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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian dari Widyastuti (2000) dalam penelitiannya tentang 

prilaku konsumen pupuk yang dilakukan di Kota Batu. Adapun tujuan 

penelitiannya tersebut diatas adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang 

mempengaruhi minat konsumen untuk menggunakan pupuk dan untuk 

mengetahui faktor apa yang paling besar pengaruhnya terhadap minat 

konsumen dalam menggunakan produk pupuk. Hasil penelitian dapat 

diketahui bahwa perilaku konsumen yang meliputi sikap dan norma subyektif 

berpengaruh signifikan terhadap menggunakan pupuk, dan variabel sikap 

paling besar pengaruhnya terhadap minat konsumen dalam menggunakan 

produk pupuk. 

Berdasarkan hasil penelitian Rintan (2006) dengan judul penelitian 

yaitu: “Analisis Faktor-Faktor Perilaku Konsumen Yang Mempengaruhi 

Konsumen Untuk Menggunakan Pupuk Organik di Kota Madiun”. Alat 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis 

regresi linier berganda dengan menggunakan uji F dan uji t. Berdasarkan hasil 

analisis menunjukkan bahwa faktor perilaku konsumen yang meliputi budaya, 

sosial, pribadi dan psikologis. Adapun hasil perbandingan koefisien regresi 

masing-masing variabel dapat diketahui bahwa budaya merupakan faktor yang 
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mempunyai pengaruh dominan dalam menggunakan pupuk organik di Kota 

Madiun. 

Dalam penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui faktor apa yang 

mempengaruhi minat konsumen untuk menggunakan pupuk. Adapun pada 

penelitian terdahulu yang kedua mengenai pengaruh budaya, sosial, pribadi 

dan psikologis terhadap keputusan menggunakan pupuk organik. Penelitian 

yang dilakukan sekarang adalah untuk mengetahui faktor apa yang 

menyebabkan perilaku beralih pengguna produk pupuk pupuk anorganik 

(kimia) ke organik. Disini baik penelitian terdahulu dan penelitian sekarang 

mempunyai kesamaan yaitu sama-sama konsumen pupuk yang diteliti oleh 

peneliti. Kelebihan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sekarang yaitu 

tujuan dari penetiannya. Dalam penelitian terdahulu bertujuan untuk  

mengetahui minat konsumen untuk membeli pupuk, sedangkan dalam 

penelitian sekarang tidak hanya untuk mengetahui mengapa konsumen 

membeli pupuk tetapi juga mengapa konsumen melakukan peralihan. 

B. Pengertian Pemasaran 

Setiap perusahaan harus melihat pemasaran sebagai suatu kegiatan 

pokok yang memegang peranan penting dalam usaha untuk mencapai tujuan 

jika perusahaan menginginkan usahanya dapat bejalan dengan lancar dan 

konsumen berpandangan baik terhadap perusahaan maka kegiatan pemasaran 

perusahaan harus dapat memberikan kepuasan pada konsumen. 

Pemasaran bukan saja mencakup masalah jual beli yang terjadi di 

pasar, tetapi juga membicarakan secara sistematis, dalam arti tidak hanya 
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meliputi barang-barang saja, tetapi juga menyangkut bidang jasa (service) 

kegiatan ini dilakukan jauh sebelum suatu barang dan jasa dipasarkan, 

didistribusikan sampai pada konsumen akhir. 

Setelah suatu transaksi sudah terealisir, maka masih ada tanggung 

jawab produsen atau penjual untuk melaksanakan kegiatan after sales service. 

Seperti halnya dengan produk pupuk, setelah suatu produk terjual maka timbul 

kewajiban bagi technical service perusahaan untuk selalu memantau dan 

mengevaluasi keinginan konsumenya, jadi kegiatan pemasran merupakan 

suatu lingkaran yang tidak terputus-putus: mulai daririset tantang barang dan 

jasa yang akan diproduksi sesuai potensi pasar yang ada proses produksi, 

pemasaran sampai pada kegiatan setelah penjualan. 

