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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian Kurniawan (2006) menyebutkan bahwa variabel faktor 

budaya, sosial, pribadi dan psikologis secara simultan atau bersama-sama 

mempunyai pengaruh signifikan (bermakna) terhadap keputusan 

pembelian. Variabel psikologis mempunyai pengaruh dominan terhadap 

keputusan pembelian produk mie instan.  

Penelitian Masrurah (2009) menyimpulkan bahwa variabel produk 

yang menjadi pertimbangan  utama  dalam melakukan pembelian krim 

yoghurt. Harga memiliki pengaruh yang dominan terhadap keputusan 

pembelian.  

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2006) 

dengan peneliti yang sekarang terletak pada variabel penelitian yang 

digunakan. Variabel penelitian yang digunakan oleh Kurniawan antara lain 

faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis sedangkan peneliti sekarang 

menggunakan variabel harga, produk, promosi dan tempat. Perbedaan 

antara penelitian yang dilakukan oleh Masruroh (2009) dengan penelitian 

yang sekarang adalah variabel yang digunakan oleh Masrurah adalah 

variabel harga dan produk sedangkan peneliti sekarang menggunakan 

variabel harga, produk, promosi dan tempat.  
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B. Landasan Teori 

1. Pengertian Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen menyangkut masalah keputusan yang diambil 

seseorang dalam persaingannya dan penentuan untuk mendapatkan dan 

mempergunakan barang dan jasa. Konsumen mengambil banyak macam 

keputusan membeli setiap hari. Kebanyakan perusahaan besar meneliti 

keputusan membeli konsumen secara amat rinci untuk menjawab 

pertanyaan mengenai apa yang dibeli konsumen, dimana mereka membeli, 

bagaimana dan berapa banyak mereka membeli, serta mengapa mereka 

membeli.  

Pengertian perilaku konsumen seperti diungkapkan oleh Mowen 

(2002:6) mengatakan: “Studi tentang unit pembelian (buying unit) dan 

proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi dan pembuangan, 

barang, jasa, pengalaman serta ide-ide”. Swastha dan Handoko (2000:10) 

mengatakan: ”Perilaku konsumen (consumer behavior) dapat didefinisikan 

sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam 

mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk 

didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan 

menentukan kegiatan-kegiatan tertentu.” 

Berdasarkan pengertian di atas maka perilaku konsumen 

merupakan tindakan-tindakan dan hubungan sosial yang dilakukan oleh  

konsumen perorangan, kelompok maupun organisasi untuk menilai, 
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memperoleh dan menggunakan barang-barang serta jasa melalui proses 

pertukaran atau pembelian yang diawali dengan proses pengambilan 

keputusan yang menentukan tindakan-tindakan tersebut. 

2. Model Perilaku Konsumen 

Mempelajari perilaku konsumen bertujuan untuk menggunakan 

dan memahami berbagai aspek yang ada pada konsumen, yang akan 

digunakan dalam menyusun strategi pemasaran yang berhasil. Gambar 2.1 

memperlihatkan model perilaku konsumen. 

Gambar 2.1 Model Perilaku Konsumen 

 

 

 

Sumber: Philip Kotler & Gary Armstrong (2008:158) 

 

Model perilaku pembelian berupa rangsangan-tanggapan yang 

diperlihatkan pada gambar 2.1 Gambar ini memperlihatkan bahwa 

pemasaran dan rangsangan lain memasuki “Kotak hitam” konsumen dan 

menghasilkan respons tertentu. Pemasar harus menemukan apa yang ada 

didalam kotak hitam pembeli. 

