah pengguna utama SmartPhone. Tujuan utama dari 

penelitian ini adalah untuk menentukan faktor–faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian Smartphone Generation-y. Berdasarkan tinjauan pustaka dan survei, 

penelitian ini menemukan tujuh faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

smartphone : merek, kenyamanan, ketergantungan, harga, pengaruh sosial, fitur 

produk, dan kebutuhan sosial. Penelitian ini menggunakan kuesioner dangan skala 5 

poin untuk pengumpulan data dan sample 152 responden ( generation-Y) dari 

wilayah Kuching, Malaysia. Penelitian ini menemukan bukti bahwa pengaruh sosial, 

fitur produk, dan citra merek memiliki dampak positif yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian smartphone. Faktor – faktor lain, seperti kenyamanan, 

ketergantungan, harga dan kebutuhan sosial secara sistematis tidak signifikan. 
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Gambar 2.1. 

KERANGKA PEMIKIRAN NURSHAT SHABRIN, SAROD KHANDEKER DAN 

TERESA SUSILA (2017 

 

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 

penggunaan variabel kenyamanan dan harga yang mempengaruhi keputusan 

pembelian. Adapun persamaan instrumen yang digunakan penelitian terdahulu 

dengan penelitian sekarang yakni menggunakan kuesioner dan pengukuran pada 

penelitian keduanya menggunakan skala liket.Perbedaan peneliti dahulu dengan 

peneliti sekarang adalah alat analisis dimana peneliti dahulu menggunakan  PLS ( 

partial least square ) dan peneliti sekarang menggunakan SPSS. Adapun perbedaan 

pada jumlah responden, penelitian dahulu sebanyak 152 responden sedangkan 

penelitian sekarang  sebanyak 100 responden. Objek dan lokasi penelitian juga 

berbeda yakni jika penelitian  terdahulu berlokasi di Malaysia, penelitian yang 

sekarang di Surabaya, sedangkan untuk objek penelitian terdahulu yaitu pembelian 

Perhatian Merek 

Kenyamanan 

Perhatian Merek 

Harga  

Produk 

Sosial 

Kebutuhan Sosial 
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pembelian ponsel 
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ponsel pintar generasi Y, namun penelitian yang sekarang menggunakan objek 

Coffee Toffee di Surabaya. 

2.1.2 Nisal Rochana Gunawardane (2015) 

Penelitian ini berjudul Impact of brand equity towards purchasing 

decision : A situation on mobile telecommunication services of Sri Lanka. Untuk 

sampel yang terpilih dari Kota Colombo dan Gampaha, 300 kuesioner dibagikan dan 

hasil yang dikumpulkan dari responden di analisis untuk mendapatkan kesimpulan 

yang bermakna. Untuk mencapai ini, kerangka kerja konseptual dirancang dan 

hubungan antar jonstruktur (ekuitas merek, niat beli) dihipotesiskan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

KERANGKA PEMIKIRAN NISAL GUNAWARDANE (2015) 

 

 Persamaan peneliti ini dengan penelitian terdahulu adalah pada 

penggunaan variabel persepsi kualitas mempengaruhi keputusan pembelian. Adapun 

persamaan Instrumen yang digunakan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang 

yakni menggunakan kuesioner, sedangkan pengukuran keduanya menggunakan skala 

Likert. persamaan dari penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah pada alat 

analisis dimana peneliti terdahulu dan peneliti sekarang menggunakan alat analisis 

Loyalitas merek 

Kesadaran merek 

Persepsi kualitas 

Asosiasi merek 

Keputusan pembelian 
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SPSS. Adapun perbedaan pada jumlah responden, peneliti terdahulu sebanyak 300 

responden sedangkan peneliti sekarang sebanyak 100 responden. Objek dan lokasi 

penelitian juga berbeda yakni peneliti terdahulu berlokasi di Sri Lanka dan peneliti 

sekarang berlokasi di Surabaya, sedangkan objek peneliti terdahulu yakni pelayanan 

komunikasi di Sri Lanka, namun penelitian yang sekarang menggunakan objek 

Coffee Toffee di Surabaya. 