Dari uraian ini timbul pertanyaaan, apakah sebenarnya yang disebut 

dengan pemasaran ? berikut ini beberapa definisi atau pengertian pemasaran 

yang diutarakan oleh beberapa ahli ekonomi. 

Menurut Swastha (2000:5) pemasaran adalah suatu sistem 

keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukan untuk merencanakan, 

menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa 

yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun 

pembeli potensial. Suatu lembaga pemasaran di Amerika yaitu American 

Marketing Association (AMA) mendefinisikan sebagai berikut: pemasaran 

adalah suatu fungsi organisasi dan serangakaian proses untuk menciptakan, 

mekomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan untuk mengelola 

hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan 
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pemangku kepentingannya. Kotler (2009:5) Difinisi yang baik dan sigkat dari 

pemasran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. 

Dapat ditarik suatu kesimpulan dari beberapa pengetian marketing 

diatas, bahwa sebenarna marketing  dimulai jauh sebelum ada keputusan untuk 

memproduksi suatu barang terlebih dahulu diadakan riset untuk memberikan 

gambaran pada produsen, apakah diproduksi ataukah tidak. 

C. Pengertian Manajemen Pemasaran 

Rangkaian kegiatan pemasaran yang saling berhubungan sesuai 

dengan definisi pemasaran tersebut haruslah dikelola dan dikoordinasi secara 

baik sehingga dikenal istilah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran 

menurut Kotler (2002:9), didefinisikan sebagai proses perencanaan dan 

pelaksanaan pemikiran, penetepan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, 

barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-

sasaran individu dan organisasi. menurut Dharmesta dan Irawan (2003:7), 

manajemen pemasaran didefinisikan sebagai penganalisisan, perncanaan, dan 

pengawasan program-program yang ditunjukan untuk mengadakan pertukaran 

dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi. 

Selain kedua pengertian di atas, Kotler, et.al. (2000:16), 

mendefinisikan menajemen pemasaran sebagai proses perencanaan dan 

pelaksanaan konsepsi, penentuan harga, promosi, dan distribusi barang, jasa, 

dan gagasan untuk memenuhi tujuan pertukaran dengan kelompok sasaran 

yang memenuhi tujuan pelanggan. 



 12

Berdasarkan ketiga definisi didepan, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pada dasarnya manajemen pemasaran merupakan suatu proses yang 

didalamnya mencakup suatu perencanaan, pelaksanaan, penetapan harga, 

promosi, dan penyaluran gagasan, yang diwujudkan dalam proses pertukaran 

barang atau jasa, dimana pertukaran tersebut bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan individu atau organisasi. 

D. Pengertian Prilaku Konsumen 

Menurut Kotler dan Keller (2009:166) “Perilaku kosumen adalah 

studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, 

membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman 

untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka”. 

Perilaku konsumen merupakan suatu aktifitas yang dilakukan masing 

masing individu dalam mengkonsumsi produk atau jasa sesuai tingkat 

kebutuhan masing-masing konsumen. Sebelum mengetahui mengenai perilaku 

konsumen maka akan dilakukan penjelasan terlebih dahulu mengapa prilaku 

konsumen harus di pelajari, Sutisna (2003:4) menyatakan bahwa terdapat 2 

alasan mengapa prilaku konsumen harus dipelajari, yaitu: 

1. Memahami konsumen akan menuntun pasar pada kebijakan pemasar yang 

tepat dan efisien. 

2. Perkembangan perdagangan pada saat ini menunjukkan lebih banyak 

produk yang ditawarkan dari permintaan. Kelebihan penawaran ini 

menyebabkan banyak produk yang tidak terjual atau tidak dikonsumsi  

konsumen.  
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Menurut Swasta dan Irawan (1997:10) bahwa: “prilaku konsumen 

kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat di dalam 

mendapatkan dan  mempergunakan barang-barang dan jasa termasuk di 

dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan 

kegiatan tersebut”. Menurut Kotler dan Amstrong (2001:199) prilaku 

konsumen adalah prilaku pembelian akhir konsumen individu dan rumah 

tangga yang membeli barang dan jasa untuk di konsumsi pribadi. 

