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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

     A. Penelitian Terdahulu 

Landasan peneliti terdahulu yang dipakai acuan dalam penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Tedjakusuma dkk  (2001) melakukan penelitian 

menggunakan teknik nonprobabilitas sampling  100 responden dengan menggunakan 

variabel pendidikan, penghasilan, harga, kualitas, distribusi dan promosi. Hasil analisis 

pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel-variabel secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumen dalam melakukan pembelian air 

minum mineral di Kotamadya Surabaya. Hubungan antara variabel-variabel bebas 

terhadap variabel tergantung menunjukkan yang erat (72,03%). 

 Koefisien determinasi berganda sebesar 51,88% menunjukkan bahwa perilaku 

konsumen dijelaskan oleh pendidikan, penghasilan, harga, kualitas, distribusi dan 

promosi sebesar 51,88%. Sedangkan 48,12% ditentukan oleh variabel diluar model. 

Harga mempunyai pengaruh dominan terhadap perilaku konsumen air minum mineral 

dinyatakan diterima. 

Setiawan dkk (2010) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yaitu 

pengetahuan, keinginan, penghasilan, harga, kualitas, distribusi, promosi sebagai variabel 

bebas dan keputusan pembelian sebagai variabel tidak bebas. engan berdasarkan 

pengetahuan, keinginan, penghasilan, harga, kualitas, distribusi, dan promosi. Dari 

pengolahan dan analisis data, serta pengujian hipotesis dan hasil pembahasan dari hasil 

penelitian didapat hasil perhitungan adalah pengetahuan, penghasilan, harga, kualitas, 

distribusi dan promosi secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan konsumen 



9 
 

 
 

dalam pembeli air minum dalam kemasan. Untuk pengujian secara parsial, 

diketahui bahwa variabel promosi mempunyai pengaruh terbesar yaitu 32,1% (0,321). 

Untuk mempermudah membandingkan membedakan antara penelitian terdahulu dan 

sekarang dibuat seperti pada tabel 1.2 

Tabel   1.2 

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang. 

Nama peneliti dan 
tahun 

Perbedaan Persamaan 

Tedjakusuma.,dkk. 
(2001) 

1. Lokasi penelitian berada di Kotamadya Surabaya. 
2. Variabel penelitian menggunakan pendidikan, 

penghasilan, harga, kualitas, distribusi dan promosi. 
3. Menggunakan alat analisis regresi berganda. 

Teknik 
pengumpulan data 
judgmental sampling 

Setiawan.,soenhadji.
(2010) 

1. Lokasi penelitian berada di Depok. 
2. Variabel penelitian menggunakan pengetahuan, 

keinginan, penghasilan, harga, kualitas, distribusi 
dan promosi. 

3. Menggunakan alat analisis regresi berganda. 

 

Penelitian sekarang 
(2012) 

1. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Kesamben 
Kabupaten Blitar. 

2. Variabel penelitian menggunakan faktor harga, 
produk, promosi, lokasi , budaya, sosial, pribadi dan 
psikologis  

3. Alat analisis yang digunakan menggunakan analisis 
faktor. 

 

B.  Landasan Teori 

a. Teori Perilaku Konsumen 

Untuk memahami proses yang mendasari dan mengarahkan konsumen dalam 

melakukan pembelian, ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para pakar dalam 

mendefinisikan baik dalam negeri maupun luar negeri tentang perilaku konsumen yaitu : 

(1) teori ekonomi mikro, (2) teori psikologis, (3) teori sosiologis, dan (4) teori 

anthropologis Swastha (1997). 
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Teori ekonomi mikro menyatakan bahwa keputusan untuk membeli merupakan 

hasil dari perhitungan ekonomis secara rasional dan sadar. Pembeli (individual) berusaha 

menggunakan barang-barang yang akan memberikan kegunaan (kepuasan) yang paling 

banyak, sesuai dengan selera dan harga-harga relatif. Dalam teori psikologis pendekatan 

yang dilakukan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama teori 

belajar (learning theory), dan kedua adalah teori psikoanalitis (psychoanalytic theory). 