Rangsangan pemasaran terdiri dari Empat P, Produk (product), 

Harga(price), tempat (place), dan promosi (promotion). Rangsangan lain 

meliputi kekuatan dann faktor utama dalam lingkungan pembeli: ekonomi, 

teknologi, politik, dan budaya. Semua masukan ini memasuki kotak hitam 
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pembeli, dimana masukan ini diubah menjadi sekumpulan respons 

pembeli yang dapat diobservasi: pilihan produk, pilihan merek, pilihan 

penyalur, waktu pembelian, dan jumlah pembelian. Pemasar ingin 

memahami bagaimana rangsangan itu diubah menjadi respons didalam 

kotak hitam konsumen, yang mempunyai dua bagian. Pertama, 

karakteristik pembeli mempengaruhi bagaimana pembeli menerima dan  

bereaksi terhadap rangsangan itu. Kedua, proses keputusan pembeli itu 

sendiri mempengaruhi perilaku pembeli.  

 

3. Bauran Pemasaran (marketing mix) 

a. Produk (Product) 

Produk adalah semua komponen kinerja yang merupakan nilai 

bagi pelanggan (Lovelock dan Wright, 2005). Produk adalah 

keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai 

kepada konsumen (Lupiyoadi dan Hamdani, 2008). Konsumen tidak 

hanya membeli fisik dari produk itu saja, tetapi membeli manfaat dan 

nilai dari produk tersebut. Terutama pada produk yang kita kenal tidak 

menimbulkan beralihnya kepemilikan dari penyedia jasa kepada 

konsumen. Yang dimaksud dalam pembahasan produk jasa adalah total 

produk. Total produk sendiri terdiri atas:  

1. Produk inti (core product), merupakan fungsi inti dari produk 

tersebut. 

2. Produk yang diharapkan (expected product)  
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3. Produk tambahan (augmented product)  

4. Produk potensial (potential product)  

Tiga unsur diatas selain core product merupakan unsur yang 

potensial untuk dijadikan nilai tambah bagi konsumen sehingga produk 

tersebut berbeda dengan produk yang lain. 

b. Harga (Price) 

Harga adalah pengeluaran uang, waktu, dan usaha oleh pelanggan 

untuk membeli dan mengkonsumsi jasa (Lovelock dan Wright, 2005). 

Penentuan harga sangat signifikan dalam memberikan nilai kepada 

konsumen dan mempengaruhi citra produk, serta keputusan konsumen 

untuk membeli (Lupiyoadi dan Hamdani, 2008). Penentuan harga juga 

berhubungan dengan pendapatan dan turut mempengaruhi penawaran atau 

saluran pemasaran. Akan tetapi hal terpenting adalah keputusan dalam 

penentuan harga harus konsisten dengan strategi pemasaran secara 

keseluruhan. Dalam menetapkan harga, harus diperhatikan faktor-faktor 

sebagai berikut:  

1. Berorientasi pada biaya (account-cost oriented)  

2. Berorientasi pada permintaan pelanggan (costumer-demand oriented)  

3. Berorientasi pada persaingan (competition oriented)  

Manfaat dari pendekatan berorientasi pada persaingan adalah setiap 

penyedia jasa dapat mempertimbangkan nilainya dan harganya relatif 

terhadap pesaingnya dalam hal reputasi, kualitas dan faktor lainnya. 

Keputusan-keputusan tentang penentuan harga harus merefleksikan tujuan, 
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misi dan prioritas dari penyedia jasa itu sendiri. Kebijakan harga dan 

kebijakan keuangan harus sejalan dengan manajemen keuangan yang baik, 

tujuan serta misi penyedia jasa. Satuan ukur untuk harga adalah Tingkat 

kesesuaian biaya dengan fasilitas dan Tingkat fleksibilitas pembayaran 

(Lupiyoadi dan Hamdani, 2008). 

c. Tempat (Place) 

Tempat adalah merupakan keputusan manajemen tentang dimana 

dan bagaimana menyampaikan jasa kepada konsumen (Lovelock dan 

Wright, 2005). Tempat dalam jasa merupakan gabungan antara lokasi dan 

keputusan atas saluran distribusi, dalam hal ini berhubungan dengan 

bagaimana cara penyampaian jasa kepada konsumen dan dimana lokasi 

yang strategis (Lupiyoadi dan Hamdani, 2008) 

Lokasi, berarti berhubungan dengan dimana perusahaan harus 

bermarkas dan melakukan operasi atau kegiatannya. Dalam hal ini ada tiga 

jenis interaksi yang mempengaruhi lokasi, yaitu:  

1) Konsumen mendatangi pemberi jasa (perusahaan), apabila keadaan 

seperti ini maka lokasi menjadi sangat penting. Perusahaan sebaiknya 

memilih tempat dekat dengan konsumen sehingga mudah dijangkau, 

dengan kata lain harus strategis.  