Kesimpulan dari definisi-definisi di atas dilihat ada dua hal penting 

dari perilaku konsumen yaitu proses pengembalian keputusan dan kegiatan 

fisik yang semuanya ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan dan 

mempergunakan barang-barang dan jasa secara ekonomis. Dengan kata lain 

prilaku konsumen adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku konsumen 

dalam arti tindakan-tindakan yang dilakukan untuk membeli suatu barang atau 

jasa tertentu. 

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prilaku Pembelian Konsumen 

Menurut Kotler ( 2002:183 ) Faktor-faktor yang mempengaruhi 

prilaku pembelian konsumen yaitu : 

1) Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan mempunyai pengaruh paling luas dan mendalam 

terhadap prilaku konsumen. Terdiri dari budaya, sub budaya, dan kelas 

sosial. Budaya yang merupakan karakter paling penting dari suatu sosial 

yang membedakannya dari kelompok budaya lain menjadi penentu dan 

keinginan dan prilaku yang paling mendasar. Masing-masing budaya 
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terdiri dari sub budaya yang memberikan lebih banyak ciri-ciri dan 

sosialisasi. Sub budaya adalah suatu kelompok homogeny atas sejumlah 

orang yang terbagi menjadi beberapa bagian dari keseluruhan suatu 

budaya. Masyarakat dalam suatu budaya dan sub budaya sesungguhnya 

terbagi dalam strata atau kelas sosial. Kelas sosial merupakan 

sekelompok orang yang sama-sama mempertimbangkan secara dekat 

persamaan diantara mereka sendiri. 

2) Faktor Sosial 

Pada umumnya konsumen sering meminta pendapat dari orang 

sekitar dan lingkungannya tentang produk apa yang harus dibeli. 

Karena itulah lingkungan sosial memberikan pengaruh terhadap prilaku 

konsumen. Faktor sosial terdiri dari tiga bagian, yaitu : kelompok 

acuan, keluarga, dan peran. Kelompok acuan adalah semua kelompok 

yang memilki pengaruh langsung terhadap sikap/prilaku seseorang. 

Dengan pendapat yang diperoleh dari suatu kelompok maka konsumen 

dapat membuat keputusan konsumsi. Keluarga sebagai organisasi 

pembelian konsumen yang paling penting juga berpengaruh secara 

langsung terhadap keputusan seseorang dalam membeli barang sehari-

hari. Sedangkan peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan 

dilakukan seseorang. Suatu produk atau merk dapat menggambarkan 

peran dan status pamakainya. 
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3) Faktor Pribadi 

Mulai dari bayi hingga dewasa dan menjadi tua, manusia 

selalu membutuhkan barang dan jasa. Pilihan barang yang dibeli secara 

otomatis dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan gaya hidup yang 

bersangkutan. Gaya hidup adalah cara hidup seseorang yang terlihat 

melalui aktivitas sehari-hari, minat dan pendapat seseorang. Seseorang 

dengan pendapatan yang tinggi dan gaya hidup mewah tentunya akan 

menentukan pilihan pada barang dan jasa yang berkualitas. Selain itu 

kepribadian dan konsep diri juga mempengaruhi pilihan produk. 

Konsep diri adalah bagaimana konsumen mempresepsikan diri mereka 

sendiri, yang meliputi sikap, persepsi, keyakinan, dan evaluasi diri. 

Karena sangat berguna dalam menganalisis prilaku konsumen sehingga 

banyak perusahaan menggunakan konsep yang berhubungan dengan 

kepribadian seseorang. 