2.1.3 Khairunnisa, Ujang, dan Najib (2018) 

 

Penelitian ini berjudul The effect of brand equity, marketing mix, and 

lifestyle toward purchase decision at coffee shop in Bogor. Kopi menjadi salah satu 

komoditas penting baik dalam hal konsumsi maupun dalam hal produksi. Oleh 

karena itu, interaksi dalam pemasaran dengan sistem dan kegiatannya harus dapat 

lebih dekat antara konsumen dengan produk dan nama merek perusahaan yang 

ditawarkan. Saat ini, masyarakat perkotaan saat ini mengalami perubahan gaya hidup 

modern saat ini adalah kebiasaan kelompok masyarakat tertentu yang suka 

mengkonsumsi kopi di warung kopi. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik konsumen XYZ coffee, menganalisis 

pengaruh ekuitas merek, gaya hidup, dan bauran pemasran xyz coffee terhadap 

keputusan pembelian konsumen, dan untuk merumuskan strategi pemasaran 

alternatif berdasarkan faktor yang mempengaruhi pemasaran campuran dan ekuitas 

merek XYZ Coffee. 
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Gambar 2.3 

KERANGKA PEMIKIRAN KHAIRUNNISA, UJANG DAN NAJIB (2018) 

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

padapenggunaan variabel gaya hidup yang mempengaruhi keputusan pembelian. 

Adapun persamaan instrumen yang digunakan peneliti terdahulu dengan peneliti 

yang sekarang yakni menggunakan kuesioner, sedangkan pengukuran keduanya 

menggunakan skala Likert. Perbedan peneliti sebelumnya dan peneliti dimana 

peneliti terdahulu  menggunakan alat analisis PLS-SEM sedangkan peneliti sekarang 

menggunakan SPSS. Perbedaan pada jumlah responden, peneliti terdahulu sebanyak 

271 sedangkan peneliti sekarang sebanyak 100 responden. Obejek dan lokasi 

penelitian juga berbeda yakni jika penelitian terdahulu berlokasi di Bogor dan 

penelitian sekarang di Surabaya untuk objek penelitian terdahulu yaitu coffee shop 

dan objek peneliti sekarang menggunakan Coffee Toffee. 
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Tabel 2.1 

PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU DENGAN PENELITIAN SAAT 

INI 

 

No. Item 

Nurshat 

Shabrin, Teresa 

Susila (2017) 

Nisal Rochana 

Gunawardane 

(2015) 

Khairunnisa, 

Ujang, Najib 

(2018) 

Ahmad Hadi 

Wibowo 

(2019) 

1. 
Judul 

Penelitian 

Factor affecting 

smartphone 

purchase of 

generation - y 

Impact of brand 

equity towards 

purchasing 

decision : A 

situation of 

mobile 

telocommunicati

on service of Sri 

Lanka. 

The effect of 

brand equity, 

marketing mix, 

and lifestyle 

toward purchase 

decision at 

coffee shop in 

Bogor 

Pengaruh 

kenyamanan, 

Harga, Perspsi 

kualitas, dan 

Gaya Hidup 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian di 

Coffee Toffee 

Surabaya. 

2 
Variabel 

bebas 

Perhatian merek 

Kenyamanan 

Ketergantungan 

Harga 

Produk 

Sosial 

Kebutuhan sosial 

Loyalitas merek 

Kesadaran 

merek 

Persepsi kualitas 

Asosiasi merek 

Ekuitas merek 

Bauran 

pemasaran 

Gaya hidup. 

Kenyamanan, 

harga, persepsi 

kualitas, gaya 

hidup. 

3. 
Variabel 

terikat 

Keputusan 

pembelian ponsel 

pintar generasi Y 

Keputusan 

pembelian 

Keputusan 

pembelian 

Keputusan 

pembelian 

4. Alat analisis SEM-PLS SPSS SEM-PLS SPSS 

5. 
Instrumen 

penelitian 
Kuesioner Kuesioner Kuesioner kuesioner 

6. Responden 
Pengguna 

smartphone 

Pengguna 

layanan seluler 

Konsumen XYZ 

Coffee 

Konsumen 

Coffee Toffee 

7. 
Jumlah 

responden 
152 300 271 112 

 

8 

Objek 

penelitian 
Smartphone 

Layanan 

koneksi seluler 
XYZ Coffee 

Coffeeshop 

Coffee Toffee 

9 Lokasi Serawa Malyasia 

Colombo dan 

Gampaha Sri 

Lanka 

Bogor Indonesia 
Surabaya 

Indonesia 

9 
Hasil 

penelitian 

Hasil dari 

penelitian ini 

menyatakan 

bahwa kepedulian 

merek, fitur 

 

