
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

II. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Arti dan Pentingnya Pemasaran 

Pemasaran merupakan faktor penting untuk mencapai sukses bagi perusahaan 

akan mengetahui adanya cara dan falsafah yang terlibat didalamnya. Cara dan 

falsafah baru ini disebut konsep pemasaran (marketing concept). Konsep 

pemasaran tersebut dibuat dengan menggunakan tiga faktor dasar yaitu: 

 1. Saluran perencanaan dan kegiatan perusahaan harus berorientasi pada  

     konsumen / pasar. 

 2. Volume penjualan yang menguntungkan harus menjadi tujuan perusahaan, 

     dan bukannya volume untuk kepentingan volume itu sendiri. 

 3. Seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus dikoordinasikan dan 

     diintegrasikan secara organisasi. 

 
Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu-
individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 
inginkan melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran produk-produk yang 
bernilai (Kotler 2002: 5). 
 
Menurut Asosiasi Pemasaran Amerika dalam Kotler dan Keller (2009:5), 
Pemasaran adalah satu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk 
menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan 
dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan 
organisasi dan para pemilik sahamnya. 



19 
 

 
Pemasaran merupakan suatu kegiatan yang terpenting di dalam kehidupan 

perusahaan sebagai usahanya untuk mencapai tujuan, mengembangkan usaha, 

mendapatkan laba serta mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan itu 

sendiri. Berhasil tidaknya suatu usaha atau bisnis sangat tergantung pada 

keahlian manajemen serta keahlian dibidang pemasaran dari barang atau jasa 

yang diproduksi. 

 
Dalam proses pemasaran terdapat unsur penciptaan, pengkomunikasian, 

penyerahan kepada pelanggan serta mengelola hubungan baik dengan 

pelanggan. Hal ini berarti konsep pemasaran telah berkembang menjadi suatu 

proses yang dilakukan perusahaan tidak hanya untuk memuaskan pelanggan, 

namun juga menciptakan nilai dalam benak pelanggan agar dapat 

mempertahankan pelanggan yang ada. 

 
Pemasaran bagi pelanggan memiliki arti penting atas informasi, penyampaian 

nilai dan hubungan yang baik dengan perusahaan. Pelanggan akan mengetahui 

berbagai informasi dan referensi mengenai suatu produk maupun perusahaan 

melalui komunikasi pemasaran yang dilakukan. Selanjutnya pelanggan 

mendapat nilai yang disampaikan dalam mengkonsumsi suatu produk dari 

perusahaan tersebut. Selain itu, pelanggan akan merasa lebih mengenal dan 

lebih percaya pada perusahaan yang menjalin hubungan baik dengan pelanggan. 

Pemasaran masa kini yang terus berusaha menjalin hubungan baik dengan 

pelanggannya akan sangat memperhatikan keluhan yang disampaikan 
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pelanggannya dan menanggapi dengan adil dan sopan agar hubungan baik yang 

dijalin tetap terjaga.  

 
Kegiatan pemasaran merupakan langkah awal dari kegiatan suatu perusahaan 

dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan untuk terus 

berkembang dan memperoleh laba. Pemasaran menjadi salahsatu faktor yang 

paling penting bagi perusahaan untuk terus mempertahankan kegiatan usaha 

secara berkesinambungan. Pemasaran dalam suatu perusahaan memiliki peran 

yang sangat penting karena merupakan ujung tombak yang berhubungan 

langsung dengan pelanggan, sehingga terjalin hubungan dengan para pelanggan. 

Salahsatu tugas penting bagi karyawan pemasaran adalah dengan terus menjalin 

hubungan yang baik dengan pelanggan untuk mempertahankan pelanggan 

tersebut dan bahkan pelanggan yang benar-benar puas dapat merekomendasikan 

kepada pelanggan lain mengenai produk maupun perusahaan. 