2) Pemberi jasa mendatangi konsumen, dalam hal ini lokasi tidak terlalu 

penting, tetapi yang harus diperhatikan adalah penyampaian jasa harus 

tetap berkualitas.  
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3) Pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu secara langsung, berarti 

penyedia jasa dan konsumen berinteraksi melalui sarana tertentu seperti 

telepon, komputer atau surat. Dalam hal ini lokasi menjadi sangat tidak 

penting selama komunikasi antara kedua pihak terlaksana dengan baik.  

Saluran distribusi, penyampaian jasa juga dapat melalui 

organisasi maupun orang lain. Dalam penyampaian jasa ada tiga pihak 

yang terlibat, yaitu penyedia jasa, perantara dan konsumen. Sehubungan 

dengan saluran distribusi, maka perusahaan harus dapat memilih 

saluran yang tepat untuk penyampaian jasanya, sebab akan sangat 

mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Saluran distribusi yang 

dapat dipilih antara lain:  

1. Penjual langsung (direct sales).  

2. Agen (agent) atau broker. 

3. Agen / broker penjual atau pembeli.  

4. Waralaba (franchises) dan pengantar jasa terkontrak (contracted 

service deliverers)  

 Baik lokasi maupun saluran pemilihannya sangat tergantung pada 

kriteria pasar dan sifat jasa itu sendiri. Untuk tempat, alat ukur yang 

dipergunakan meliputi tiga hal, yaitu: tingkat ketepatan lokasi kafe, 

tingkat kemudahan mencapai kafe dan tingkat ketersediaan sarana 

transportasi dari dan menuju kafe. 
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d. Promosi (Promotion) 

Semua aktivitas dan alat yang menggugah komunikasi yang 

dirancang untuk membangun preferensi pelanggan terhadap jasa dan 

penyedia jasa tertentu (Lovelock dan Wright, 2005). Alat ukur untuk 

promosi yaitu tingkat daya tarik iklan yang disampaikan, tingkat daya tarik 

penjualan langsung, tingkat daya tarik promosi penjualan, dan tingkat daya 

tarik pemasaran langsung (Lupiyoadi dan Hamdani, 2008). 

Hal yang perlu diperhatikan dalam promosi adalah pemilihan 

bauran promosi (promotion mix) yang terdiri atas (Lupiyoadi dan 

Hamdani, 2008):  

1. Iklan (advertising)  

2. Penjualan perorangan (personal selling)  

3. Promosi penjualan (sales promotion)  

4. Hubungan masyarakat (public relation)  

5. Informasi dari mulut ke mulut (word of mouth)  

6. Surat pemberitahuan langsung (direct mail) 

 

e. Orang (People) 

Karyawan dan pelanggan yang terlibat dalam proses produksi jasa 

(Lovelock dan Wright, 2005). Dalam pemasaran jasa orang yang berfungsi 

sebagai penyedia jasa sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan 

(Lupiyoadi dan Hamdani, 2008). Keputusan dalam orang ini berarti 
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berhubungan dengan seleksi, pelatihan, motivasi dan manajemen sumber 

daya manusia. 

Untuk mencapai kualitas terbaik maka karyawan harus dilatih 

untuk menyadari pentingnya pekerjaan mereka, yaitu memberikan 

kepuasan kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Pentingnya 

orang dalam pemasaran jasa berkaitan erat dengan pemasaran internal. 

