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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan variabel independen dari 

penelitian ini tetapi tidak berkaitan dengan variabel dependen ini.  Diantaranya 

adalah “pengaruh E-Commerce, gaya hidup dan harga terhadap keputusan 

konsumen”. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut:  

2.1.1. Shela Fitria Nurjanah, Rini Rahayu Kurniati, Daris Zunaida (2019) 

Penelitian yang dilakukan oleh Shela dkk berjudul “Pengaruh E-Commerce 

terhadap keputusan pembelian pada belanja online shopee” dimana tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh e-commerce 

terhadap keputusan pembelian pada belanja online. Penelitian ini dilakukan di 

malang oleh tiga orang yaitu Shela, Rini, Daris sepanjang tahun 2018 sampai 1 

Agustus 2019. Kerangka penelitian dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini. 

 

    

GAMBAR 2.1  

KERANGKA PEMIKIRAN Nurjanah, Kurniati,  Zunaida (2019) 

E-Commerce
Keputusan Pembelian 

Konsumen
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Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan 

data melalui kuesioner online dengan cara membagikan link kuesioner kepada 

beberapa mahasiswa Universitas Islam Malang dan diminta untuk mengisinya. 

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi 

Linier Berganda. Analisis linier berganda di gunakan untuk mengetahui beberapa 

pengaruh dari perubahan dari suatu variabel bebas terhadap variabel terikat 

(Sugiyono, 2005: 261). Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang telah 

dilakukan kepada 105 mahasiswa Universitas Islam Malang, peneliti membagi 

karakeristik responden menjadi 3 bagian, yaitu :   

1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yaitu perbedaan pada 

besar kecilnya jumlah responden yang dihasilkan dalam penelitian ini, 

terjadi secara kebetulan. Penelit hanya fokus pada mahasiswa yang pernah 

melakukan belanja online pada Shopee baik responden berjenis laki-laki 

maupun perempuan. 

2. Karakteristik responden berdasarkan usia ada 103 orang diantaranya berusia 

dibawah 25 tahun, dan 2 orang responden berusia > 25-30 tahun, sehingga 

mayoritas mahasiswa yang menggunakan aplikasi belanja online Shopee 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang berusia dibawah 25 tahun. 

3. Karakteristik berdasarkan fakultas dari 105 mahasiswa sebagian besar 

responden yang melakukan pembelian pada belanja online Shopee adalah 

Fakultas Ilmu Administrasi 49 responden (46,7%), Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis 28 responden (26,7%), Fakultas Hukum 7 responden (6,7%), 

Fakultas MIPA 1 responden (1%), Fakultas Teknik 5 responden (4,8%), 
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Fakultas Agama Islam 0 responden (0%), FakultasPertanian 10 responden 

(9,5%), Fakultas Peternakan 1 responden (1%), Fakultas Kedokteran 1 

responden (1%), dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 3 responden 

(2,9%). 

Persamaan  

a. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang penggunaan E-Commerce sebagai 

tempat belanja online. 

b. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sama-sama melalui 

kuesioner. 

Perbedaan  

a. Populasi penelitian terdahulu lebih berfokus pada mahasiswa Universitas 

Islam Malang, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada semua 

pengguna E-Commerce yang ada di Jawa Timur. 

b. Penelitian terdahulu berfokus pada pembelian seluruh produk yang ada di E-

Commerce, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada pembelian ikan 

arwana melalui E-Commerce.  

 

2.1.2. Anna Kukla-Gryz, Katarzyna Zagórska (2017) 

Penelitian yang yang dilakukan oleh Anna dkk berjudul ”The effects of 

individual internal versus external reference prices on consumer decisions for 

pay-what-you-want payments” dimana penelitian ini bertujuan untuk untuk 

mengetahui pengaruh harga produk dalam keputusan konsumen, dan 

membandingkan efek antara konteks bahwa pengambilan keputusan pada produk 
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fokus sulit dan mudah. Penelitian ini dilakukan oleh Anna Kukla-Gryz, Katarzyna 

Zagorska yang di publikasikan pada tahun 2018. Kerangka penelitian saya buat 

sendiri karena jurnal tidak terdapat kerangka. Kerangka penelitian ini dapat dilihat 

pada gambar berikut ini. 