4) Faktor Psikologis 

Sikap pembelian psikologis dipengaruhi oleh empat faktor 

psikologis utama, yaitu : motivasi, persepsi, pembelajaran dan 

kepercayaan. Motivasi merupakan kebutuhan yang mendorong 

seseorang dalam melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Melalui motivasi proses pengamatan dan belajar seseorang 

memperoleh kepercayaan terhadap suatu produk yang secara otomatis 

mempengaruhi prilaku pembelian konsumen. Para konsumen 

mengembangkan beberapa kenyakinan mengenai ciri-ciri dari suatu 
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produk dan selanjutnya akan membentuk suatu sikap konsumen 

terhadap produk tersebut. 

Gambar 2.1 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pembeli 

 
 

 

 

 

Sumber : Kotler dan Amstrong (2001: 158) 

F. Tahap-Tahap Ketika Melakukan Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler (2002:204) Ketika membuat keputusan untuk 

membeli suatu produk, konsumen melewati tahap-tahap sebagai berikut : 

1) Pengenalan Masalah. 

Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali sebuah masalah 

atau kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan aktualnya 

dengan keadaan yang diinginkannya. Kebutuhan umum seseorang seperti 

lapar, haus, saat mencapai titik tertentu dapat menjadi sebuah dorongan. 

Kebutuhan juga dapat ditimbulkan oleh rangsangan eksternal seperti 

ketika seseorang melihat iklan mobil dan ingin membelinya. Dengan 

mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen, pemasar dapat 

menidentifikasi rangsangan yang paling sering membangkitkan minat akan 

suatu jenis produk. Pemasar kemudian dapat membangkitkan strategi 

pemasaran yang memicu minat konsumen. 
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2) Pencarian Informasi 

Saat seseorang mulai menyadari kebutuhannya, maka pilihan 

produk dan merk harus diidentifikasi untuk memenuhi kebutuhanya. 

Dalam mencari berbagai alternatif pilihan untuk memuaskan kebutuhan, 

seorang konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti beberapa banyak 

biaya waktu, berapa banyak informasi dari masa lalu dan sumber-sumber 

lain yang sudah dimiliki oleh konsumen. Yang menjadi minat utama 

pemasar adalah sumber-sumber informasi utama yang menjadi acuan 

konsumen dan pengaruh relatif dari tiap sumber tersebut terhadap 

kepuasan pembelian selanjutnya. Secara umum konsumen mendapatkan 

informasi tentang suatu produk dari sumber komersial yaitu sumber yang 

didominasi oleh pemasar. 

3) Evaluasi Alternatif 

Semua alternatif yang wajar telah diidentifikasikan, konsumen 

harus mengevaluasinya satu per satu sebagai persiapan untuk mengadakan 

pembelian. Kriteria evaluasi yang dipakai konsumen mencakup 

pengalaman masa lalu dan sikap terhadap aneka merk. Konsumen juga 

mendengarkan tanggapan-tanggapan keluarga dan kelompok lain. 

Beberapa konsep dasar akan dapat membantu pemasar dalam memahami 

proses evaluasi konsumen. Pertama, konsumen berusaha memenuhi suatu 

kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari suatu produk. 

Ketiga, konsumen memandang setiap produk sebagai sekumpulan atribut 
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dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang 

dicari untuk memuasakan kebutuhan. 

4) Keputusan Pembelian 

Setelah mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif untuk 

memenuhi kebutuhan, konsumen pada titik tertentu harus memutuskan 

antara membeli atau tidak membeli, jika keputusan yang diambil adalah 

membeli, konsumen harus membuat rangkaian keputusan yang 

menyangkut merk, harga, tempat penjualan, warna, dan lain-lain. 

5) Prilaku Pasca Pembelian 

Saat membeli suatu produk, bagi seorang konsumen akan 

mengalami tingkat kepuasan dan ketidakpuasan tertentu. Perasaan 

konsumen setelah malakukan pembelian dapat mempengaruhi pembelian 

ulang dan juga ditambah dengan apa yang dikatakan oleh konsumen 

kepada teman atau kerabat tentang produk tersebut. Biasanya konsumen 

akan mengalami kecemasan purnabeli, kecemasan ini disebut disonasi 

kognitif purnabeli yang terjadi karena setiap alternatif yang dihadapi 

konsumen memiliki kelebihan dan kekurangan. 

