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2.1 Definisi Keputusan Pembelian 

Kotler & Amstrong (2001) menegaskan bahwa: “Keputusan pembelian 

merupakan tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana 

konsumen benar-benar membeli”. Kemudian Kotler & Amstrong (2001) juga 

mengemukakan bahwa “keputusan pembelian merupakan suatu proses 

pengambilan keputusan akan pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan 

dibeli atau tidak melakukan pembelian”. Kotler (2005) menyatakan bahwa 

“keputusan pembelian adalah suatu proses penyelesaian masalah yang terdiri dari 

menganalisa atau pengenalan kebutuhan dan keinginan hingga perilaku setelah 

pembelian”.  

Pengertian keputusan pembelian yang dikemukakan oleh Nugroho (2003) 

adalah “suatu proses intregrasi yang menggabungkan sikap pengetahuan dalam 

menilai beberapa perilaku alternatif dan memutuskan untuk memilih salah satu 

satu dari beberapa perilaku tersebut”. Keputusan pembelian ditegaskan oleh 

Swastha & Handoko (2008) bahwa: “Keputusan pembelian merupakan proses 

dalam pembelian yang nyata, apakah membeli atau tidak”.  

Selanjutnya dijelaskan oleh Machfoedz (2005) bahwa: “pengambilan 

keputusan adalah proses evaluasi dan pemilihan dari beberapa alternatif sesuai 

kengan kebutuhan atau kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu keputusan 
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yang dianggap paling kepentingan-kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu 

pilihan yang dianggap memiliki manfaat atau keuntungan yang paling tinggi”.

2.2 Model-model Penelitian Terdahulu 

Kajian literatur disusun berdasarkan hasil penelusuran jurnal-jurnal 

internasional yang meneliti tentang Purchase Decision atau keputusan pembelian 

melalui database Google Scholar dan Emerald Insight. Jurnal internasional 

tersebut ditemukan dengan menggunakan kata kunci Purchase Decision dan 

Purchase Intention. Data penelitian yang terkumpul merupakan hasil penelitian 

yang dipublikasikan selama 10 tahun terakhir. 

Hasil penelusuran studi-studi empiris menunjukkan bahwa terdapat 

sedikitnya 30 publikasi jurnal internasional terkait keputusan pembelian. Pada 

tahun 2008 ditemukan 3 jurnal (Bai et al., 2008; Barber et al., 2008; Kim et al., 

2008), pada tahun 2009 ditemukan  3 jurnal (Chi et al., 2009; Park & Lennon, 

2009; Shukla, 2009), tahun 2010 ditemukan 1 jurnal (Roest et al., 2010), tahun 

2011 ditemukan 2 jurnal (Sparks & Browning, 2011; Wu et al., 2011), tahun 2012 

ditemukan 4 jurnal (Kim et al., 2012; Diallo, 2012; Wen, 2012; Sin & Al-Agaga, 

2012), tahun 2013 ditemukan 2 jurnal (Nunkoo & Ramkinsson, 2013; Yee et al., 

2013), tahun 2014 ditemukan 4 jurnal (Chang et al., 2014; Liu & Zhang, 2014; 

Karmarkar et al., 2014; Kucukergin & Dedeoglu, 2014), tahun 2015 ditemukan 4 

jurnal (C.H. Lien et al., 2015; Hustic & Gregurec, 2015; Lien et al., 2015; Zhao et 

al., 2015) , tahun 2016 ditemukan 4 jurnal (Dedeke, 2016; Mohseni et al., 2016;  

Amaro & Duarte, 2016; Jeon et al., 2016), tahun 2017 ditemukan 3 jurnal (Brata 

et al., 2017; Firdausy & Idawati, 2017; Li et al., 2017). Berdasarkan pada jumlah 
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publikasi per tahun selama 10 tahun terakhir terlihat dengan jelas bahwa topik 

terkait keputusan pembelian masih sangat menarik untuk terus diteliti secara terus 

menerus tiap tahun. Hal ini pula yang mendasari penelitian ini untuk menfokuskan 

penelitian tentang keputusan pembelian. 