 

 

 

Gambar 2.2 

KERANGKA PEMIKIRAN Anna Kukla-Gryz, Katarzyna Zagórska  (2017) 

  

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, pengumpulan data 

menggunakan 343 data empiris pembeli online yang diambil secara acak. 

Selanjutnya menggunakan percobaan vignette. Adapun hasilnya penelitian ini 

menunjukkan bahwa Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa harga sangat 

berpengaruh pada keputusan konsumen. 

Persamaan  

a. Sama-sama meneliti terkait faktor-faktor yang berpengaruh pada keputusan 

konsumen. 

b. Variabel bebas dari penelitian terdahulu sama-sama menggunakan variabel 

harga. 

Perbedaan  

a. Objek penelitian terdahulu menggunakan semua produk, sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan ikan arwana. 

Harga Keputusan 

konsumen 
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Purchasing 
Decisions

Lifestyle
Product 
Quality

Purchase 
Motivation

b. Populasi yang di fokuskan pada penelitian terdahulu yaitu konsumen 

pembeli produk di toko tersebut, sedangkan penelitian sekarang berfokus 

pada orang yang sudah pernah berbelanja online. 

2.1.3. Herawati, Kardoyo, Dian Wisika (2019) 

Dalam penelitian yang berjudul “Predicted Purchasing Decisions from 

Lifestyle, Product Quality and Price Through Purchase Motivation” dimana 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh gaya 

hidup, kualitas produk, dan harga, baik secara langsung maupun tidak langsung 

keputusan pembelian melalui pembelian dalam motivasi pembelian di Trusmi 

Batik Showroom Cirebon. Penelitian ini dilakukan oleh Herawati, Kardoyo, Dian 

Wisika di Cirebon. 

Pada penelitian ini variabel independennya adalah Lifestyle, Product Quality 

and Price Through Purchase Motivation dan variabel dependennya adalah 

predicted purchasing. Kerangkah penelitian bisa di lihat pada gambar berikut ini  

 

 

Gambar 2.3 

KERANGKA PEMIKIRAN Herawati, Kardoyo, Dian Wisika (2019) 

 

  

 Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, dengan data kuantitatif 

dan teknik analisis dan menggunakan SPSS. Metode pengumpulan data diperoleh 



13 
 

pembagian link kuesioner pada pembeli batik di Cirebon. Sampel yang digunakan 

sebanyak 110 responden, dengan accidental sampling. Kuesioner diukur 

menggunakan skala likert dengan lima pilihan jawaban, berikut indikator yang 

digunakan pada penelitian Herawati dkk (2019) : 

1. Gaya hidup adalah gaya hidup seseorang di dunia dunia yang diekspresikan 

dalam aktivitas, minat, dan pendapat. Gaya hidup juga mencerminkan 

konsumsi Pola bagaimana ia menggunakan waktu dan uang tidak permanen, 

cepat berubah disesuaikan dengan perubahan hidupnya. Perubahan gaya 

hidup akan mengubah pola konsumsi seseorang. Indikator yang digunakan 

untuk mengukur gaya hidup adalah (1) aktivitas, (2) minat, dan (3) 

pendapat. 

2. Harga adalah jumlah uang yang dikenakan untuk produk atau 

layanan. Sepanjang sejarahnya, harga telah menjadi faktor utama yang 

mempengaruhi pilihan pembeli. Indikator yang digunakan untuk mengukur 

harga produk adalah: (1) Harga sesuai dengan kualitas produk, (2) 

Keterjangkauan harga, (3) Perbandingan harga lainnya produk. 