Pemasaran internal adalah interaksi atau hubungan antara setiap karyawan 

dan departemen dalam suatu perusahaan yang dalam hal ini dapat 

diposisikan sebagai konsumen internal dan pemasok internal. Tujuan dari 

adanya hubungan tersebut adalah untuk mendorong orang dalam kinerja 

memberikan kepuasan kepada konsumen. Terdapat empat kriteria peranan 

atau pengaruh dari aspek orang yang mempengaruhi konsumen (Lupiyoadi 

dan Hamdani, 2008), yaitu:  

1) Contactors, orang disini berinteraksi langsung dengan konsumen dalam 

frekuensi yang cukup sering dan sangat mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk membeli.  

2) Modifiers, orang disini tidak secara langsung mempengaruhi konsumen 

tetapi cukup sering berhubungan dengan konsumen.  

3) Influencer, orang disini mempengaruhi konsumen dalam keputusan 

untuk membeli tetapi tidak secara langsung kontak dengan konsumen.  

4) Isolated, orang disini tidak secara langsung ikut serta dalam bauran 

pemasaran dan juga tidak sering betemu konsumen  
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Didalam penelitian ini yang dijadikan alat ukur untuk orang 

(people) adalah Tingkat kemampuan karyawan dalam memberikan 

pelayanan terhadap konsumen. 

f. Proses (Process) 

Proses merupakan metode pengoperasian atau serangkaian 

tindakan tertentu, yang umumnya berupa langkah-langkah yang diperlukan 

dalam suatu urutan yang telah ditetapkan (Lovelock dan Wright, 2005). 

Proses merupakan gabungan dari semua aktivitas, umumnya terdiri atas 

prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas dan hal-hal rutin, dimana 

jasa dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen (Lupiyoadi dan 

Hamdani, 2008). Proses dapat dibedakan kedalam dua cara, yaitu: 

1. Kompleksitas (complexity), behubungan dengan langkah-langkah dan 

tahapan proses. 

2. Keragaman (divergence), berhubungan dengan adanya perubahan 

dalam langkah-langkah atau tahapan proses.  

 

g. Fasilitas Fisik (Physical Evidence) 

Petunjuk visual atau berwujud lainnya yang memberikan bukti atas 

kualitas jasa (Lovelock dan Wright, 2005). Fasilitas fisik merupakan 

lingkungan fisik tempat jasa diciptakan dan langsung berinteraksi dengan 

konsumen (Lupiyoadi dan Hamdani, 2008). Dimana bukti fisik dibedakan 

dalam dua jenis, yaitu: 
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1) Bukti penting (essential evidence), merupakan keputusan-kepurusan 

yang dibuat oleh pemberi jasa mengenai desain dan tata letak (layout) 

dari gedung, ruang dan lain-lain. 

2) Bukti pendukung (peripheral evidence), merupakan nilai tambah yang 

bila berdiri sendiri tidak akan berarti apa-apa. Jadi hanya bersifat 

sebagai pelengkap, meskipun demikian perannya sangat penting dalam 

proses produksi jasa.  

h. Layanan Pelanggan (Customer Service) 

Customer Service strategi menurut Christopher Lovelock dalam 

Lupiyoadi (2001) mencakup sebagai berikut: (1) Identifikasi misi jasa, 

(2) Penentuan sasaran dari Customer Service, (3) Perumusan strategi 

dari Customer Service, (4) Implementasi. 

Kotler (2005) menyatakan bahwa: ”.Fasilitas dan layanan 

adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain, dimana pada dasarnya tidak berwujud dan 

tidak mengakibatkan kepemilikan apapun”. 

Semakin banyak fasilitas dan layanan yang ditawarkan kepada 

konsumen maka semakin banyak keinginan konsumen untuk 

menggunakan produk tersebut, oleh karena itu setiap perusahaan harus 

bisa lebih kreatif dan inovatif dalam memproduksi satu produk yang 

bisa membuat konsumen tertarik untuk menggunakannya. Dengan 

adanya fasilitas dan layanan tersebut, konsumen akan berpikir dapat 

memudahkan mereka dalam melakukan kegiatannya setiap hari. 
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Fasilitas layanan berperan penting meningkatkan harga jual suatu 

produk. Oleh karena itu perusahaan harus dapat memberikan kepuasan 

kepada konsumen dengan sebaik-baiknya. 