Teori psikologis ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang 

selalu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan psikologi (psychological field) 

dalam menganalisis perilaku konsumen. Teori sosiologis atau disebut juga sebagai teori 

psikologi sosial lebih menitikberatkan pada hubungan dan pengaruh antara individu-

individu yang dikaitkan dengan perilaku mereka. Teori ini mengarahkan analisis pada 

perilaku kegiatan-kegiatan kelompok, seperti keluarga, teman-teman sekerja, 

perkumpulan olah raga, dan lain sebagainya. 

Teori Antropologis menyatakan bahwa sikap dan perilaku manusia dipengaruhi 

berbagai lingkungan masyarakat, seperti : kultur, sub-kultur, kelompok sosial, kelompok 

referensi, kelompok yang berhubungan langsung, serta keluarga. Dalam teori ini yang 

dilihat adalah perilaku intentions pada kelompok besar atau kelompok yang  ruang 

lingkupnya sangat luas. 

Menurut Mangkunegara (2005) terdapat tiga variabel pokok dalam dalam tentang 

mempelajari perilaku konsumen yaitu stimulus, intervening dan respon. Variabel 

stimulus merupakan variabel yang berada di luar dari individu (faktor eksternal) yang 

sangat berpengaruh dalam proses pembelian berupa merek, jenis barang, iklan, 
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pramuniaga, kualitas, tata ruangan. Hubungan antara ketiga variabel di sajikan pada 

gambar 1 

Gambar 1.1 

Hubungan stimulus, intervening dan respon 

 

 

 Sumber : Mangkunegara (2005) 

Stimulus merupakan faktor yang menyebabkan konsumen merespon rangsangan 

atau input yang mereka terima. Variabel intervening merupakan variabel antara stimulus 

dan respon, ini merupakan faktor internal individu, termasuk motif-motif membeli, sikap, 

dan persepsi terhadap barang. Variabel respon merupakan hasil dari aktifitas individu 

sebagai reaksi dari stimulus. variabel ini sangat tergantung pada faktor individu dan 

kekuatan stimulus. 

The American Marketing Association dalam Setiadi (2003) menyatakan bahwa 

perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara afeksi & kognisi, perilaku, dan 

lingkungannya dimana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka. 

Dari definisi tersebut terdapat 3 (tiga) ide penting perilaku konsumen, yaitu : 

1. Perilaku konsumen bersifat dinamis. Itu berarti bahwa perilaku seorang 

konsumen, grup konsumen, ataupun masyarakat luas selalu berubah dan 

bergerak sepanjang waktu.  

2. Perilaku konsumen melibatkan interaksi antara afeksi (perasaan) dan kognisi 

(pemikiran) perilaku dan kejadian di sekitar.  

Stimulus Intervening Respon 
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3. Perilaku konsumen melibatkan pertukaran, karena itu peran pemasaran adalah 

untuk menciptakan pertukaran dengan konsumen melalui formulasi dan 

penerapan strategi pemasaran.  

Menurut Schiffman dan Kanuk (2000) dalam Prasetijo dan Ihalauw (2005:09) 

perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi dan bertindak pasca konsumsi produk, jasa maupun ide 

yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya. 

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen  

Menurut Assael (1994) dalam Hamidan (2004) ada tiga faktor yang 

mempengaruhi konsumen dalam menetukan pilihanya yaitu faktor konsumen individu( 

individu, psikologi ), faktor lingkungan atau sosial (pengaruh sosial, budaya) dan strategi 

pemasaran atau rangsangan memasaran( harga, produk, promosi, distribusi). Untuk lebih 

jelasnya bisa dilihat pada gambar 1.3 

Gambar 1.3 

Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

Umpan balik bagi konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umpan balik bagi pemasar 

Sumber : Assael dalam Hamidan (2004). 

Pembuatan 
keputusan 
pembelian 

Tanggapan 
konsumen 

 

Konsumen  
individu 

Pengaruh 
lingkungan 

Penerapan perilaku 
konsumen pada 

strategi 
pemasasaran 
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Gambar 1.3 menggambarkan faktor-faktor utama dalam mempengaruhi perilaku 

konsumen itu sendiri meliputi konsumen individu, pengaruh lingkungan dan strategi 

pemasaran yang dikenal  meliputi produk, harga, lokasi, promosi. Kemudian tahapan 

selanjutnya akan menghasilkan keputusan pembelian dari konsumen.  Kemudian 

konsumen akan mengevaluasi sesuai dengan kebutuhannya atau tidak untuk kemudian 

akan mengevaluasi keputusan pembelian sebelumnya dalam pembelian tersebut . 