3. Motivasi dapat digambarkan sebagai dorongan individu dan memaksanya 

untuk melakukan, dan motivasi ini ditimbulkan oleh tekanan yang timbul 

dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Indikator yang digunakan untuk 

mengukur motivasi pembelian adalah: (1) lokasi bisnis strategis, (2) Harga, 

(3) Layanan menawarkan, (5) toko yang menarik, (6) kemampuan si 

penjual.   
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harga tidak mempengaruhi 

keputusan pembelian online, tetapi kepercayaan memengaruhi keputusan 

pembelian online, dan memediasi pengaruh risiko dan harga pada keputusan 

pembelian online. Semakin tinggi tingkat kepercayaan konsumen akan meningkat 

secara online keputusan pembelian meskipun dapat membuat lebih tinggi risiko 

dan harga yang lebih tinggi bagi konsumen. 

Persamaan  

a. Variabel bebas penelitian terdahulu sama-sama menggunakan gaya hidup 

b. Penelitian terdahulu sama-sama menggunakan pengumpulan data kuesioner. 

Perbedaan  

a. Penelitian terdahulu menggunakann objek batik, sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan ikan arwana. 

b. Penelitian terdahulu hanya mengambil responden di kota Cirebon, 

sedangkan penelitian yang sekarang mengambil responden seluruh Jawa 

Timur. 
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TABEL 2.1 

PERBANDINGAN PENELITIAN SAAT INI DENGAN PENELITIAN 

TERDAHULU  

 

Nama Peneliti Shela Fitria 

Nurjanah, 

Rini 

Rahayu 

Kurniati, 

Daris 

Zunaida 

(2019) 

Anna Kukla-

Gryz, Katarzyna 

Zagórska (2017) 

Herawati, 

Kardoyo, 

Dian 

Wisika 

(2019) 

M. Hanif 

Firmansyah 

Judul Peneliti Pengaruh E-

Commerce 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

pada 

belanja 

online 

shopee 

The effects of 

individual 

internal versus 

external reference 

prices on 

consumer 

decisions for pay-

what-you-want 

payments 

Predicted 

Purchasing 

Decisions 

from 

Lifestyle, 

Product 

Quality and 

Price 

Through 

Purchase 

Motivation 

 

Pengaruh E-

Commerce, 

gaya hidup 

dan harga 

terhadap 

keputusan 

konsumen 

dalam 

membeli ikan 

arwana di 

Jawa Timur 

Variabel 

Bebas 

E-

Commerce 

Harga  Lifestyle, 

Product 

Quality and 

Price 

E-Commerce, 

gaya hidup 

dan harga 

Variabel 

Terikat 

Keputusan 

pembelian 

Keputusan 

pembelian 

Purchasing 

Decisions 

Keputusan 

pembelian 

Variabel 

Mediasi 

Shopee - - Ikan arwana 

Lokasi 

Penelitian 

Universitas 

Islam 

Malang 

Faculty of 

economicsciences, 

university of 

warsaw 

Cirebon Jawa timur 

Populasi 120 110 150 166 

Sampel 105 96 110 45 

Responden Mahasiswa Pembeli Pembeli Penghobi Ikan 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Kuesioner Kuesioner Kuesioner Kuesioner 

Teknik 

Analisis 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

SEM-PLS 
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Hasil 

Penelitian 

E-

commerce 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

konsumen 

Harga 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

konsumen. 

Harga tidak 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

online, 

sedangkan 

kepercayaan 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

online. 

E-commerce, 

harga dan 

gaya hidup 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

konsumen 

dalam 

membeli ikan 

arwana di 

Jawa Timur 

 

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1 E-Commerce 

 E-commerce merupakan proses membeli, menjual, atau memperdagangkan 

data, barang, atau jasa melalui internet (Turban, 2015).  E-commerce didefinisikan 

sebagai transaksi komersial yang melibatkan pertukaran nilai yang dilakukan 

melalui atau menggunakan tekonologi digital antara individu (Strauss, 2015). 

Media e-commerce melibatkan penggunaan internet, world wide web, dan aplikasi 

atau browser pada perangkat selular atau mobile untuk bertransaksi bisnis. 

