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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL 

 

A. Kajian Penelitian Terdahulu 

  Kajian penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan atas penelitian yang 

akan dilakukan. Dalam penelitian ini landasan penelitian terdahulu yang dipakai 

adalah penelitian dengan tema judul yang sama yaitu analisis faktor internal dan 

eksternal  terhadap keputusan pembelian konsumen agar dapat di jadikan 

perbandingan dengan penelitian yang sekarang. Ada dua penelitian terdahulu yang 

dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian dahulu dengan penelitian 

sekarang yang tercantum pada table 2.1. 

Tabel 2.1. 

Tabel Penelitian Terdahulu 

No Judul Peneliti Variabel Alat Hasil 

1. Analisis Pengaruh 
Faktor Internal, Faktor 
Eksternal konsumen 
dan Bauran Pemasaran 
Terhadap Keputusan 
Pembelian Konsumen.  

Prasodjo, 
Adi dan Ika 
Barokah 
(2010) 

Variabel faktor internal, 
eksternal konsumen dan 
bauran pemasaran.. 

Regresi 
Linear 
Berganda 

(1) Perubahan konsumen dalam 
berbelanja dari ritel tradisional 
ke ritel modern (minimarket) 
disebabkan karena minimarket 
mampu menciptakan daya tarik 
konsumen melalui penerapan 
strategi bauran ritel  

(2) Konsumen yang membeli di 
minimarket mendapat manfaat 
yang lebih besar dari pada 
membeli di ritel tradisional.  

2. Pengaruh Faktor 
Internal dan Eksternal 
Konsumen Terhadap 
Keputusan Pembelian 

Konsumen Pada 
Minimarket Lima – 
Lima Benowo 
Surabaya.  

Rifa’atul 
Mahmudah 
(2011) 

Factor internal (persepsi 
konsumen, sikap 
konsumen, motivasi, dan 
faktor eksternal yang 

meliputi           (budaya, 
kelas sosial , produk, 
,kelompok referensi) 

Regresi 
Linear 
Berganda 

Faktor internal, 
faktor eksternal  berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian 
produk rumah tangga pada 

minimarket lima – lima 
benowo Surabaya.  
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B. Perbedaan Penelitian Dengan Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan dengan penelitian 

terdahulu, sama – sama mencari faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. Namun perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, pada penelitian 

sebelumnya lebih terfokus kepada dampak perpindahan konsumen dari pasar 

tradisional ke pasar modern, pada penelitian ini lebih terfokus pada faktor yang 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian produk yang pada 

penelitian terdahulu lebih difokuskan pada lokasi minimarket pada penelitian ini 

lokasi penelitian dilakukan pada hypermarket. 

      

C. Kajian Teori 

1. Perilaku Konsumen 

   Menurut Blackwell, Miniard, & Engel (2001) Perilaku konsumen adalah 

aktivitas seseorang saat mendapatkan, mengkonsumsi, dan membuang barang atau jasa 

(Blackwell, Miniard, & Engel, 2001). perilaku konsumen sendiri dapat di definisikan 

sebagai interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran, perilaku, dan lingkungan 

dimana manusia melakukan pertukaran aspek hidupnya. Dengan kata lain perilaku 

konsumen mengikutkan pikiran dan perasaan yang dialami manusia dan aksi yang 

dilakukan saat proses konsumsi. Mowen & Minor (2002) mendefinisikan 

mengenai perilaku konsumen dengan melihat bahwa perilaku konsumen 

sebagai tindakan konsumen secara langsung terlibat dalam mendapatkan, 
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mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk didalamnya 

proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. 

  Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku 

konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok 

atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam 

mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomi yang selalu 

berubah dan bergerak sepanjang waktu. Sehingga perusahaan berusaha untuk 

memahami perilaku konsumennya agar dapat mendapatkan respon yang baik 

terhadap produknya. 

  Pemahaman mengenai perilaku konsumen menjadi elemen yang 

sangat vital dalam membuat dan menerapkan strategi pemasaran perusahaan. 

Sebagai contoh, banyak perusahaan yang dalam melakukan analisis persaingan 

meminta konsumennya untuk mengetahui apa yang dirasakan konsumen dan 

yang dipikirkan oleh konsumen mengenai produk pesaing. 

2.   Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen 

    Terdapat hal-hal yang memberikan pengaruh secara signifikan maupun 

tidak dalam proses pembentukan perilaku konsumen. Dalam hal pengambilan 

keputusan pembelian konsumen akan dipengaruhi oleh banyak faktor yang 

membentuk pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pengaruh tersebut akan 

mempengaruhi pola perilaku konsumen. Sehingga dapat terlihat bahwa 

perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang 

kemudian akan mempengaaruhi keputusan pembelian. 
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A. Faktor Internal 

   Philip Kotler (2008 :45) menyebutkan faktor internal yang 

mempengarui perilaku  konsumen dapat disarikan sebagai berikut: 

1. Motivasi.  

  Menurut Kotler (2008) motivasi merupakan dorongan akan kebutuhan 

dengan tekanan yang kuat yang mengarahkan seseorang untuk mencari 

kepuasan atas kebutuhan tersebut. Sedangkan menurut Robins & Judge 

(2008) motivasi merupakan suatu proses yang menjelaskan intensitas, arah, 

dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. 