Lupiyoadi (2001) menyatakan Customer Service meliputi 

aktifitas untuk memberikan kegunaan waktu dan tempat (time and 

place utilities) termasuk pelayanan pra transaksi, saat transaksi dan 

paska transaksi. 

        4. Peran Konsumen Dalam Membeli 

Menurut Engel et. al (2000:31), keputusan pembelian adalah proses 

merumuskan berbagai alternatif tindakan guna  menjatuhkan pilihan pada 

salah satu alternatif tertentu untuk melakukan pembelian. Pemasar perlu 

mengetahui siapa yang terlibat dalam keputusan membeli dan peran apa 

yang dimainkan oleh setiap orang untuk banyak produk, cukup mudah 

untuk mengenali siapa yang mengambil keputusan. Menurut Engel et. al 

(2000:33) beberapa peran dalam keputusan membeli: 

a. Pemrakarsa orang yang pertama menyarankan atau mencetuskan 

gagasan membeli produk atau jasa tertentu. 

b. Pemberi pengaruh : orang yang pandangan atau sarannya 

mempengaruhi keputusan membeli. 

c. Pengambil keputusan : orang yang akhirnya membuat keputusan 

membeli atau sebagian dari itu, apakah akan membeli, apa yang dibeli, 

bagaimana membelinya atau di mana membeli. 

d. Pembeli : orang yang benar-benar melakukan pembelian 
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e. Pengguna : orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau 

jasa. 

Mengetahui peserta utama proses pembelian dan peran yang 

mereka mainkan membantu pemasar untuk menyesuaikan program 

pemasaran. 

5. Jenis -Jenis Tingkah Laku Keputusan Pembelian 

Semakin kompleks keputusan yang harus diambil biasanya 

semakin banyak pertimbangannya untuk membeli. Menurut (Kotler, 

2000:160): adapun jenis-jenis tingkah laku membeli konsumen 

berdasarkan pada derajat keterlibatan dan tingkat perbedaan antara merek, 

yaitu: 

a. Tingkah laku membeli yang komplek 

b. Tingkah laku membeli yang mengurangi ketidakcocokan. 

c. Tingkah laku membeli yang mencari variasi 

d. Tingkah laku membeli yang menjadi kebiasaan.  

Penjelasan jenis-jenis tingkah laku tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Tingkah Laku Membeli Yang Kompleks 

Tingkah laku membeli konsumen dalam situasi yang bercirikan 

keterlibatan tinggi konsumen dalam pembelian dan perbedaan besar yang 

dirasakan diantara merek. Pembeli ini akan melewati proses pembelajaran, 

pertama mengembangkan keyakinan mengenai produk, kemudian sikap, 

dan selanjutnya membuat pilihan membeli yang dipikirkan masak-masak. 
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Pemasar dari produk yang banyak melibatkan peserta harus memahami 

tingkah laku pengumpulan informasi dan evaluasi dari konsumen yang 

amat terlibat. Mereka perlu membantu pembeli belajar mengenai atribut 

kelas produk dan kepentingan relatif masing-masing, dan mengenai apa 

yang ditawarkan merk tertentu, mungkin dengan menguraikan panjang 

lebar keunggulan mereka lewat media cetak. 

b. Tingkah Laku Membeli Yang Mengurangi Ketidakcocokan 

Tingkah laku membeli konsumen dalam situasi yang bercirikan 

keterlibatan konsumen yang tinggi tetapi sedikit perbedaan yang dirasakan 

diantara merek. Tingkah laku membeli yang mengurangi ketidakcocokan 

terjadi ketika konsumen amat terlibat dalam pembelian barang yang 

mahal, jarang dibeli dan beresiko tetapi melihat sedikit perbedaan diantara 

merek. 