 
Semua kegiatan perusahaan harus dicurahkan untuk mengetahui apa yang 

menjadi kegiatan konsumen dan kemudian memuaskan keinginan-keinginan 

pelanggan tersebut. Di dalam konsep pemasaran diajarkan bahwa kegiatan 

pemasaran suatu perusahaan harus dimulai dengan usaha mengenal dan 

merumuskan keinginan dan kebutuhan dari konsumen. Kemudian perusahaan 

menyesuaikan kegiatannya agar dapat memuaskan kebutuhan konsumen dengan 

cara efektif dan efisien. Maksud dari efektif dan efisien disini adalah dalam 

pemenuhan kebutuhan konsumen harus tepat sasaran dan tepat waktu, yaitu apa 

yang diinginkan konsumen dan kapan konsumen menginginkannya 
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2.2 Arti dan Pentingnya Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan 

dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian 

produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen 

merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan 

pembelian. Untuk barang berharga jual rendah (low-involvement) proses 

pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah, sedangkan untuk barang 

berharga jual tinggi (high-involvement) proses pengambilan keputusan 

dilakukan dengan pertimbangan yang matang. 

 
Pemahaman akan perilaku konsumen dapat diaplikasikan dalam beberapa hal, 

yang pertama adalah untuk merancang sebuah strategi pemasaran yang baik, 

misalnya menentukan kapan saat yang tepat perusahaan memberikan diskon 

untuk menarik pembeli. Kedua, perilaku konsumen dapat membantu pembuat 

keputusan membuat kebijakan publik. Ketiga adalah dalam hal pemasaran sosial 

(social marketing), yaitu penyebaran ide di antara konsumen. Dengan 

memahami sikap konsumen dalam menghadapi sesuatu, seseorang dapat 

menyebarkan ide dengan lebih cepat dan efektif. 

 
 2.2.1 Model Perilaku Konsumen 

Model perilaku konsumen yang dikemukakan Kotler menerangkan bahwa 

keputusan konsumen dalam pembelian selain dipengaruhi oleh karakteristik 

konsumen, dapat dipengaruhi oleh rangsangan perusahaan yang mencakup 

produk, harga, tempat dan promosi.  
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Variabel - variabel diatas saling mempengaruhi proses keputusan pembelian 

sehingga menghasilkan keputusan pembelian yang didasarkan pada pilihan 

produk, pilihan merek, pilihan penyalur, waktu pembelian, jumlah pembelian. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Model Perilaku Pembeli 

Sumber: (Kotler, Philip 2009: 178) 

 
2.3 Faktor Utama yang mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler (2009:166) perilaku pembelian dipengaruhi faktor-faktor utama 

sebagai berikut: 

a) Faktor-faktor kebudayaan, terdiri dari budaya, sosial budaya, dan kelas sosial. 

b) Faktor-faktor sosial, terdiri dari kelompok-kelompok referensi, keluarga, peranan 

dan status. 

c) Faktor-faktor pribadi, terdiri dari usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, situasi 

ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri. 

d) Faktor-faktor psikologis, terdiri dari motivasi, persepsi, proses belajar, 

kepercayaan dan sikap. 
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 Gambar 4. Model Terperinci dari Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

          Perilaku Konsumen 

Sumber: (Kotler, Philip 2009: 166) 

 
2.3.1 Faktor Kebudayaan 

Faktor-faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan dalam 

pada perilaku konsumen. Berikut ini adalah peran yang dimainkan oleh 

kebudayaan, sub-budaya dan kelas sosial. 

- Budaya 

Budaya atau kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari 

keinginan dan perilaku seseorang. Karena kebudayaan yang melingkupinya 

dan cenderung untuk menyerap adanya kebiasaan dalam kebudayaan tersebut 

dan ini akan membentuk perilaku sendiri. 
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- Sub-budaya 

Setiap kebudayaan terdiri dari sub-budaya yang lebih kecil yang memberikan 

identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk para anggotanya. Sub-

budaya mencakup kebangsaan, agama, kelompok ras, dan daerah geografis. 