G. Ekonomi Pertanian 

Ilmu ekonomi Pertanian merupakan cabang ilmu yang relatif baru. 

Bila ilmu ekonomi modern dianggap lahir bersamaan dengan penerbitan karya 

Adam Smith yang berjudul The Wealth of Nation pada tahun 1776 di Inggris, 

maka ilmu ekonomi pertanian baru dicetuskan untuk pertamakalinya pada 

awal abad 20, tepatnya setelah terjadi depresi pertanian di Amerika pada tahun 
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1890. Di Amerika Serikat sendiri mata kuliah Rural Economics mula-mula 

diajarkan di Universitas Ohio pada tahun 1892, menyusul kemudian 

Universitas  Cornell yang memberikan mata kuliah Economics of Agriculture 

pada tahun 1901 dan Farm Management pada tahun 1903. Sejak tahun 1910 

beberapa universitas di Amerika Serikat telah memberikan kuliah-kuliah 

ekonomi pertanian secara sistematis. Di Eropa ekonomi pertanian dikenal 

sebagai cabang dari ilmu pertanian. Penggubah ilmu ekonomi pertanian di 

Eropa adalah Von Der Goltz yang menuliskan buku Handbuch der 

Landwirtshaftlichen Bertriebslehre pada tahun 1885. (Mubyarto, 1987). 

Ekonomi pertanian adalah termasuk di dalam kelompok ilmu-ilmu 

kemasyarakatan (social sciences), yaitu ilmu yang mempelajari perilaku dan 

upaya serta hubungan antarmanusia.  Dengan pengertian yang demikian, maka 

analisa ekonomi perusahaan pengolahan hasil pertanian, perdagangan 

internasional atas hasil pertanian, kebijaksanaan pertanian, hukum dan hak 

pertanahan termasuk bidang-bidanng yang harus dipelajari dalam ekonomi 

pertanian. Sehingga ilmu ekonomi pertanian adalah bagian dari ilmu ekonomi 

umum yang mempelajari fenomena-fenomena dan persoalan-persoalan yang 

berhubungan dengan pertanian mikro maupun makro. (Bustanul, 2004). 

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

ekonomi pertanian merupakan ilmu yang mempelajari semua masalah-

masalah yang berhubungan dengan pertanian mulai dari penyediaan pupuk, 

pembelian hasil pertanian dan penerapan harga pembelian pemerintah (HPP), 

distribusi hasil pertanian, maupun pengelolaan agribisnis, yang diharapkan 
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dapat memberikan kontribusi yang baik di bidang pertanian, sehingga sektor 

pertanian menjadi sektor unggulan sehingga dapat memberikan jaminan 

kesejahteraan para petani. 

H. Perilaku Petani 

Banyak diskripsi jenis atau kelas kebutuhan yang memberikan 

motivasi kepada kelakuan manusia, namun terdapat penggolongan motif 

masyarakat interen di bawah tiga nama umum yakni fisiologi, sosiologi dan 

psikologi. Pengetahuan tentang motivasi masyarakat tidak cukup lengkap 

untuk digolong-golongkan. Tetapi ketiga kategori yang diuraikan disini 

memberikan motivasi yang menyenangkan dan bisa dimengerti (Heckman dan 

Hunneryager, 1992). Melalui seperangkat pengetahuan yang dimiliki, 

masyarakat setempat berinteraksi dengan lingkungannya. Sumberdaya alam 

yang telah dikenalnya dan dikelola itu memberikan corak perilaku masyarakat 

setempat dalam menanggapi lingkungannya. Semuanya itu dilandasi atas 

persepsi mereka mengenai lingkungannya dan sumberdaya alam setempat 

(tanah, air atau sungai, hutan, gunung, dsb.) (Sumintarsih, 1993). 