Hasil penelitan 

ini menyatakan 

bahwa 

Kesadaran 

Berdasarkan 

hasil penelitian 

menyatakan 

bahwa ,  Ekuitas 

merek memiliki 

Berdasarkan 

hasil 

penelitian 

menjelaskan 

bawha 
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Sumber :Nurshat Shabrin, Sarod Khandeker dan Teresa Susial (2017), Nisal Rochana 

Gunawardane (2015), Khairunnisa, Ujang, dan Najib (2018) 

produk dan sosial 

berpengaruh 

positif terhadap 

keputusan 

pembelian 

Smartphone pada  

Generasi-Y di 

Kuching, 

Malaysia. Namun 

pada penelitian 

ini kenyamanan, 

ketergantungan, 

harga dan 

kebutuhan sosial 

tidak berpengaruh 

positif terhadap 

keputusan 

pembelian 

Smartphone pada 

Generasi-Y 

merek dan  

Persepsi kualitas 

mempunyai 

pengaruh positif 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

namun loyalitas 

merek dan 

Asosiasi merek 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian, 

Bauran 

pemasaran 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap ekuitas 

merek, Bauran 

pemasaran 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian dan 

Gaya hidup 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

 

Kenyamanan, 

Harga dan 

Persepsi 

Kualitas 

berpengaruh 

positif tidak 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

Sedangkan 

variabel Gaya 

Hidup 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

Coffee Toffee 

di Surabaya. 
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2.2 LandasanTeori 

Pada sub bab landasan teori ini akan diuraikan teori-teori dari setiap 

variabel yang dapat mendukung penelitian dan dijelaskan secara sistematis. 

2.2.1 KeputusanPembelian 

Menurut Kotler & Armstrong (2016:183)keputusan pembelian adalah 

tahap proses keputusan dimana konsumen secara actual melakukan pembelian 

produk. Menurut Kotler & Armstrong (2016:185)proses pengambilan keputusan 

sebagai berikut : 

1. Pengenalan Masalah 

Tahap pertam dari proses pembelian, dimana konsumen mengenali 

masalah atau kebutuhan. Kebutuhan dapat dipicu oleh rangsangan internal ketika 

salah satu kebutuhan normal seseorang, misalnya haus atau kelaparan, naik ke 

tingkat yang cukup tinggi untuk menjadi dorongan. Kebutuhan juga dipicu oleh 

rangsangan eksternal, misalnya iklan atau diskusi teman mungkin membuat Anda 

berfikir untuk membeli mobil baru. 

2. Pencarian Informasi 

Konsumen yang tertarik mungkin atau tidak mencari informasi lebih 

lanjut. Jika dorongan konsumen kuat dan produk yang memuaskan sudah dekat, 

kemungkinan akan membelinya kemudian. Jika tidak, konsumen dapat menyimpan 

kebutuhan dalam memori atau melakukan pencarian informasi yang terkait dengan 
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kebutuhan. Kosumen dapat memperoleh informasi dari dari teman, kenalan, iklan, 

media sosial, dan Keluarga. 

3. Evaluasi dan Alternatif 

Setelah melakukan pencarian informasi sebanyak mungkin tentang 

banyak hal dan mendapatkan informasi selanjutnya konsumen melakukan evaluasi 

tentang beberapa alternatif yang ada dan menentukan langkah selanjutnya. 

4. Keputusan pembelian 

Setelah tahap – tahap awal dilakukan, sekarang tiba saatnya bagi pembeli 

untuk menentukan pengambilan keputusan apakah jadi membeli atau tidak. Jika 

keputusan menyangkut jenis produk, bentuk produk, merek, penjual, kualitas dan 

sebagainya. 

5. Perilaku pasca pembelian 

Setelah membeli suatu produk, konsumen akan mengalami beberapa 

tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Ada kemungkinan bahwa pembeli memiliki 

ketidakpuasan setelah melakukan pembelian, karena mungkin harga barang dianggap 

terlalu mahal, atau mungkin karena tidak sesuai dengan keinginan atau gambaran 

sebelumnya dan sebagainya. Untuk mencapai keharmonisan dan meminimumkan 

ketidakpuasan pembeli harus mengurangi keinginan – keinginan lain sesudah 

pembelian, atau juga pembeli harus mengeluarkan waktu lebih banyak lagi untuk 

melakukan evaluasi sebelum membeli. 
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Indikator keputusan pembelian merujuk pada penelitian Shabrin, Khandaker, 

Kasheem, Hie, & Susila (2017:65) adalah sebagai berikut : 

1. Rencana : rangkaian dari kegiatan yang akan dilakukan seseoarang atau 

sekelompok di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. 