1. Konsumen individu  

Konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada dalam dirinya yang 

kepribadian dan psikologis yang meliputi pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian, gaya 

hidup,persepsi, motivasi, kebutuhan, sikap. Menurut Kotler.,Amstrong (2008:169) ada 

faktor-fakktor  pribadi dalam perilaku konsumen meliputi : 

a. usia dan tahap dalam siklus hidup, pembelian dipengaruhi oleh faktor 

kebutuhan dan selera seseorang sesuai dengan usia dan dan kebutuha 

sepanjang hidup konsumen. 

b.  pekerjaan, pekerjaan seseorang akan mempengaruhi pembelian barang dan 

jasa yang dibeli sesuai dengan kebutuhan dan kegunaanya.  

c. keadaan ekonomi, merupakan bagian dari penghasilan yang mereka dapatkan 

dalam kurun waktu tertentu dan yang sering berkaitan pendapatan. 

d. kepribadian dan konsep diri, kepribadian merupakan karakteristik psikologis 

yang unik, yang menghasilkan tanggapan yang relatif konsisten dan menetap 

terhadap lingkungan sehingga kepribadian seseorang yang berbeda-beda 

mempengeruhi perilaku pembelian. 
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e.  nilai dan gaya hidup pembeli, perilaku ini memcerminkan pola kehidupan 

orang yang bersangkutan dalama aktifitas sehari hari.  

 Psikologis  

Satu perangkat proses psikologis berkombinasi dengan karakteristik 

konsumen. Ada empat proses psikologis penting-motivasi, persepsi, 

pembelajaran, dan memori-secara fundamental mempengaruhi tanggapan 

konsumen terhadap berbagai rangsangan pemasaran. 

a. Motivasi merupakan rangsangan kebutuhan cukup mampu mendorong 

seseorang bertindak untuk mengejar kepuasan. 

b. Persepsi adalah proses yang digunakan individu untuk memilih, 

mengorganisasi, dan menginerpretasikan masukan informasi guna 

menciptakan gambaranan. 

c. Pembelajaran meliputi perubahan perlaku seseorang yang timbul dari 

pengalaman. 

d. Kepercayaan diri dan sikap merupakan cara individu berfikir  yang dimiliki 

seseorang tentang sesuatu atau cara kita berfikir, merasa dan melakukan 

bertindak Amirullah (2002:36). 

2. Faktor lingkungan  

Lingkungan pembelian konsumen ditunjukkan oleh Budaya (Norma 

kemasyarakatan, pengaruh kedaerahan atau kesukuan), kelas sosial (keluasan grup sosial 

ekonomi atas harta milik konsumen), grup tata muka (teman, anggota keluarga, dan grup 

referensi). Menurut Kotler dan Wallen (2009:214) faktor budaya terbagi dalam tiga sub 

faktor Budaya meliputi Budaya, sub-budaya, dan kelas sosial sangat penting bagi 
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perilaku pembelian. Pada dasrnya budaya itu bersal dari norma adat istadat sekitar, 

namun sering kali daya dalam masyarakt itu bisa tumbuh karena adanya interaksi antara 

indivu dengan individu lain.  

a.  Budaya merupakan sekumpulan nilai dasar, persepsi, tingkah laku yang 

dipelajari dari keluarga dan lembaga penting lainya. Masing-masing budaya 

terdiri dari sejumlah sub-budaya yang lebih menampakkan identifikasi dan 

sosialisasi khusus bagi para anggotanya.  

b. Sub-budaya mencakup kebangsaan, agama, kelompok ras, dan wilayah 

geografis. Pada dasarnya, semua masyarakat manusia memiliki stratifikasi 

sosial. Stratifikasi lebih sering ditemukan dalam bentuk kelas sosial, 

pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen, yang tersusun 

secara hirarkis dan yang para anggotanya menganut nilai, minat, dan perilaku 

serupa.  

c. Kelas sosial adalah pembagian masyarakat yang relatif permanen dan 

berjenjang dimana anggotanya berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. 