  Dari beberapa pengertian tentang definisi diatas maka dapat kita ambil 

kesimpulan bahwa motivasi merupakan dorongan dan proses individu untuk 

mencari kepuasan dan mencapai tujuannya. Oleh sebabitu dapat kita lihat 

bahwa perilaku konsumen merupakan  sikap atas keinginan untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

2. Pembelajaran 

  Menurut Kotler (2008) pembelajaran menggambarkan perubahan 

dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Pembelajaran 

terjadi melalui interaksi dorongan (drivers), rangsangan, pertanda, respons, 

dan penguatan (reinforcement). Dengan belajar maka seseorang akan 

mendapatkan kepercayaan dan sikap, yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi perilakunya (Umar 2000). Dari pandangan mengenai belajar 

diats maka dapat kita simpulkan bahwa belajar merupakan perubahan dari 
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pelaku individu karena adanya pengalaman. Sehingga proses ini 

mempengaruhi dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen yang 

disebabkan adanya pengalaman, kepercayaan dan  sikap konsumen terhadap 

sesuatu. 

3. Sikap 

  Menurut Kotler (2008) sikap menggambarkan evaluasi, perasaan,dan 

tendensi yang relative konsisten dari seseorang terhadap sebuah objek atau 

ide. Sedangkan Peter & Olson (1999) mendefinisikan sikap sebagai evaluasi 

konsep secara menyeluruh yang dilakukan oleh seseorang. Sikap merupakan 

suatu hal yang sangat sulit berubah dan mempunyai tendensi yang relatif 

konsisten serta menempatkan perasaan dan pikiran menyukai atau tidak. 

  Menurut Umar (2000) terdapat tiga faktor utama dalam meprediksi 

sikap : 1). Keyakinan seseorang terhadap atribut yang menonjol dari objek. 

2). Kekuatan keyakinan seseorang bahwa atribut memiliki atribut khas. 3). 

Evaluasi dari masing-masing keyakinan akan atribut yang menonjol dimana 

diukur seberapa baik keyakinan mereka terhadap atribut tersebut. 

4.  Persepsi  

  Menurut Stephen P Robins & Judge (2008) merupakan proses dimana 

individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka 

guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Persepsi juga didefinisikan 

sebagai proses dimana seseorang memilih, mengatur dan 

menginterpretasikan informasi untuk membentuk gambaran dunia yang 
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berarti (Kotler 2008). Menurut Simamora (2004) bahwa dua orang dengan 

motivasi yang sama  dan tujuan situasi yang sama mungkin akan bertindak 

secara berbeda karena perbedaan persepsi. Dari pengertian mengenai 

persepsi maka dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan reaksi 

orientatif terhadap rangsangan-rangsangan internal dan eksternal yang 

diinterpretasikan oleh konsumen. 

5.  Kepribadian 

  Tiap orang mempunyai kepribadian yang khas dan akan 

mempengaruhi perilaku pembeliannya. Menurut Simamora (2004) 

kepribadian mengacu kepada karakteristik psikologis yang unik dan 

menimbulkan tanggapan yang relatif konstan terhadap lingkungannya  

sendiri. Sedangkan menurut Kotler (2008) kepribadian merupakan 

karakteristik seseorang yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan 

tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap 

lingkungannya.  

 6.   Pengetahuan. 

  Konsumen memiliki tingkatan pengetahuan produk yang berbeda, 

pengetahuan digunakan seorang konsumen untuk menerjemahkan 

informasi baru dan membuat pilihan pembelian (Peter & Oslon 1999). 

Informasi yang diterima konsumen menjadikan pengetahuan konsumen 

akan suatu produk meningkat sehingga keputusan pembelian konsumen 

akan semakin terpengaruh oleh tingginya pengetahuan konsumen. 
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 Menurut Alba & Marmorstein (1987) pengetahuan konsumen dalam 

membuat suatu keputusan pembelian akan sangat berpengaruh bahkan 

ketika konsumen kurang termotivasi untuk membeli, peluang dan  ketika 

konsumen untuk memproses pentingnya atribut suatu produk. 

 Apabila konsumen merasa bahwa konsekuensi lingkungan merupakan 

hal yang penting maka konsumen akan membeli produk-produk yang 

ramah lingkungan. Kesadaran konsumen terbentuk karena pola perilaku 

yang bertanggung jawab pada lingkungan. 