2. Mencari informasi produk : konsumen mencari informasi sebelum membeli 

suatu produk. 

3. Manfaat produk : apakah produk yang akan di beli bermanfaat atau tidak 

untuk konsumen. 

4. Mempengaruhi orang lain, menyarankan orang lain agar membeli produk 

yang sama 

2.2.2 Kenyamanan  

Kenyamanan adalah suatu keadaan telah terpenuhi kebutuhan dasar 

konsumen, sehingga mengakibatkan perasaan senang, enjoy, dan sejahtera Kolcabe 

(2004:63) dalam Eva, Rois, & A (2016:40). Berdasarkan definisi tersebut 

kenyamanan merupakan kondisi perasaan berdasarkan persepsi masing – masing 

induvidu dimana rasa nyaman tersebut memilik perbedaan tertentu. Konsumen 

menghargai kenyamanan karena kelangkaan waktu Genova (2010) dalamShabrin, 

Khandaker, Kasheem, Hie, & Susila (2017:53). Kenyamanan mengacu pada suatu 

kondisi dimana pekerjaan disederhanakan. 

Menurut Pikkarainenet.al (2014) dalam Andy, Imam, & 

Riyadi(2014:3)menyatakan bahwa kenyamanan yaitu sejumlah mana induvidu 
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melakukan aktivitas menggunakan suatu yang dianggap menyenangkan dirinya 

sendiri.Menurut penelitianShabrin, Khandaker, Kasheem, Hie, & Susila 

(2017:64)terdapat lima indikator kenyamanan tetapi hanya ada tiga indikator yang 

dapat diukur menurut objek penelitian sebagai berikut : 

1. Menghemat waktu : bagaimana cara melayani konsumen dengan cepat dan 

tidak membuang waktu yang lama. 

2. Kemudahan berinteraksi : suatu tindakan yang terjadi dengan orang lain 

dengan mudah. 

3. Kemudahan menggunakan : bagaimana seseorang dapat memanfaatkan produk 

dan fasilitas dengan baik 

2.2.3 Harga  

Menurut Kotler & Armstrong (2011:128)mendefinisikan harga sebagai 

sejumlah uang yang diminta untuk suatu produk atau jasa. Secara luas dapat 

dikatakan bahwa harga ialah jumlah nilai yang diberikan oleh konsumen untuk 

memperoleh keuntungan (benefit) atas kepemilikan atau penggunaan suatu produk 

atau jasa. Secara historis, harga menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi 

pilihan seseorang pembeli. Namun, pada faktor nonharga juga dinilai penting, 

meskipun demikian, harga merupakan salah satu elemen terpenting yang menentukan 

pangsa pasar dan tingkat keuntungan. 

Penetapan harga merupakan sebuah bagian yang penting dan kompleks 

dalam menejemen pemasaran. Pihak penetapan harga adalah sebuah elemen strategis 

yang sangat kritis, penting dalam bauran pemasaran karena menjelaskan persepsi 
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mengenai kualitas, dengan demikian harga merupakan kontributor penting dalam 

memposisikan sebuah produk/jasa. 

Terdapat lima Indikator harga merujuk pada penelitian Shabrin, Khandaker, 

Kasheem, Hie, & Susila (2017:64) tetapi yang dapat di gunakan dalam penelitian ini 

hanya empat indikator sebagai berikut : 

1. Harga murah : harga yang lebih rendah dari harga yang berlaku dipasaran. 

2. Perkiraan harga, harga barang dan jasa yang di perkirakan berdasarkan data 

yang diketahui.  

3. Kesesuaian harga dengan kualias : harga adalah elemen yang penting untuk 

menilai kualitas suatu barang atau jasa, semakin mahal harga maka semakin 

bagus kualitas dari produk. 

4. Pertimbangkan harga : dalam membeli konsumen mempertimbangan harga 

dengan kualitas produk 

2.2.4 Persepsi kualitas 

Persepsi kualitas didefinisikan sebagai persepsi pelanggan mengenai 

keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa, relatif dan alternatif 

yang relevan serta berkaitan dengan tujuan yang dimaksud Keller (2003:238) dalam 

Achmad & Sri (2017:2). Kemudian menurut Sumarwan (2009:283) dalamAchmad 

&Sri (2017:2)persepsi kualitas adalah persepsi konsumen terhadap kualitas suatu 

merek barang atau jasa. Konsumen akan memiliki persepsi yang baik mengenai 

kualitas suatu merek ketika merek tersebut dinilai memenuhi harapan konsumen. 
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Bagi konsumen, kualitas akan memiliki banyak arti. Kualitas yang baik dapat 

diartikan bahwa merek tersebut memiliki keunggulan dibandingkan merek lainnya. 