Kelas sosial memiliki beberapa cirri pertama, orang-orang didalam kelas 

sosial yang sama cenderung berperilaku lebih seragam daripada orang-orang 

dari dua kelas sosial yang berbeda. Kedua, orang merasa dirinya menempati 

posisi inferior atau superior dikelas sosial mereka. 

d. Kelompok acuan merupakan sekumpulan orang dua atau lebih yang 

berinteraksi untuk mencapai tujuan pribadi atau bersama. Kelompok membuat 

seseorang menjalani perilaku dan gaya hidup baru dan memengaruhi perilaku 

serta konsep pribadi seseorang. 
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e.  Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam 

masyarakat, orientasi terdiri dari orang tua dan saudara kandung seseorang. 

f.  Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang. 

Masing-masing peran menghasilkan status Kotler.,Amstrong (2008:159). 

3. Strategi pemasaran  

Penerapan strategi pemasaran merupakan faktor yang dapat dikendalikan secara 

penuh oleh pemasar untuk digunakan untuk menghantarkan produk atau jasa kepada 

konsumen. Dalam strategi terdapat empat unsur utama didalamnya dikenal dengan 

bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, tempat dan promosi. Untuk 

menghantarkan proporsi nilai, mula-mula perusahaan harus menciptakan penawaran 

pasar (produk) yang memuaskan kebutuhan. Perusahaan kemudian memutuskan berapa 

biaya penawaran (harga) dan bagaimana membuat penawaran tersedia bagi konsumen 

sasaran (tempat).  

Akhirnya, perusahaan harus berkomunikasi dengan pelanggan sasaran tentang 

penawaran dan membujuk mereka dengan jasa yang ditawarkan (promosi). Bauran 

pemasaran yang efektif  memadukan semua elemen bauran pemasaran ke dalam suatu 

program pemasaran terintegrasi yang dirancang untuk mencapai tujuan pemasaran 

perusahaan dengan menghantarkan nilai bagi konsumen. 

3.1Product  

  Menurut Kotler dan Armstrong (2008:266) mendefinisikan produk adalah segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar agar menarik perhatian, akuisisi, 

penggunaan, atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. 

Produk mencakup lebih dari sekedar barang-barang yang berwujud (tangible). 
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Sesungguhnya pelanggan tidak hanya membeli barang atau jasa, tetapi membeli manfaat 

dan nilai dari sesuatu yang ditawarkan. Menurut Pride dan Ferrel (1991) dalam Tjiptono 

(2005:88) istilah produk dapat didefinisikan sebagai serangkaian atribut tangible dan 

intangible, termasuk manfaat atau utilitas fungsional, sosial, dan psikologis. 

Dalam arti luas, produk meliputi objek-objek fisik, jasa, acara, orang, tempat, organisasi, 

ide atau bauran entitas-entitas ini. Unsur-unsur dalam penawaran jasa atau konsep jasa 

dapat dijabarkan ke dalam tiga elemen sebagai berikut : 

a) Unsur fisik, yaitu elemen-elemen material atau fisik berupa facilitating goods dan 

support goods, misalnya produk- produk yang dijual di Beta Swalayan.  

b) Manfaat sensual (sensual benefits), yakni manfaat-manfaat yang berkaitan dengan 

panca indera. 

c) Manfaat psikologis, yakni manfaat-manfaat yang tidak dapat didefinisikan secara jelas 

dan cenderung ditentukan oleh pelanggan secara subjektif.  

3.2 Price  

  Menurut Kotler dan Armstrong (2008:345) harga adalah jumlah yang ditagihkan 

atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk 

memperoleh manfaat dan memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Keputusan 

penetapan harga jasa merupakan pemilihan yang dilakukan perusahaan terhadap tingkat 

harga umum yang berlaku untuk jasa tertentu yang bersifat relatif terhadap tingkat harga 

para pesaing. Ada tiga kategori tujuan spesifik penetapan harga, yaitu : 

a) Tujuan Berorientasi Pendapatan 

Perusahaan sektor swasta biasanya merupakan perusahaan yang mengejar profit. 