Cara berfikir petani diturunkan dari generasi tua ke generasi muda 

dalam perjalanan sosialisasi primer. Dengan demikian, tercipta model perilaku 

yang berorientasi pada sistem nilai dan diikuti dengan patuh untuk jangka 

waktu lama, meskipun situasi yang menjadi dasarnya sudah lama berubah. 

Terdapat banyak contoh mengenai kelambanan budaya (culture). Ini seperti 

misalnya di bidang teknik, tetap berpegang teguh pada pemakaian peralatan, 

metode pengolahan dan bentuk bangunan rumah lama meski telah dikenal alat, 
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proses, bentuk baru yang secara objektif lebih sesuai dengan tujuan. Kesulitan 

mengubah cara berfikir juga terlihat jika mengambil alih suatu pembaharuan, 

misalnya jenis bibit tertentu yang lebih efisien, tanpa diikuti usaha yang 

diperlukan untuk menjamin keberhasilannya (Planck,1990). 

Dilihat dari berbagai penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa perilaku petani dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu kecenderung petani  

dalam mengikuti jenis atau kelas kebutuhan yang dibutuhkanya dan 

pengetahuan yang dimiliki petani. Disamping itu cara berfikir petani 

diturunkan dari generasi tua ke generasi muda sehingga, perilaku petani juga 

berorientasi pada sistem nilai dan diikuti dengan patuh untuk jangka waktu 

lama, meskipun situasi yang menjadi dasarnya sudah berubah. 

I. Perilaku Berpindah Merek 

Belum ada definisi baku mengenai brand switcing/ perpindahan 

merek, namun demikian para peneliti mencoba merumuskan melalui riset 

yang mereka pelajari mengenai perpndahan merek ini melalui stimulan yang 

mempengaruhinya. Srinivasan dan Grover dalam Tjiptono (2005) 

menggambarkan bahwa perpindahan perilaku merek merupakan sisi yang 

berlawanan dengan loyalitas merek. Loyalitas kepada merek pada umumnya 

akan memiliki probabilitas pembelian ulang yang tinggi dimana oleh 

Srinivasan dan Grover (1992) dalam Tjiptono (2005) diperkirakan sebesar 

80% sikap itu akan muncul. Perilaku berindah merek juga dijelaskan sebagai 

kebalikan dari keinginan perilaku pembelian ulang sebagai implikasi 

kepuasan. 



 22

Dilihat dari berbagai sudut pandang yang ada dapat dirumusakan 

bahwa perilaku perpindahan merek ini dapat dirumuskan sebagai suatu 

perilaku pembelian suatu produk dengan merek yang berbeda merek favorit 

yang biasa dibeli oleh konsumen. Dimana konsumen telah memiliki komitmen 

kepada suatu merek kemudian pada suatu saat konsumen memutuskan untuk 

berpaling pada merek yang lain dengan kategori merek yang sama. 

J. Kerangka Pikir 

Berdasarkan teori yang dikemukakan pada bagian sebelumnya maka 

kerangka pikir penelitian dalam penelitian ini dapat disajikan pada gambar 

2.2. 

Gambar 2.2 
Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka pikir merupakan sarana yang menjembatani bagi peneliti 

dalam rangka memahami dan memecahkan suatu masalah. Model kerangka 

pikir diatas dapat dijelaskan bahwa variabel-variabel  yang disebutkan 

diprediksi dapat mempengaruhi perilaku beralih penggunaan konsumen 

pupuk. 

Sub Budaya (X1.1) 
Kelas Sosial (X1.2) 
Kelompok referensi (X2.1) 
Keluarga (X2.2) 
Usia dan tahap daur hidup (X3.1) 
Keadaan ekonomi (X3.2) 
Gaya hidup (X3.3) 
Motivasi (X4.1) 
Persepsi (X4.2) 
Kepercayaan dan sikap (X4.3) 

Analisis 
faktor 

Faktor 1 
Faktor 2 
Faktor 3 
Faktor ke-
n 