Topik mengenai keputusan pembelian telah diteliti diberbagai negara, baik 

itu di negara maju ataupun negara berkembang. Dari hasil penelusuran yang 

dilakukan, ditemukan 18 penelitian yang menggunakan sumber data dari negara 

maju (Amaro & Duarte, 2016; Barber et al., 2008; C.H. Lien et al., 2015; Chang 

et al., 2014; Chi et al.,  2009; Dedeke, 2016; Jeon et al., 2016; Karmarkar et al., 

2014; Kim et al., 2008; Kim et al., 2012; Lien et al., 2015; Nunkoo & 

Ramkinsson, 2013; Park & Lennon, 2009; Roest et al., 2010; Shukla, 2009; 

Sparks & Browning, 2011; Wen, 2012; Wu et al., 2011;) dan terdapat 12 

penelitian yang menggunakan sumber data dari negara berkembang (Bai et al., 

2008; Brata et al., 2017; Diallo, 2012; Firdausy & Idawati, 2017; Hustic & 

Gregurec, 2015; Kucukergin & Dedeoglu, 2014; Li et al., 2017; Liu & Zhang, 

2014; Mohseni et al., 2016; Sin & Al-Agaga, 2012; Yee et al., 2013; Zhao et al., 

2015). Dengan demikan dapat dilihat bahwa penelitian mengenai Purchase 

Decision lebih banyak diteliti di negara maju daripada negara berkembang.  

30 jurnal internasional akan diuraikan berdasarkan negara maju dan negara 

berkembang. Pelusuran publikasi internasional menunjukkan bahwa publikasi 

yang menggunakan data dari negara maju meliputi Amerika (Barber et al., 2008; 

Dedeke, 2016; Jeon et al., 2016; Karmarkar et al., 2014; Park & Lennon, 2009; 

Roest et al., 2010; Wen, 2012), Australia (Sparks & Browning, 2011), Inggris 
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(Kim et al., 2008; Nunkoo & Ramkinsson, 2013; Shukla, 2009), Korea Selatan 

(Kim et al., 2012), Portugal (Amaro & Duarte, 2016) dan Taiwan (C.H. Lien et al., 

2015; Chang et al., 2014; Chi et al., 2009; Lien et al., 2015; Wu et al., 2011). 

Pelusuran publikasi internasional menunjukkan penelitian mengenai 

keputusan pembelian (purchase decision) yang menggunakan sumber data dari 

negara berkembang meliputi Brazil (Diallo, 2012), Indonesia (Brata et al., 2017; 

Firdausy & Idawati, 2017), Kroasia (Hustic & Gregurec, 2015) Malaysia 

(Mohseni et al., 2016; Sin & Al-Agaga, 2012; Yee et al., 2013), Tiongkok (Bai et 

al., 2008; Li et al., 2017; Liu & Zhang, 2014; Zhao et al., 2015) dan Turki 

(Kucukergin & Dedeoglu, 2014). Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa penelitian 

yang menggunakan sumber data dari Indonesia yang telah dipublikasikan secara 

internasional sangatlah sedikit. Hal ini merupakan salah satu alasan yang 

memotivasi penelitian ini untuk mengambil sumber data dari Indonesia. 

Berdasarkan hasil penelusuran publikasi internasional terkait keputusan 

pembelian melalui database Google Scholar dan Emerald Insight menunjukkan 

bahwa terdapat banyak unsur yang dinilai memberikan pengaruh pada keputusan 

pembelian. Variabel-variabel yang ditemukan antara lain kualitas pelayanan, 

harga, promosi, kepuasan pelanggan, kualitas situs web, citra toko, store brand 

perceived risk, store brand price-image, merek, lokasi, kenyamanan, kehandalan, 

fitur produk, pengaruh sosial, kualitas produk, varietas produk, kinerja pelayanan, 

reputasi, merek situs web (website brand), kategori keanggotaan (category 

membership), overall perceived quality, product/service cues, keterlibatan 

lingkungan, sikap lingkungan, perilaku lingkungan, kualitas desain situs web, 
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sikap dan keramahan karyawan, kepercayaan, faktor kontekstual (contextual 

factors), brand loyalty choice criteria, brand switching choice criteria, the target 

of the review, overall valence of a set of reviews, framing of reviews and rating, 

nilai (value), resiko (risk), manfaat (benefit), label image, communicability, 

perceived behavioural control, kegunaan, kemudahan penggunaan, entertainment, 

complementary, dan perceived website interactivity. Dari sekian banyak variabel 

yang diteliti dalam 10 tahun terakhir, terdapat 3 variabel yang akan dikaji lebih 

dalam pada penelitian ini. Variabel tersebut yakni kualitas pelayanan, harga dan 

promosi. 