Platform mobile adalah pengembangan terbaru dalam infrastruktur Internet dari 

berbagai perangkat mobile seperti smartphone dan tablet melalui jaringan nirkabel 

(wifi) atau layanan telepon seluler. Pada awal berkembangnya e-commerce, satu-

satunya media digital adalah web browser, namun saat ini media yang lebih 

banyak digunakan adalah melalui aplikasi mobile (Strauss, 2015).  
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1. Jenis-jenis E-Commerce  

  Kegiatan E-Commerce mencakup banyak hal. Ada beberapa jenis transaksi 

di dalam e-commerce ini, antara lain bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, 

konsumen ke konsumen atau konsumen ke bisnis. Oleh karena itu, istilah e-

commerce dan e-business selalu dikaitkan.  

a. E-Commerce Business to Business (B2B) 

Transaksi e-commerce ini dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama 

memiliki kepentingan bisnis. Dua belah pihak ini saling mengerti dan 

mengetahui bisnis yang dijalankan. Umumnya bisnis tersebut dilaksanakan 

secara berkesinambungan, atau secara sederhana berlangganan. Contoh 

sederhana dari B2B ini yaitu produsen dan suplier yang saling bertransaksi 

secara online baik untuk konsultasi kebutuhan barang, hingga proses 

pembayarannya. 

b. E-commerce Business to Consumer (B2C) 

Business to consumer dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. 

Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual-beli biasa. Konsumen 

mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. 

c. E-commerce C2C (Konsumen Ke Konsumen) 

C2C dilakukan oleh konsumen ke konsumen, apabila sering menggunakan 

Tokopedia, Bukalapak, shopee, maka inilah yang dinamakan B2C Transaksi 

jual beli di lakukan secara online melalui market place, sehingga C2C 

menjadi perantara antara penjual dan pembeli. 
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d. Consumen to Busines (C2B) 

C2B adalah kebalikan B2C yang mana konsumen terakhir bertindak sebagai 

penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. 

2. Kelebihan dan kekurangan  

 Menurut Strauss (2015), kelebihan e-commerce ada 3 yaitu Kelebihan e-

commerce bagi perusahaan, bagi pelanggan, bagi masyarakat. Adapun kekurangan 

dari e-commerce Menurut Strauss (2015), yaitu e-commerce memiliki beberapa 

keterbatasan, secara teknologi dan nonteknologi, yang telah memperlambat 

pertumbuhan dan penerimaanya. Keterbatasan teknologi meliputi kurangnya 

standar keamanan yang diterima secara universal bandwith telekomunikasi yang 

tidak cukup dan mahalnya akses. Keterbatasan non-teknologi meliputi persepsi 

bahwa e-commerce tidak aman, segi hukumnya yang belum lengkap, serta 

kurangnya penjual dan pembeli besar yang penting. 

2.2.2 Harga  

 Definisi harga Menurut (Philip kotler & Gary Amstrong, 2015), harga 

adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu barang atau jasa atau jumlah 

dari nilai uang yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau 

menggunakan produk atau jasa tersebut. Menurut Suparyanto & Rosad (2015), 

harga adalah jumlah sesuatu yang memiliki nilai pada umumnya berupa uang 

yang harus dikorbankan untuk mendapatkan suatu produk. Menurut Andi (2015) 

Harga menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi pilihan seorang pembeli, 

harga cukup berperan dalam menentukan pembelian konsumen, untuk itu sebelum 
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menetapkan suatu harga, sebaiknya perusahaan melihat beberapa refrensi harga 

suatu produk yang dinilai cukup tinggi dalam penjualan.  

1. Indikator-indikator harga 

 Menurut Philip kotler & Gary Amstrong (2015), didalam variabel harga ada 

beberapa unsur kegiatan utama harga yang meliputi daftar harga, diskon, 

potongan harga, dan periode pembayaran. ada 4 indikator harga yaitu: 

a. Kesesuaian harga dengan kualitas produk. 

b. Keterjangkauan harga. 

c. Kesesuaian harga dengan manfaat. 

d. Daya saing harga. Kesesuaian harga dengan manfaat. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga 

 Permintaan barang menunjukan reaksi menyeluruh dari pasar terhadap 

pilihan tingkat harga yang kemungkinan akan di bebankan, dan meringkas reaksi 

banyak individu yang memiliki kepekaan berbeda-beda terhadap harga. Meskipun 

kepekaan para pembeli terhadap harga berbeda-beda, namun ada hal-hal yang 

tetap sama, yaitu diantaranya bahwa kepekaan terhadap harga dipengaruhi oleh : 

1. Keunikan 

Semakin unik sebuah produk, semakin berkuranglah kepekaan pembeli 

terhadap harga. Maka sebuah perusahaan dituntut untuk selalu kreatif dan 

inovatif. 