Sebaliknya, organisasi hasa sektor publik dan nirlaba cenderung lebih berfokus 
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pada titik impas atau berusaha mempertahankam tingkat defisit operasi dalam 

batas-batas kewajaran.  

b) Tujuan Berorientasi Kapasitas 

Sejumlah organisasi berupaya menyelaraskan permintaan dan penawarannya guna 

mencapai tingkat pemanfaatan kapasitas produktif secara optimal pada waktu 

tertentu.  

c) Tujuan Berorientasi Pelanggan 

Perusahaan-perusahaan yang berusaha memaksimumkan daya tariknya bagi tipe 

pelanggan spesifik harus menerapkan strategi penetapan harga yang bisa 

mengakomodasi perbedaan antar segmen pasar, perbedaan daya beli, dan perbedaan 

preferensi pelanggan atas berbagai alternatif tingkat layanan. 

3.3 Store  

  Menurut Fitzsimmons (1994) dalam Tjiptono (2005:147) lokasi berpengaruh 

terhadap dimensi-dimensi pemasaran strategis, seperti fleksibilitas, competitive 

positioning, manajemen permintaan, dan fokus strategis. Fleksibilitas suatu lokasi 

merupakan ukuran sejauh mana sebuah produk atau jasa mampu bereaksi terhadap situasi 

perekonomian yang  berubah. Lokasi sangat penting untuk mempermudah konsumen 

dalam membeli dan menjadikan faktor utama bagi kelangsungan usaha. Lokasi yang 

strategis akan menarik perhatian pembeli. Keputusan untuk mendirikan lokasi tergantung 

kepada area perdagangan yang dilayani. 

3.4 Promotion 

Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat 

penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk. Kegiatan promosi 
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bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, 

melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian 

atau penggunaan produk atau jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Program 

promosi pada umumnya mencakup aktivitas seperti periklanan, penjualan perorangan 

(personal selling), promosi penjualan, hubungan masyarakat (public relation), informasi 

mulut ke mulut (word of mouth), pemasaran langsung (direct marketing), dan publikasi.  

Menurut Craven (2000:354-61) dalam Widjaja (2009:82) market target dan 

positioning strategy merupakan acuan untuk pengambilan keputusan dalam promosi. 

Tahap-tahap penyusunan strategi promosi adalah : 

a) Menentukan communication objectives 

b) Memutuskan pemilihan komponen promotion mix (komunikasi terpadu) yang akan 

digunakan. 

c) Menentukan budget (dana) untuk promosi. 

d) Memilih strategi untuk masing-masing komponen promotion mix (komunikasi 

terpadu), yaitu periklanan, penjualan perorangan, promosi penjualan, promosi 

langsung, dan hubungan masyarakat. 

 

       c. Tahapan-tahapan Dalam Proses Keputusan Pembelian  

Menurut Hasan (2009:139) para konsumen melewati lima tahap yaitu pengenalan 

masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku pasca 

pembelian. Jelaslah bahwa proses pembelian dimulai jauh sebelum pembelian aktual 

dilakukan dan memiliki dampak yang lama setelah itu secara konseptual pembelian 

konsumen beserta penjelasan ada pada gambar 1.4.  
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Gambar 1.4. 

Proses Pembelian Konsumen Model Lima Tahap 

                              

 
Sumber: Kotler  & Amstrong (2008:179). 
 

Penjelasan secara rinci tahap-tahap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Pengenalan kebutuhan 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. 

Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. Sebuah 

iklan, saran, atau rangsangan-rangsangan lain bisa membuat konsumen menyadari 

adanya suatu kebutuhan. Kadang-kadang seseorang belum mengetahui kebutuhannya, 

setelah melihat sebuah iklan ia baru mengetahui manfaat produk tersebut dan merasa 

membutuhkan.  