Sedangkan menurut Tjiptono dalam Achmad & Sri (2017:2)persepsi kualitas adalah 

penilaian konsumen terhadap keunggulan atau keuntungan yang ada pada produk 

secara keseluruhan. Oleh karena itu persepsi kualitas didasarkan pada evaluasi 

subjektif konsumen terhadap kualitas produk. 

Menurut penelitian Gunawardane (2015:103)menjelaskan bahwa persepsi 

kualitas dapat di ukur dengan indikator sebagai berikut :  

1. Kualitas layanan pada karyawan 

2. Kualitas produk 

2.2.5 Gaya hidup 

Menurut Solomon dalam TatikSuryani (2013:56-57) gaya hidup 

merupakan pola konsumsi yang merefleksikan pilihan individu dalam hal 

bagaimanamenghabiskan uang dan waktunya. Dalam tabel 2.2 dibawah ini dijelaskan 

apa saja yang mempengaruhi gaya hidup dan bagaimana pengaruhnya 

terhadapkonsumsi. 

Tabel 2.2 

FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GAYA HIDUP 

Penentu gaya hidup Gaya hidup tercermin pada 
Dampak terhadap 

perilaku 

1. Demografi  

2. Sub – budaya 

3. Kelas sosial 

4. Motif 

5. Kepribadian 

6. Emosi 

7. Nilai – nilai 

8. Daur hidup keluarga 

9. Budaya 

10. Pengalaman masa lalu 

1. Aktivitas 

2. Minat 

3. Kesukaan/ketidaksukaan 

4. Sikpa 

5. Konsumsi 

6. Harapan 

7. Perasaan 

1. pembeli 

(bagaimana, kapan, 

dimana, apa dan 

dengan siapa) 

2. konsumsi (dimana, 

dengan siapa, 

bagaimana, kapan, 

dan apa) 

Sumber : Tatik Suryani (2013) 
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Berdasarkan tabel 2.2, penentu gaya hidup salah satunya adalah 

kepribadian. Sebenarnya konsep gaya hidup dan kepribadian adalah konsep yang 

berbeda. Gaya hidup lebih menunjukkan bagaimana individu menjalankan 

kehidupannya sedangkan kepribadian adalah karakteristik internal. Namun jika 

dilihat dari psikologi keduanya saling terikat. Kepribadian konsumen yang berani 

mengambil resiko akan berbeda gaya hidupnya dengan konsumen yang kurang 

berani menerima resiko. Aktivitas, minat, kesukaan seseorang adalah beberapa 

cerminan dari gaya hidup. Dalam dampak terhadap perilaku, gaya hidup akan 

menentukan bagaimana, kapan, dimana apa dan dengan siapa dia melakukan 

pembelian. 

Silvia (2017) dalamKhairunnisa, Ujang, & Mukhammad (2018:7) 

mengugkapkan bahwa Gaya Hidup merupakan bagian dari perilaku konsumen juga 

mempengaruhi tindakan konsumen dalam melakukan pembelian. Menurut penelitian 

Khairunnisa et.al (2018:7) indikator yang dapat mengukur gaya hidup sebagai 

berikut : 

1. aktivitas : apakah aktivitas konsumen ada hubungannya dengan produk yang 

digunakan. 

2. Minat : konsumen mempunyai minat pada produk berdasarkan Gaya Hidup 

konsumen. 

3. Pendapat : konsumen berpendapat bahwa melakukan pembelian berdasarkan 

Gaya Hidup 
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2.2.6 Pengaruh Kenyamanan terhadap keputusan pembelian 

Berdasarkan penelitian Nusrat Shabrin, et.al (2017) kenyamanan 

tidakberpengaruh terhadap keputusan pembelian. Kenyamanan yaitu sejauh mana 

induvidu melakukan aktivitas menggunakan suatu produk yang di anggap 

menyenangkan dirinya sendiri Pikkaraine, et,al (2014) dalam Andy Putra Mahkota, 

et.al (2014:3). Pada penelitian Nusrat Shabrin, et.al (2017) yang berjudul factors 

affecting smartphone purchase Decision of Generation-Y mengungkapkan bahwa 

tidak ada korelasi signifikan kenyamanan terhadap keputusan pembelian. 