c. Tingkah Laku Membeli Yang Merupakan Kebiasaan 

Tingkah laku membeli yang menjadi kebiasaan  terjadi di bawah 

kondisi keterlibatan konsumen yang rendah dan perbedaan merek yang 

dirasakan besar. Konsumen tampaknya mempunyai keterlibatan yang 

rendah dengan kebanyakan produk yang mempunyai harga murah dan 

sering dibeli. Dalam hal ini, tingkah laku konsumen tidak diteruskan lewat 

urutan keyakinan – sikap – tingkah laku yang biasa. Konsumen tidak 

mencari informasi secara ekstensif mengenai merek mana yang akan 

dibeli. Sebaliknya, mereka secara pasif menerima informasi ketika 

menonton televisi atau membaca majalah.  
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Pengulangan iklan menciptakan pengenalan akan merek bukan 

keyakinan pada merek. Konsumen tidak membentuk sikap yang kuat 

terhadap suatu merek; mereka memilih merek karena sudah dikenal. 

Karena keterlibatan mereka dengan produk tidak tinggi, konsumen 

mungkin tidak mengevaluasi pilihan bahkan setelah membeli. Jadi, proses 

membeli melibatkan keyakinan merek yang terbentuk oleh pembelajaran 

pasif, diikuti dengan tingkah laku membeli, yang mungkin diikuti atau 

tidak dengan evaluasi. Karena pembeli tidak memberikan komitmen yang 

kuat pada suatu merek, pemasar produk yang kurang terlibat pada 

beberapa perbedaan merek seringkali menggunakan harga dan promosi 

penjualan untuk merangsang konsumen agar mau mencoba produk. 

d. Tingkah Laku Membeli Yang Mencari Variasi 

Konsumen menjalani tingkah laku membeli yang mencari variasi 

dalam situasi yang ditandai oleh keterlibatan konsumen rendah, tetapi 

perbedaan merk dianggap berarti. Kategori produk seperti ini, strategi 

pemasaran mungkin berbeda untuk merk yang menjadi pemimpin pasar 

dan untuk merk yang kurang ternama. Perusahaan akan mendorong 

pencarian variasi dengan menawarkan harga rendah, penawaran khusus, 

kupon, sampel gratis, dan iklan yang menunjukkan alasan untuk mencoba 

sesuatu yang baru. 
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6. Proses Keputusan Membeli 

Menurut Kotler (2007:212) mengemukakan bahwa keputusan 

adalah : “Sebuah proses pendekatan penyelesaian masalah yang terdiri dari 

pengenalan masalah, mencari informasi, beberapa penilaian alternatif, 

membuat keputusan membeli dan prilaku setelah membeli yang dilalui 

konsumen”. 

Pengertian keputusan pembeli menurut Drumond (2007:251) yaitu 

“Mengidentifikasikan semua pilihan yang mungkin untuk memecahkan 

persoalan itu dan menilai pilihan-pilihan secara sistematis dan obyektif 

serta sasaran-sasarannya yang menentukan keuntungan serta kerugiannya 

masing-masing”. 

Keputusan merupakan bagian/salah satu elemen penting dari prilaku 

konsumen disamping kegiatan fisik yang melibatkan konsumen dalam 

menilai, mendapatkan dan mempergunakan barang-barang serta jasa 

ekonomis.Perspektif pemecahan masalah mencakup semua jenis prilaku 

pemenuhan kebutuhan dan jajaran luas dari faktor-faktor yang memotivasi 

dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang 

secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang 

yang ditawarkan. Tahap-tahap proses keputusan pembelian dapat 

digambarkan dalam sebuah model dibawah ini : 
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Gambar 2.2 

Tahap Proses Pembelian 

 

 

Sumber : Kotler dan keller yang dialihbahasakan oleh Benyamin Molan, (2005) 

Pada model diatas mempunyai anggapan bahwa para konsumen 

melakukan lima tahap dalam melakukan pembelian. Tahap hal ini tidak 

selaluterjadi, khususnya dalam pembelian yang tidak memerlukan 

keterlibatan pembeli. Para konsumen dapat melewati beberapa tahap dan 

urutannya tidak sesuai. 