2. Pencarian Informasi  

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi 

yang lebih banyak. Situasi pencarian informasi yang lebih ringan dinamakan 

penguatan perhatian Melalui pengumpulan informasi, konsumen akan mengetahui 

merek-merek yang bersaing dan keistimewaan mereka masing-masing. Dalam 

pencarian internal calon pembeli pertama-tama akan mencari informasi yang berasal 

dari ingatan mereka tentang produk-produk yang kemungkinan dapat menyelesaikan 

masalah mereka. 

Pencarian informasi eksternal digunakan jika informasi internal mereka tidak 

memadai. Pencarian informasi eksternal berfokus pada komunikasi dengan teman, 

Pengenalan 
kebutuhan 

Pencarian 
informasi 

Evaluasi 
alternatif 

Keputusan 
pembelian 

Perilaku 
pasca 

pembelian 
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keluarga, iklan, wiraniaga, dan peragaan serta tampilan toko. Pembeli juga dapat 

memperoleh informasi dari sumber-sumber publik, laporan-laporan pemerintah, 

penyajian berita, publikasi, dan laporan-laporan organisasi penguji produk (lembaga 

konsumen). 

3. Evaluasi 

 Pada tahap ini konsumen melakukan pilihan atau seleksi terhadap sebuah produk. 

Pada tahap ini konsumen dapat melakukan pembelian atau tidak sama sekali. Jika 

konsumen tidak memilih satu merekpun maka pencarian informasi lebih lanjut 

kemungkinan diperlukan Kotler.,Keller (2009:235).  

4. Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008:181) keputusan pembelian (purchase 

decision) konsumen adalah keputusan pembeli tentang merek mana yang dibeli atau 

membeli merek yang paling disukai. Pada tahap ini konsumen melakukan suatu 

keputusan pembelian. Pemilihan ini dilakukan berdasar hasil evaluasi sebelumnya. 

Keputusan pembelian yang dilakukan konsumen meliputi keputusan produk, 

keputusan merek, keputusan pemasok, keputusan jumlah pembelian, keputusan waktu 

pembelian, dan keputusan metode pembayaran. Dalam pengambilan keputusan 

pembelian ini konsumen dipengaruhi dua faktor, yaitu : 

a. Pendirian orang lain 

Sejauh mana pendirian orang lain mengurangi alternatif yang disukai 

seseorang tergantung pada dua hal yaitu intensitas pendirian negatif orang lain 

terhadap alternatif yang disukai konsumen dan motivasi konsumen untuk 

menuruti keinginan orang lain. 
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b. Faktor situasi yang tidak di antisipasi 

Faktor ini dapat muncul secara tiba-tiba dengan berbagai pertimbangan dari 

konsumen dan mengubah niat pembelian konsumen, misalnya pelayanan yang 

tidak memuaskan, ketidaksesuain produk atau jasa yang ada sesuai dengan 

atau kehilangan pekerjaan. 

5. Perilaku pasca-pembelian 

Setelah membeli konsumen akan memikirkan tentang keputusan tersebut. Jika 

pembeli merasa tidak puas terhadap produk yang dibelinya, maka akan 

mengakibatkan pembeli tidak mau lagi belanja pada toko tersebut termasuk untuk 

membeli produk lain dinamakan cognitive dissonance (ketidak sesuaian kognitif). 

Tapi apabila konsumen merasa produk yang dibelinya sudah sesuai dengan apa 

yang mereka butuhkan dan menimbulkan kepuasan disebut cognitive consonance 

(kesesuaian kognitif).  

a. Kepuasan pasca-pembelian  

Kepuasan pembeli adalah seberapa dekat harapan pembeli atas suatu produk 

dengan kinerja yang dirasakan pembeli atas produk tersebut. Jika kinerja 

produk lebih rendah daripada harapan pembeli, pembeli akan kecewa jika 

tidak sesuai harapan, pembeli akan puas jika ia melebihi harapan, pembeli 

akan sangat puas.  

b. Tindakan pasca-pembelian 

Kepuasan dan ketidak puasan konsumen terhadap suatu produk akan 

mempengaruhi perilaku selanjutnya. Jika konsumen puas, ia akan 

menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli kembali produk 
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tersebut. Tetapi apabila konsumen merasa tidak puas, mereka mungkin 

membuang atau mengembalikan produk tersebut, dan berhenti membeli 

produk tersebut Amirullah (2002:68). 