2. Kesadaran Adanya Pengganti 

Semakin rendah kesadaran pembeli tentang adanya pengganti, semakin 

semakin berkuranglah kepekaan mereka terhadap harga. 
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3. Jumlah Total Pengeluaran 

Semakin rendah jumlah total pengeluaran untuk membeli sebuah 

produkdalam rasio terhadap penghasilan pembeli, semakin berkuranglah 

kepekaan pembeli terhadap harga. 

4. Sulitnya Membandingkan 

Semakin sulit pembeli membandingkan mutu produk-produk pengganti, 

semakin berkurang kepekaan mereka terhadap harga. 

5. Manfaat Akhir 

Semakin rendah jumlah pengeluaran dibandingkan dengan biaya total 

produk akhir, semakin berkuranglah kepekaan pembeli terhadap harga. 

6.  Biaya Bersama 

Jika sebagian biaya untuk membelisebuah produk ditanggung olehpihak 

lain, kepekaan pembeli terhadap harga berkurang. 

7. Investasi Menabung 

 Kepekaan pembeli berkurang bila produk yang digunakan dalam 

hubungannya dengan aktiva yang telah ditanamkan sebelumnya. 

8. Kualitas Produk 

Kepekaan pembeli terhadap harga berkurang, jika produk dianggap lebih 

bermutu, lebih bergengsi dan lebih eksklusif. 

9.  Persediaan 

Kepekaan pembeli terhadap harga berkurang jika mereka tidak dapat 

menyimpan produk tersebut. 
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2.2.3 Gaya Hidup  

 Gaya hidup menurut Kotler (2018) adalah pola hidup seseorang di dunia 

yang di ekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup 

menggambarkan “keseluruhan diri seseorang” dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya. Gaya hidup menggambarkan seluruh pola seseorang dalam 

beraksi dan berinteraksi di dunia. Secara umum dapat diartikan sebagai suatu gaya 

hidup yang dikenali dengan bagaimana orang menghabiskan waktunya (aktivitas), 

apa yang penting orang pertimbangkan pada lingkungan (minat), dan apa yang 

orang pikirkan tentang diri sendiri dan dunia di sekitar (opini). Gaya hidup adalah 

perilaku seseorang yang ditunjukkan dalam aktivitas, minat dan opini khususnya 

yang berkaitan dengan citra diri untuk merefleksikan status sosialnya. Menurut 

suwarman (2015) gaya hidup sering digambarkan dengan kegiatan, minat dan 

opini dari seseorang (activities, interests, and opinions). Gaya hidup seseorang 

biasanya tidak permanen dan cepat berubah. Seseorang mungkin dengan cepat 

mengganti model dan merek pakaiannya karena menyesuakan dengan perubahan 

hidupnya. 

2.2.4 Keputusan Pembelian  

 Menurut Kotler & Amstrong (2015), keputusan pembelian adalah tahap 

dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar 

membeli. “Menurut Schiffman dan Kanuk (2015) keputusan pembelian 

didefinisikan sebagai sebuah pilihan dari dua tahu lebih alternatif pilihan”(Cole, 

DeNardin, Clow, 2017). Berdasarkan pengertian para ahli dapat disimpulkan 

bahwa keputusan pembelian merupakan sebuah proses pengambilan keputusan 
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yang diawali dengan pengenalan masalah kemudian mengevaluasinya dan 

memutuskan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan. 