1. Pengenalan Masalah  

Proses membeli dengan pengenalan masalah atau kebutuhan 

pembeli menyadari suatu perbedaan antara keadaan yang sebenarnya dan 

keadaan yang diinginkannya. Kebutuhan itu dapat digerakkan oleh 

rangsangan dari dalam diri pembeli atau dari luar. 

2. Pencarian Informasi 

Konsumen mungkin tidak berusaha secara aktif dalam mencari 

informasi sehubungan dengan kebutuhannya.Seberapa jauh orang tersebut 

mencari informasi tergantung pada kuat lemahnya dorongan kebutuhan, 

banyaknya informasi yang dimiliki, kemudian memperoleh informasi, 

tambahan dan kepuasan yang diperoleh dari kegiatan mencari 

informasi.Biasanya jumlah kegiatan mencari informasi meningkat tatkala 
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konsumen bergerak dari keputusan situasi pemecah masalah yang terbatas 

ke pemecah masalah yang maksimal. 

3. Evaluasi Alternatif 

Informasi yang didapat dari calon pembeli digunakan untuk 

memmperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai alternatif-alternatif 

yang dihadapinya serta daya tarik masing-masing alternatif. Produsen 

harus berusaha memahami cara konsumen mengenal informasi yang 

diperolehnya dan sampai pada sikap tertentu mengenai produk promosi 

dan keptusan untuk pembeli. 

4. Keputusan Membeli 

Produsen harus memahami bahwa konsumen mempunyai cara 

sendiri dalam menangani informasi yang diperolehnya dengan membatasi 

alternatif-alternatif yang harus dipilih atau dievaluasi untuk menentukan 

produk mana yang akan dibeli. 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

Apabila barang yang dibeli tidak memberikan keputusan yang 

diharapkan, maka pembeli akan merubah sikapnya terhadap merek barang 

tersebut menjadi sikap negative, bahkan mungkin akan menolak dari daftar 

pilihan. Sebaliknya bila konsumen mendapat kepuasan dari barang yang 

dibelinya maka keinginan untuk membeli terhadap barang merek tersebut 

cenderung untuk menjadi lebih kuat. Produsen harus mengurangi 

pemasaran tidak senang atau perasaan negative terhadap suatu produk 

dengan cara membantu konsumen menemukaninformasi yang 
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memnenarkan pilihan konsumen melalui komunikasi yang diarahkan pada 

orang-orang yang baru saja membeli produknya.  

C. Kerangka Konseptual 

Dalam penelitian ini dapat dibuat suatu kerangka konseptual yang 

dapat menjadi landasan dalam penulisan ini. Berikut kerangka konseptual 

yang dibuat oleh penulis. 

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual 
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Keterangan: 

a. Dimensi atau variabel produk 

Variasi menu : Menu hidangan yang bervariasi 

Penyajian  : Penyajian makanannya menarik 

Tingkat pedas : Memiliki tingkatan pedas yang disukai 

Rasa    : Rasanya enak 

b. Dimensi atau variabel Harga 

Harga Kualitas : Harga sesuai dengan kualitas 

Harga Terjangkau : Harga yang diberikan terjangkau 

Harga Kuantitas : Harga sesuai dengan kuantitas (porsi) 

c. Dimensi atau varibel Promosi 

Papan nama  : Papan nama terlihat jelas 

Media Sosial  : Iklan di media sosial menarik perhatian 

Gambar Spanduk : Gambar makanan di spanduk terlihat menarik 

d. Dimensi atau variabel Tempat 

Mudah dijangkau : Lokasi mudah dijangkau 

Parkir aman  : Lokasi parkir aman 

e. Dimensi atau variabel Fasilitas Fisik (Physical Evidence) 

Nyaman   : Suasana Nyaman 

T.teratur   : Tata letak ruangan teratur 

 

 