d. Jenis-jenis Perilaku Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008:177) ada empat jenis perilaku konsumen 

dalam melakukan pembelian perilaku pembelian kompleks, perilaku pengurangan 

disonansi, perilaku pembelian kebiasaan dan perilaku pembelian mencari keragaman 

dengan perincian sebagai berikut : 

1. Perilaku Pembelian Kompleks 

 Perilaku pembelian kompleks, terdiri dari tiga proses. Pertama pembeli 

mengembangkan keyakinan tentang produk, lalu sikap, dan kemudian membuat 

pilihan pembelian yang dipikirkan masak-masak. 

2. Perilaku Pembelian Pengurangan Disonansi 

Perilaku pembelian pengurangan disonansi terjadi ketika konsumen sangat 

terlibat dalam pembelian yang mahal, jarang dilakukan, atau beresiko, tetapi 

hanya melihat sedikit perbedaan antarmerek. 

3. Perilaku Pembelian Kebiasaan 

 Perilaku pembelian kebiasaan terjadi dalam keadaan keterlibatan konsumen yang 

rendah dan sedikit perbedaan merek. Perilaku konsumen tidak melewati urutan 

keyakinan, sikap, perilaku yang biasa. Konsumen tidak secara ekstensif mencari 

informasi tentang merek, mengevaluasi karakteristik merek, dan 

mempertimbangkan keputusan tentang merek mana yang akan dibeli. 
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4. Perilaku Pembelian Mencari Keragaman 

 Perilaku pembelian mencari keragaman ditandai dengan mempunyai karakter 

keterlibatan konsumen rendah tetapi anggapan perbedaan merek yang signifikan. 

Dalam situasi itu, konsumen sering melakukan banyak perkuran merek. Penukaran 

merek terjadi untuk mencari keragaman dan bukan karena ketidakpuasan. 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dalam pnelitian dapat dijelaskan bahwa atribut yang digunakan 

dalam peneltian ini akan menjadi pedoman untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam keputusan pembelia meliputi faktor dari pemasaran harga, produk, 

distribusi, promosi, dan faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologi itu sendiri seperti 

disajikan pada gambar 1.4 

Gambar 1.4. 

Kerangka Pikir 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harga sesuai  label (X1) 
Harga sesuai kualitas(X2) 
Harga murah  (X3)    
Kualitas Produk  (X4) 
Jenis produk (X5) 
Stok produk (X6) 
Penampilan produk (X7) 
Transportasi mudah (X8) 
Dekat tempat kerja (X9) 
Dekat rumah (X10) 
Area parkir  (X11) 
Undian bulanan (X12) 
Diskon harga (X13) 
Kartu member (X14) 
Tetangga (15) 
Teman (16) 
Orang tua  (X17) 
Budaya (X18) 
Kepribadian  (X19) 
Pengetahuan  (X20) 
Gaya hidup (X21) 
Persepsi (X22) 
 Motivasi (X23) 
 Sikap (X24) 
 

Faktor 1 
Faktor 2  
……….. 
Faktor n 
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D. Hipotesis  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tedjakusuma dkk  (2001) 

melakukan penelitian menggunakan teknik nonprobabilitas sampling  100 responden 

dengan menggunakan variabel pendidikan, penghasilan, harga, kualitas, distribusi dan 

promosi. Hasil analisis pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel-variabel secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumen. Hubungan antara 

variabel-variabel bebas terhadap variabel tergantung menunjukkan yang erat (72,03%). 

Harga mempunyai pengaruh dominan terhadap perilaku konsumen air minum mineral 

dinyatakan diterima. 

Dari penelitian terdahulu, maka hipotesis dari penelitian ini maka dapat disusun hipotesis 

yang diajukan sebagai langkah awal adalah diduga bahwa: 

1. Diduga faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian di Beta 

Swalayan yaitu  faktor harga, faktor  promosi, faktor distribusi, faktor pribadi, 

menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku  konsumen dalam pembelian di 

Beta Swalayan. 

2. Diduga faktor yang dominan  dalam mempengaruhi keputusan pembelian  di 

Beta Swalayan adalah  faktor harga. 

 