Ini semua akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan 

pembelian suatu produk. 

- Kelas sosial 

Kelas sosial adalah kelompok-kelompok yang relatif homogen dan bertahan 

lama dalam suatu masyarakat, yang tersusun secara hierarki dan yang 

keanggotaannya mempunyai nilai, minat dan perilaku yang serupa. 

 
2.3.2 Faktor Sosial 

Perilaku konsumen juga akan dipengaruhi faktor-faktor sosial tertentu seperti 

kelompok   referensi, keluarga, dan status dan peranan sosial. 

- Kelompok referensi 

Kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai 

pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku 

seseorang. 

- Keluarga 

Anggota keluarga membentuk referensi yang paling berpengaruh dalam 

membentuk perilaku pembeli. 
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- Peran dan status 

Seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama hidupnya baik itu 

keluarga, klub, dan organisasi. Setiap peranan membawa status yang 

mencerminkan harga diri menurut masyarakat disekitarnya. 

 
2.3.3  Faktor Pribadi 

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik / ciri-ciri pribadinya, 

terutama yang berpengaruh adalah umur dan tahapan dalam siklus hidup 

pembeli, pekerjaannya, keadaan ekonominya, gaya hidupnya, pribadi dan 

konsep jati dirinya. 

- Umur dan Tahapan Dalam Siklus Hidup 

Orang membeli barang dan jasa selama hidupnya. Selera orang terhadap 

pakaian, furniture, dan rekreasi juga sangat berhubungan dengan umur. 

- Pekerjaan 

Pola konsumsi seseorang juga dipengaruhi oleh pekerjaan. Pekerja kasar 

kebutuhan dan gaya belinya tidak akan sama dengan pekerja kantoran dan 

sebagainya. 

- Keadaan Ekonomi 

Yang dimaksud dengan keadaan ekonomi seseorang adalah terdiri dari 

pendapatan yang dapat dibelanjakan (tingkatnya, stabilitasnya, dan polanya), 

tabungan dan hartanya (termasuk persentase yang mudah dijadikan uang), 

kemampuan untuk meminjam, dan sikap terhadap mengeluarkan lawan 

menabung. 
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- Gaya Hidup 

Gaya hidup seseorang adalah pola hidup didunia yang diekspresikan oleh 

kegiatan, minat dan pendapatan seseorang. Gaya hidup menggambarkan 

“seseorang secara keseluruhan” yang berinteraksi dengan lingkungan.  Gaya 

hidup juga mencerminkan sesuatu dibalik kelas sosial seseorang, pada sisi 

yang satu, atau kepribadian, disisi yang lain. 

- Kepribadian dan Konsep Diri 

Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda yang akan mempengaruhi 

pembeliannya. Yang dimaksudkan dengan kepribadian adalah karakteristik 

psikologis yang berbeda dari setiap orang yang memandang responnya 

terhadap lingkungan yang relatif konsisten. Kepribadian umumnya dijelaskan 

dengan ciri-ciri seperti rasa percaya diri, dominasi, kemampuan beradaptasi, 

menghargai orang lain, kemampuan sosialisasi, kemampuan mempertahankan 

diri, dan kemampuan menyesuaikan diri. 

 
2.3.4 Faktor Psikologis 

Pilihan membeli seseorang juga akan dipengaruhi empat faktor psikologis 

utama, yaitu motivasi, persepsi, proses belajar, dan kepercayaan dan sikap. 

- Motivasi 

Teori Motivasi Freud. Freud mengasumsikan bahwa kekuatan–kekuatan 

psikologis yang sebenarnya membentuk perilaku manusia sebagian besar 

bersifat dibawah sadar. Freud melihat bahwa seseorang akan menekankan 
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berbagai keinginan seiring dengan proses pertumbuhannya dan proses 

penerimaan aturan sosial. 