1. Tahap-tahap Keputusan Pembelian 

Ada lima tahap pembelian yang akan dilalui oleh konsumen dalam proses 

pembelian, model ini menekankan bahwa proses pembelian bermula 

sebelum pembelian dan setelah melakukan pembelian. Konsumen tentu 

melewati kelima tahap ini untuk setiap pembelian yang mereka buat, 

dalam pembelian akan melewati tahap – tahap tersebut.  Menurut Kotler 

dan Keller (2015) ada lima tahap yang dilalui oleh konsumen dalam 

membuat keputusan pembelian dan tahap tersebut akan dijelaskan pada 

gambar berikut : 

 

Gambar 2.4 

Tahap-Tahap Keputusan Konsumen 

 

2.3. Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh E-Commerce Terhadap Keputusan Pembelian  

 Pembudidaya ikan arwana semakin pintar untuk melihat pasar dengan 

menggunakan E-Commerce sebagai perluasan cakupan geografis yang memberi 

pasar lebih besar dan potensial dimana mereka dapat menjual produk. Penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara e-commerce dan pengaruhnya 

terhadap keputusan pembelian pada ikan arwana. Tujuan dari penelitian ini untuk 

pengenalan 
masalah 

pencarian 
informasi

evaluasi 
alternatif

keputusan 
pembalian

perilaku 
setelah 

pembelian
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mempelajari komponen efektifitas e-commerce dan keputusan pembelian dalam 

perpektif electronic business. 

2.3.2 Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian  

 Menurut Suparyanto dan Rosad (2015 : 141), harga adalah jumlah sesuatu 

yang memiliki nilai pada umumnya berupa uang yang harus dikorbankan untuk 

mendapatkan suatu produk. Penentuan harga ini merupakan salah satu keputusan 

yang penting bagi manajemen. Harga yang ditetapkan harus dapat menutup semua 

ongkos, atau bahkan lebih dari itu, yaitu untuk mendapatkan laba, namun jika 

harga ditentukan terlalu tinggi akan berakibat kurang menguntungkan sehingga 

pembeli akan berkurang, volume penjualan berkurang, semua biaya mungkin 

tidak dapat ditutup dan akhirnya perusahaan akan menderita rugi. Salah satu 

prinsip bagi manajemen dalam penentuan harga ini adalah menitikberatkan pada 

kemauan pembeli untuk harga yang telah ditentukan dengan jumlah yang cukup 

untuk menutup ongkos dan menghasilkan laba. Harga dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian. Penelitian ini menyatakan bahwa harga berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian karena ikan arwana yang bagus tidak akan dijual 

dengan harga murah. begitupun dengan sebaliknya ikan arwana yang kurang 

bagus tidak akan laku jika dijual dengan harga mahal. Tetapi jika ikan arwana 

tersebut unik kita bias mempermainkan harga ikan tersebut. 

2.3.3 Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian 

 Gaya hidup menurut kotler  (2015) adalah pola hidup seseorang di dunia 

yang di ekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup secara luas 

di definisikan sebagai orang menghabiskan waktu mereka (aktifitas) apa yang 
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mereka anggap penting dalam lingkungannya (keterkaitan) dan apa yang mereka 

perkirakan tentang diri mereka sendiri dan dunia sekitarnya. Berdasarkan 

keterangan diatas gaya hidup dalam penelitian ini yaitu dimana kepuasan yang di 

dapat oleh seseorang dengan membeli suatu produk untuk menikmati keindahan 

dan keunikan produk yang dibeli. Dalam penelitian ini dapat diukur bahwa gaya 

hidup mempengaruhi status sosial dan derajat seseorang dilihat dari gaya hidup 

dengan memelihara ikan arwana. 

 

2.4. Kerangka Pemikiran 

 
Gambar 2.5 

KERANGKA PEMIKIRAN M HANIF FIRMANSYAH (2020) 

 

 

2.5. Hipotesis Penelitian 

H1 : E-Commerce  berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam 

membeli ikan arwana di Jawa Timur. 

H2 : Harga  berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli ikan 

arwana di Jawa Timur. 

H3 : Gaya Hidup  berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam 

membeli ikan arwana di Jawa Timur. 
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