7.   Nilai 

  Menurut Peter & Oslon (1999) nilai merupakan selisih antara manfaat 

yang diperoleh konsumen dari suatu produk atau jasa dengan upaya dan 

pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan dan menggunakan produk 

tersebut. Sedangkan Menurut Tjiptono (2008) nilai pelanggan adalah 

penilaian keseluruhan konsumen terhadap utilitas sebuat produk 

berdasarkan persepsinya terhadap apa yang diterima dan apa yang diberi. 

  Berdasarkan definisi diatas maka dapat kita simpulkan bahwa seorang  

konsumen akan memberikan nilai yang tinggi jika produk dan jasa 

melebihi atas apa yang sudah upayakan oleh konsumen untuk mendapatkan 

produk tersebut dan begitu juga sebaliknya. 
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B.  Faktor Eksternal 

 Schiffman dan Kanuk (2008:71) mendefinisikan faktor Eksternal 

adalah faktor yang terdapat diluar diri individu konsumen yang berupa 

kelompok rujukan, kelas sosial, budaya dan keluarga. 

1. Kebudayaan & Subbudaya 

  Budaya adalah penyebab keinginan dan perilaku seseorang yang 

paling dasar. Hal ini dikarenakan bahwa budaya merupakan sekumpulan 

nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari oleh anggota 

masyarakat dari keluarga dan institusi penting lainnya (Kotler 2008). 

Menurut Stephen P Robins & Judge (2008) budaya dapat membentuk 

norma, sikap, dan nilai yang diwariskan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya dan menghasilkan konsisitensi seiring dengan berjalannya 

waktu. Dari definisi diatas kemudian dapat kita simpulkan bahwa perilaku 

seseorang terbentuk dari budaya yang menjadi nilai dasar, persepsi 

keinginan dan perilaku yang selalu berubah seiring dengan kemajuan atau 

perkembangan didalam masyarakat.  

  Setiap kebudayaan terdiri dari sub budaya atau kelompok yang lebih 

kecil dari budaya. Menurut Kotler (2008) subbudaya merupakan kelompok 

masyarakat yang berbagi sistem nilai berdasarkan pengalaman hidup dan 

situasi yang umum. Sub budaya meliputi kebangsaan, agama, kelompok 

ras, dan daerah geografis. 
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2. Kelas sosial 

  Menurut Simamora (2004) kelas sosial merupakan susunan yang 

relatif permanen dan teratur dalam suatu masyarakat yang anggotanya 

mempunyai nilai, minat dan perilaku yang sama. Sedangkan Kotler (2008) 

mendefinisikan kelas sosial sebagai suatu pembagian masyarakat yang 

relatif permanen dan berjenjang di mana anggotanya berbagi nilai, minat 

dan perilaku yang sama. Kelas sosial tidak hanya ditentukan oleh satu 

faktor seperti pendapatan tetapi diukur sebagai kombinasi dari beberapa 

variabel seperti pendapatan, pendidikan, kekayaan dan variabel lainnya. 

Dari pendapat dan definisi diatas maka kita dapat menyimpulkan bahwa 

kelas sosial adalah sekelompok orang yang mempunyai kedudukan yang 

seimbang dalam masyarakat dan mempunyai nilai, minat, dan perilaku 

yang sama. 

3. Kelompok referensi. 

  Menurut Amirullah dalam Fajar (2008) kelompok referensi diartikan 

sebagai kelompok yang memberikan pengaruh baik secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Stephen P 

Robins & Judge (2008) mengatakan bahwa kelompok referensi 

dikarakteristikkan sebagai kelompok-kelompok dimana seseorang sadar 

akan anggota-anggota yang lain dan mendefinisikan dirinya  sebagai 

seorang anggota, atau ingin menjadi seorang anggota, dan merasa bahwa 

anggota kelompok tersebut signifikan terhadap dirinya. Kelompok referensi 
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sangat penting bagi pemasar, dimana pemasar dapat menggunakan 

kelompok referensi sebagai sumber informasi dan pengaruh. 

  Menurut Dholakia & Simonson (2005), Rowe & Puto (1987) 

kelompok referensi memberikan pengaruh kepada konsumen dengan 

membujuk serta memberikan informasi mengenai produk yang akan dibeli. 

Kelompok referensi akan menjadi rujukan bagi konsumen sehingga 

keputusan pembelian yang akan dilakukan bahkan Konsumen akan 

semakin percaya dan mengikutinya jika produk yang dibeli memiliki 

tingkat resiko yang tinggi. 