 
Menurut Setiadi, Nugroho (2003:312). Teori Motivasi Maslow, mencoba 

menjelaskan mengapa seseorang didorong oleh kebutuhan-kebutuhan tertentu 

pada saat-saat tertentu. Menurut maslow, ini ditunjukan pada Gambar 5. 

Dalam urutan kepentingannya, yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, 

kemudian kebutuhan rasa aman, sosial, kebutuhan untuk dihargai dan 

kebutuhan untuk pernyataan diri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Hierarki Kebutuhan Maslow 

 Sumber: (Setiadi, Nugroho J,  2003:312) 
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Teori Maslow ini membantu para pemasar memahami bagaimana produk 

dapat selaras/sesuai dengan rencana, tujuan, dan kehidupan konsumen 

potensial. 

 
- Persepsi 

 Orang yang sudah memiliki motivasi berarti sudah siap untuk bertindak. 

 Bagaimana orang  yang sudah memiliki motivasi sesungguhnya bertindak 

 akan dipengaruhi oleh persepsinya pada situasi yang dihadapinya. 

 
- Proses Belajar  

Pada saat seseorang bertindak berarti orang tersebut juga belajar. Proses 

belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari 

pengalaman. Kebanyakan perilaku manusia adalah hasil proses belajar. 

 
- Kepercayaan dan Sikap 

Melalui tindakan dan proses belajar, orang mendapatkan kepercayaan dan 

sikap. Hal ini yang kemudian akan mempengaruhi perilaku membeli. 

Kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang dimiliki seseorang 

terhadap sesuatu. Sedangkan suatu sikap menjelaskan evaluasi kognitif, 

perasaan emosional dan kecendrungan tindakan seseorang yang 

menguntungkan terhadap suatu benda atau sebuah gagasan. Sikap menuntun  

orang untuk berperilaku yang relatif konsisten terhadap obyek-obyek yang 

sama. 
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 Menurut Henry Assael yang dikutip oleh Sutisna (2002:6) terdapat tiga faktor 

 yang mempengaruhi pilihan konsumen yaitu: 

1. Faktor individu konsumen menjelaskan bahwa pilihan untuk membeli 

suatu produk dipengaruhi oleh variabel gagasan (kebutuhan, motivasi, 

persepsi) dan karakteristik konsumen (demografi, gaya  

hidup, kepribadian). 

2. Menjelaskan bahwa faktor lingkungan yang mempengaruhi keputusan 

konsumen  adalah faktor budaya (norma masyarakat, sub budaya), 

kelas sosial (pendapatan, jenis pekerjaan), kelompok referensi (teman, 

sub budaya), kelas sosial (pendapatan, jenis pekerjaan), kelompok 

referensi (teman, keluarga), situasi (situasi dimana barang atau jasa 

dikonsumsi). 

3. Menjelaskan tentang variabel yang berada dibawah kontrol pemasar 

yaitu bauran pemasaran. Dalam hal ini  strategi pemasaran yang lazim 

dikembangkan oleh pemasar yaitu yang berhubungan dengan produk 

apa yang akan ditawarkan, penentuan harga jual produknya, strategi 

promosinya, dan bagaimana melakukan distribusi produk pada 

konsumen. Selanjutnya pemasar harus mengevaluasi strategi 

pemasaran yang dilakukan dengan melihat respon konsumen untuk 

memperbaiki strategi pemasaran di masa depan. Sementara itu 

konsumen individual akan mengevaluasi pembelian yang telah 

dilakukannya.   
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 Menurut Nugroho J. Setiadi (2003:11) Faktor-faktor yang mempengaruhi 

 perilaku konsumen adalah sebagai berikut: 

- Faktor internal yang mempengaruhi keputusan pembelian; 

1. Motivasi dan keterlibatan 

Kebutuhan adalah peubah utama dalam motivasi. Bila kebutuhan 

dipenuhi akan menimbulkan adanya motivasi, yaitu dorongan dalam diri 

seseorang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang diarahkan 

pada tujuan memperoleh kepuasan. Keterlibatan mengacu pada tingkat 

relevansi yang disadari dalam tindakan pembelian dan konsumsi.  