2.2.7 Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian 

Menurut penelitian Nurshat Shabrin, Teresa Susila (2017) variabel harga 

tidak mendukung konsumen untuk memutuskan membeli, dimanan jika harga naik 

maka keputusan membeli akan turun. Menurut penelitian Adriel & Sunarti 

(2018:194) harga memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Keputusan 

pembelian akan meningkat jika setiap tambahan harga. Jadi apabila harga mengalami 

peningkatan, maka keputusan pembelian akan meningkat. Variabel harga merupakan 

salah satu variabel sangat berpengaruh untuk menciptakan keputusan pembelian. 

Maka dari itu harga perlu diperhatikan oleh setiap perusahaan untuk dapat 

meningkatkan keuntungan. Menurut Adriel & Sunarti (2018) dalam harga adalah 

faktor signifikan dalam keputusan pembelian. Yang antara lain menemukan bahwa 

harga memainkan peran penting dalam kepuasan konsumen, tetapi harga perangkat 

yang menciptakan dampak lebih dari faktor lainnya. 
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2.2.8 Pengaruh persepsi kualitas terhadap keputusan pembelian 

Persepsi kualitas akan mempengaruhi keputusan konsumen terhadap 

pembelian atau pemakaian suatu merek produk. Karena merek tersebut dapat 

memenuhi harapan konsumen. Persepsi yang baik mengenai kualitas suatu merek 

produk sering kali dijadikan alasan utama seorang konsumen membeli merek 

tersebut. konsumen tidak akan mempertimbangkan atribut – atribut lainnya, 

konsumen menilai bahwa produk tersebut memiliki kualitas yang baik, sehingga 

persepsi persepsi kualitas tersebut mengalahkan penilaian atribut – atribut lainnya 

dalam memutuskan pembelian. Serta dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Maindoka dalam Achmad & Sri (2017:3)yang menghasilkan bahwa persepsi kualitas 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen secara 

simultan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nisal Rochana Gunawardane 

(2015) menunjukan bahwa persepsi kualitas berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

2.2.9 Pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian. 

Gaya hidup merupakan perilaku yang mencerminkan masalah apa yang 

sebenarnya ada dalam pikiran seseorang yang cenderung berbaur dengan berbagai 

hal terkait dengan emosi dan psikoligis. gaya hidup berperan penting dalam 

melakukan pembelian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yohana & Nindira 

(2014) dalam Dhimas & Donant (2018:147) ditemukan bahwa ada pengaruh gaya 

hidup terhadap keputusan pembelian. Hal tersebut sama dengan yang diteliti peneliti 

terdahuluKhairunnisa, Ujang, & Mukhammad (2018:11)menunjukan bahwa gaya 
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H3 

H2 

H4 

H5 

hidup memiliki pengaruh positif langsung terhadap keputusan pembelian. Karena 

semakin mewah gaya hidup yang tinggi dari konsumen, semakin tinggi keputusan 

pembelian pada konsumen. 

2.3 KerangkaPemikiran 

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, maka kerangka 

pemikiran penelitian ini adalah : 

2.1  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 

KERANGKA PEMIKIRAN AHMAD HADI WIBOWO (2019) 

 

2.4 HipotesisPenelitian 

Menurut Sugiyono (2016:9)hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban 

yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis yang 

dapat diukur berdsarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut : 

Keputusan 

pembelian(Y) 

H1  kenyamanan X1 

Harga X2 
 

 

Persepsi kualitas X3 

 

Gaya hidup X4 
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H1: Kenyamananberpengaruh signifikanterhadapkeputusanpembelian di Coffee 

ToffeeSurabaya 

H2: Hargaberpengaruhsignifikanterhadapkeputusanpembelian di Coffee Toffee 

Surabaya 

H3: PersepsiKualitasberpengaruhsignifikanterhadapkeputusanpembelian di Coffee 

Toffee Surabaya 

H4 : Gaya Hidupberpengaruhsignifikanterhadapkeputusanpembelian di Coffee 

Toffee Surabaya 

H5 : Kenyamanan, Harga, Persepsi Kualitas dan Gaya Hidup secara simultas 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di Coffee Toffee Surabaya 

  