2.3 Hubungan antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian 

Kualitas pelayanan atau service quality dinyatakan oleh Wyckof (1990) dan 

dikutip oleh Tjiptono (2002) bahwa: “Tingkat keunggulan yang diharapkan dan

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan”. Sedangkan Parasuraman (1988) menegaskan bahwa kualitas layanan

merupakan “refleksi persepsi evaluatif konsumen terhadap pelayanan yang

diterima pada suatu waktu tertentu. Kualitas layanan ditentukan berdasar pada 

tingkat kepentingan pada setiap dimensi-dimensi pelayanan”.

Apabila kualitas pelayanan atau jasa yang didapatkan melebihi ekspektasi 

konsumen, maka dapat dinyatakan sebagai kualitas yang baik atau ideal. Namun 

jika pelayanan yang diterima dibawah ekspektasi atau harapan konsumen maka 

kualitas jasa dipersepsikan buruk atau tidak ideal (Tjiptono, 2009). Berdasarkan 

hasil penelitian oleh Sarini Kodu (2013) menunjukkan bahwa dengan adanya 
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pelayanan yang berkualitas yang diberikan akan mendorong keputusan pembelian 

konsumen. 

Studi terdahulu yang diteliti oleh Firdausy & Idawati (2017) menunjukkan 

bahwa kualitas pelayanan memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Penelitian oleh Wu et al. (2011) mengungkapkan bahwa kualitas 

pelayanan secara tidak langsung mempengaruhi keputusan pembelian melalui 

citra merek. 

2.3.2 Pengaruh Harga terhadap Keputusan Pembelian 

Menurut Stanton (2000) pengertian harga adalah: “jumlah uang

(kemungkinan ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh 

beberapa kombinasi sebuah produk  dan pelayanan yang menyertainya”.

Kemudian Kaihatu et al. (2015:33) menegaskan bahwa: “harga berhubungan

dengan kepuasan konsumen. Harga dipersepsikan konsumen melalui tingkat 

kewajaran, kesesuaian, keterjangkauan dan daya saing harga”.

Beberapa studi yang meneliti tentang harga dan keputusan pembelian 

diantara penelitian dari Brata et al. (2017), C.H. Lien et al. (2015), Firdausy & 

Idawati (2017), Hustic & Gregurec (2015) dan Lien et al. (2015). Kelima studi ini 

mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara harga dan 

keputusan pembelian konsumennya. 

2.3.3 Pengaruh Promosi terhadap Keputusan Pembelian 

Tijptono (2008) mengemukakan definisi promosi sebagai “aktivitas

pemasaran yang perusahaan menyebarkan informasi, mempengaruhi atau 

membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar 
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bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan 

yang bersangkutan”. Promosi dijelaskan oleh Kotler & Armstrong (2008) sebagai

“komunikasi perusahaan kepada konsumen terhadap produk atau jasa yang

dihasilkan dalam usaha untuk membangun hubungan yang menguntungkan”.

Hubungan antara variabel promosi dengan keputusan pembelian (Purchase 

Decision) dipengaruhi oleh komponen promosi yang menarik minat konsumen 

dalam keputusan pembelian. Kotler dan Armstrong (2011) menyatakan bahwa 

Advertising, Sales Promotion, Public Relation, Personal Selling dan Direct 

marketing adalah beberapa faktor dalam bauran promosi yang dinilai dapat 

meningkatkan penjualan serta dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. 

Hasil penelitian oleh Firdausy & Idawati (2017) menunjukkan bahwa faktor 

promosi tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap keputusan pembelian 

oleh konsumen. Berdasarkan hasil penelitian Brata et al. (2017) menunjukkan 

bahwa promosi berpengaruh signifikan keputusan pembelian oleh konsumen. 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

Hipotesis yang dirumuskan berdasarkan metode penelitian seperti yang 

diuraikan adalah sebagai berikut: 
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H1 :  Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

tiket pesawat yang dijual oleh Tiket.com. 

H2 :  Harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian tiket pesawat 

yang dijual oleh Tiket.com. 

H3 :  Promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian tiket 

pesawat yang dijual oleh Tiket.com. 
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