2.   Persepsi  

Dalam hal ini, setiap calon konsumen memilih sendiri dan mengartikan 

sendiri setiap informasi tentang telepon selular merek Mito dari iklan 

ataupun dari orang lain dan menggambarkan sendiri tentang produk 

tersebut bagus atau tidak bagus untuk digunakan.  

3. Belajar  

Pembelajaran dapat dipandang sebagai proses dimana pengalaman 

menyebabkan perubahan dalam pengetahuan, sikap dan perilaku. 

Definisi ini mencerminkan posisi dua aliran pikiran utama mengenai 

pembelajaran. Satu perspektif mengenai pembelajaran dikenal sebagai 

pendekatan kognitif, pembelajaran dicerminkan melalui perubahan 

pengetahuan. Perspektif lainnya adalah pendekatan behaviorisme yaitu 

pembelajaran dengan perilaku yang dapat diamati.  
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- Faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan pembelian; 

1. Kebudayaan  

Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling dasar. 

Budaya mempengaruhi perilaku konsumen dalam tiga faktor, yaitu (i) 

budaya yang mempengaruhi struktur konsumsi, (ii) budaya yang 

mempengaruhi bagaimana individu mengambil keputusan, (iii) budaya 

adalah peubah utama dalam penciptaan dan komunikasi makna dari 

sebuah produk. Indikator dari kebudayaan yaitu ketergantungan dan 

kebiasaan. 

2. Kelas Sosial  

Kelas sosial adalah pembagian individu di dalam masyarakat yang 

terdiri dari individu-individu yang berbagi nilai, minat dan perilaku yang 

sama. Ukuran-ukuran yang biasa digunakan untuk menggolongkan 

masyarakat adalah pendapatan, pendidikan, pekerjaan, kekayaan dan 

sebagainya. Kelas sosial dapat menunjukkan preferensi produk dan 

pemilihan merek yang berbeda-beda dalam berbagai kategori produk.  

3. Keluarga  

Keluarga menjadi daya tarik para pemasar, karena keluarga memiliki 

pengaruh yang besar kepada konsumen. Anggota keluarga saling 

mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pembelian dan komsumsi 

suatu produk. Masing-masing anggota keluarga memiliki peranan 

penting mencakup pemberi pengaruh, pengambilan keputusan, pembeli 

dan pemakai.  
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2.4  Proses Keputusan Pembelian  

Para pemasar harus mengetahui dan mengidentifikasikan orang yang membuat 

keputusan pembelian, jenis keputusan pembelian, dan langkah-langkah dalam 

proses pembelian. 

 
2.4.1 Peran Pembelian 

Menurut Setiadi, Nugroho (2003:277), terdapat 5 peran yang dimainkan orang 

dalam keputusan pembelian, yaitu: 

a)  Pencetus: orang yang pertama kali mengusulkan gagasan untuk membeli 

produk. 

b) Pemberi pengaruh: seseorang yang pandangan atau sarannya memiliki 

pengaruh terhadap keputusan akhir. 

c) Pengambil keputusan: orang yang mengambil keputusan mengenai setiap 

komponen keputusan pembelian apakah membeli, tidak membali atau, 

bagaimana cara membali, dan dimana akan membeli. 

d) Pembeli: orang yang melakukan keputusan pembelian sesungguhnya. 

e) Pemakai: seseorang yang menggunakan atau mengkonsumsi produk atau jasa 

tertentu. 