4. Keluarga. 

  Peran anggota keluarga bisa sangat mempengaruhi perilaku pembelian, 

hal ini disebabkan adanya perbedaan kebutuhan yang berbeda. Sehingga 

peran dan pengaruh masing-masing anggota keluarga bisa sangat berbeda 

dalam melakukan pembelian terhadap barang dan jasa. Simamora (2004) 

mengatakan bahwa  perilaku seseorang akan sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan sosialnya termasuk didalamnya adalah keluarga. Seseorang 

akan mengharmonisasikan perilakunya dengan apa yang dianggap pantas 

oleh sosialnya dengan demikian maka seseorang akan membeli produk 

kalau produk tersebut bisa diterima oleh kelompoknya. Dari penjelasan dan 

definisi diats maka bisa kita  simpulkan bahwa keluarga merupakan suatu 

organisasi pembelian yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku 

pembelian. 
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3. Keputusan Pembelian Konsumen   

 Konsumen melakukan banyak keputusan pembelian setiap harinya. 

keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh adanya rangsangan yang 

menurut Umar (2000) dipengaruhi oleh dua faktor yang ada dalam diri 

konsumen (faktor internal) dan faktor / rangsangan yang ada diluar diri 

konsumen (faktor eksternal). 

Gambar 2.2 Model Perilaku Pembeli 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber : Kotler 2008 

 Menurut Kotler & Armstrong (2008) proses keputusan pembelian 

yang dilakukan konsumen secara umum terdiri dari lima tahap : pengenalan 

kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian 

dan perilaku pasca pembelian. 

Faktor Internal Konsumen 
 

1. Motivasi 

2. Pembelajaran 
3. Sikap 
4. Persepsi 
5. Kepribadian 
6. Pengetahuan 
7. Nilai 

 

Faktor Eksternal Konsumen 
 

1. Kebudayaan dan sub budaya 

2. Kelas sosial 
3. Kelompok referensi 

4. Keluarga 

Keputusan pembelian 
1. Pilihan produk 
2. Pilihan merk 

3. Pilihan penyalur 
4. Jumlah pembelian 
5. Waktu pembelian 
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Gambar 2.3 Tahap-tahap proses pengambilan keputusan 

 

 

      Sumber : Kotler 2008 

1. Pengenalan kebutuhan. 

  Merupakan tahap pertama proses keputusan pembeli, dimana 

konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan. 

2. Pencarian informasi. 

  Tahap proses keputusan pembeli di mana konsumen ingin mencari 

informasi lebih banyak. Konsumen mungkin hanya memperbesar 

perhatian atau melakukan pencarian informasi secara aktif. 

3. Evaluasi alternatif. 

  Tahap proses keputusan pembeli dimana konsumen menggunakan 

informasi untuk mengevaluasi merek alternatif dalam sekelompok 

pilihan. 

4. Keputusan pembelian. 

  Tahap keputusan pembelian tentang merek mana yang dibeli oleh 

konsumen. 

5. Perilaku pasca pembelian. 

  Tahap proses keputusan pembeli dimana konsumen mengambil 

tindakan selanjutnya setelah pembelian, berdasarkan kepuasan atau 

ketidakpuasan mereka. 
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D. Model Konsep dan Hipotesis 

 Model konsep Faktor internal dan eksternal konsumen dalam pengambilan 

keputusan pembelian pada penelitian ini dibuat berdasarkan teori yang di kemukakan 

oleh  (Kotler 2008) yang mengemukakan bahwa  Faktor internal atau faktor dalam 

diri konsumen dalam melakukan pembelian dapat berupa motivasi, persepsi, 

pengetahuan konsumen, kepribadian, memori, emosi, kepercayaan, dan sikap. 

Sedangkan faktor ekternal konsumen meliputi pengaruh keluarga, kelas sosial, 

kebudayaan, strategi pemasaran dan kelompok referensi merupakan faktor-faktor 

yang berada di luar diri konsumen namun memberikan pengaruh terhadap perilaku 

sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen (Kotler 2008) 

1. Model Konsep 

Gambar 2.3 Model konsep Faktor internal dan eksternal konsumen dalam   

pengambilan keputusan pembelian. 

  

 

 

 

 

 

Sumber : Model Konsep yang dikembangkan dalam penelitian 

 

Faktor Sosial 
(X2) 

 

Faktor Pribadi 

(X3) 

 

Keputusan Pembelian 

Faktor Psikologis 
(X4) 

 

Faktor Budaya 

(X1) 
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 Sesuai dengan gambar 2.3 di atas, dapat diketahui bahwa variabel Faktor 

internal dan faktor eksternal mempengaruhi suatu keputusan pembelian produk rumah 

tangga yang dilakukan oleh konsumen. Hubungan pengaruh ini ditunjukan dengan 

tanda panah yang berasal dari variabel Faktor internal dan eksternal konsumen 

menuju ke keputusan pembelian produk rumah tangga. 

2. Hipotesis 

Berdasarkan model diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

 Faktor budaya, sosial, pribadi, psikologis berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian kosumen pada Giant Hypermarket Dinoyo Malang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