 
 2.4.2 Jenis-Jenis Perilaku Membeli 

Assael telah membedakan empat jenis perilaku membeli konsumen didasarkan 

pada tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan antara merek. Keempat 

jenis tersebut dapat dilihat pada Tabel 3. berikut ini: 
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Tabel 3. Empat Jenis Perilaku Membeli 

 Keterlibatan Tinggi Keterlibatan Rendah 

Perbedaan yang jelas antara 
berbagai merek 
 
Sedikit perbedaan antara 
berbagai merek 
 

Perilaku membeli rumit 
 
 
Perilaku membeli untuk 
mengurangi ketidakcocokan 

Perilaku membali mencari 
keragaman 
 
Perilaku membeli 
berdasarkan kebiasaan 

Sumber: Modifikasi dari Henry Assael dalam Kotler (1993:245) 

 
2.4.3 Tahap-Tahap dalam Proses Keputusan Membeli 

Menurut Nugroho J. Setiadi (2003:16), ada lima tahap proses pengambilan 

keputusan oleh konsumen: 

 

  

Gambar 6. Model lima tahap proses membeli 

 
Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. 

Kebutuhan terssebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal dan eksternal. 

Dengan mengumpulkan informasi dari konsumen, para pemasar dapat 

mengidentifikasikan rangsangan yang paling sering membangkitkan minat akan 

kategori produk tertentu. 

 
Pencarian informasi, pencarian informasi secara aktif mencari bahan bacaan, 

menelepon teman, dan mengunjungi toko untuk mempelajari produk tertentu. 

Yang menjadi perhatian utama pemasar adalah sumbersumber informasi utama 

yang menjadi acuan konsumen dan pengaruh relatif tiap sumber tersebut 
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terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Sumber informasi konsumen: 

sumber pribadi (keluarga, teman, tetangga, kenalan), sumber komersial (iklan, 

wiraniaga, penyalur, kemasan, pajangan), sumber publik (media massa, 

organisasi tertentu peringkat konsumen), sumber pengalaman (penganganan, 

pengkajian, dan pemakaian.  

 
Evaluasi alternatif, beberapa konsep dasar yang membantu kita memahami 

proses evaluasi konsumen: pertama konsumen berusaha memenuhi kebutuhan, 

kedua: konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk, ketiga: 

konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut 

dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang 

digunakan untuk memuaskan memuaskan kebutuhan itu.  

 
Keputusan Pembelian, dari evaluasi membentuk preferensi atas merekmerek 

yang ada dalam kumpulan pilihan. 2 faktor berikut dapat berada diantara niat 

pembelian dan keputusan pembelian, yaitu sikap orang lain dan faktor situasi 

yang tidak terantisipasi yang dapat muncul dan mengubah niat pembelian. 

Dalam melaksanakan niat pembelian, konsumen tersebut dapat membuat 5 sub 

kepurtusan pembelian: keputusan merek, keputusan pemasok, keputusan 

kuantitas, keputusan waktu, keputusan metode pembayaran.  

 
Perilaku pasca Pembelian, kepuasan pasca pembelian (kecewa, atau sangat 

puas), tindakan pasca pembelian (jika konsumen puas ia akan menunjukkan 

kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli kembali produk tersebut, jika 
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pelanggan tidak puas mungkin ia akan membuang atau mengembalikan produk 

tersebut), pemakaian pembuangan pasca pembelian. 

 
2.5   Penelitian Terdahulu 

Untuk memahami variabel dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, 

maka peneliti menggunakan rujukan dari skripsi yang cukup relevan dengan 

tema penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu yang 

membahas tentang keputusan pembelian adalah sebagai berikut: 

1. Indriana Imran (2006), melakukan penelitian mengenai “Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Perilaku Pelanggan dalam Pengambilan Keputusan 

Pembelian Produk Adidas (Studi Kasus Konsumen PT. Nusantara Sportindo, 

Depok)”. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel pengaruh lingkungan, 

perbedaan individu, proses psikologis berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. 

2. Khoirul Aziz (2002), melakukan penelitian mengenai “Analisis Perilaku 

Konsumen dalam Keputusan Pembelian Kartu Simpati (Studi Kasus 

Mahasiswa S1 Institut Pertanian Bogor)”. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa variabel faktor lingkungan, faktor perbedaan individu, faktor 

psikologis berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

 


