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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

Landasan secara teoritis diperlukan agar dapat dicapai kemudahan dalam 

pemahaman dan pemecahan masalah dalam penelitian ini. 

A. Landasan penelitian terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan oleh Dhiba (1998) dengan judul “Pengaruh 

pengembangan produk (penambahan menu nasi) Mc. Donald’s terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Surabaya”, bertujuan untuk mengetahui apakah 

pengembangan produk (penambahan menu nasi) pada Mc. Donalds berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian konsumen di Surabaya? 

 Hasil dari penelitian ini yaitu faktor pengalaman, kepribadian, sikap dan 

keyakinan, budaya, kelompok anutan dan keluarga mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap pengambilan keputusan pembelian konsumen. Dan dari 

faktor-faktor tersebut, faktor yang mempunyai pengaruh paling dominan adalah 

faktor sikap dan keyakinan.  

 Hal yang sama dari penelitian ini adalah, penelitian ini sama-sama 

berfokus pada bidang kuliner, dan sama-sama menganalisis faktor perilaku 

konsumen terhadap keputusan pembeliannya. Ada pula perbedaan dari penelitian 

ini yaitu, penelitian terdahulu hanya tertuju pada perilaku konsumen yang 

memiliki kebiasaan mengkonsumsi nasi terhadap pengembangan produk pada Mc. 

Donald’s, sedangkan penelitian ini mengarah pada karakteristik apa saja yang 
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mempengaruhi perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian di restoran Iga 

Bakar Mas Giri. 

 Landasan penelitian terdahulu yang berikutnya adalah penelitian dengan 

judul ”Studi Survey Perilaku Konsumen Restoran Cepat Saji Kentucky Fried 

Chicken di Kota Malang” (Sumarsa, 2009). Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui faktor internal yang mempengaruhi perilaku konsumen restoran 

cepat saji KFC di kota Malang yang meliputi: motivasi, gaya hidup, 

pembelajaran, persepsi, dan sikap,  

2. Mengetahui faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen restoran 

cepat saji KFC di kota Malang yang meliputi: keluarga, sumber komersial, 

sumber informal, kelas sosial, dan budaya. 

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: 

1. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku konsumen disebabkan oleh 

adanya kebutuhan fisiologis, kesamaan gaya hidup, respon positif konsumen 

terhadap pengalamannya, serta tanggapan dan sikap positif konsumen 

terhadap produk dan jasa KFC.  

2. Faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen disebabkan oleh 

persepsi konsumen mengenai KFC yang diperkuat oleh keluarga, sumber 

komersial, serta sumber informal. 
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B. Landasan Teori 

1. Pengertian Perilaku Konsumen 

 Perilaku konsumen didefinisikan sebagai studi unit pembelian (buying 

units) dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan 

pembuatan barang/jasa pengalaman, serta ide (Sunarto, 2003: 3). Perilaku 

konsumen, seperti yang telah disimpulkan oleh Mangkunegara (2005: 4) adalah 

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 ekonomis 

yang dapat dipengaruhi lingkungan. Definisi tentang perilaku konsumen juga 

menyatakan bahwa proses pertukaran melibatkan serangkaian langkah-langkah 

dimulai dengan tahap perolehan atau akuisisi (acquisition phase), lalu ke tahap 

konsumsi (consumption phase), dan berakhir pada tahap disposisi (disposition 

phase). (Sunarto, 2003: 3) 

 American marketing association mendefinisikan perilaku konsumen 

(consumer behavior) sebagai “interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, 

perilaku, dan kejadian di sekitar kita, dimana manusia melakukan aspek 

pertukaran dalam hidup mereka. Berdasarkan beberapa definisi perilaku 

konsumen diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud 

dengan perilaku konsumen adalah sejumlah tindakan-tindakan nyata individu 

(konsumen) yang dipengaruhi oleh faktor kejiwaan (psikologis) dan faktor luar 

lainnya (eksternal) yang mengarahkan mereka untuk memilih dan 

mempergunakan barang-barang yang diinginkannya. (Amirullah, 2002: 3) 
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2. Pentingnya perilaku konsumen 

1. Perilaku konsumen penting dalam kehidupan sehari-hari. 

 Kalau saja setiap konsumen memiliki perilaku yang konstan, mungkin 

kajian tentang perilaku konsumen tidak begitu penting. Tetapi mengingat 

konsumen selalu berinteraksi dengan lingkungannya, maka secara otomatis 

perilaku itu akan berubah-ubah bahkan dalam hitungan hari. Perilaku 

konsumen disini penting untuk memahami mengapa dan apa saja yang 

mempengaruhi perubahan perilaku konsumen. 

2. Perilaku konsumen penting untuk pengambilan keputusan. 

 Setiap keputusan yang diambil oleh konsumen pasti didasarkan pada 

alasan-alasan tertentu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Proses 

pengambilan keputusan konsumen sangat terkait dengan masalah kejiwaan dan 

faktor eksternal. Dengan memahami perilaku konsumen, pemasar akan mudah 

untuk menggambarkan bagaimana proses keputusan itu dibuat. (Amirullah, 

2003: 3) 

3. Ruang lingkup perilaku konsumen 

 Menurut Amirullah (2002: 4), studi mengenai perilaku konsumen 

dipusatkan pada pemahaman bagaimana individu mengambil keputusan untuk 

membelanjakan sejumlah sumber daya yang tersedia (uang, waktu, dan usaha). 

Beberapa pertanyaan kunci yang perlu dikedepankan untuk menjawab masalah 

diatas adalah; apa yang mereka beli, mengapa mereka membelinya, kapan 

membelinya, dimana mereka membeli, bagaimana mereka membeli, bagaimana 

mereka menggunakan barang yang dibelinya. 
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 Penelitian terhadap perilaku konsumen merupakan satu cara yang tepat 

untuk mengungkapkan masalah-masalah diatas. Mengingat banyaknya faktor-

faktor yang mempengaruhi keputusan membeli konsumen, maka penelitian 

tentang perilaku konsumen harus diarahkan pada pengungkapan faktor-faktor 

yang mempengaruhi itu sendiri. Menurut Loudon dan Bitta yang dikutip oleh 

Amirullah (2002: 4), ada tiga variabel utama yang perlu dikaji dalam perilaku 

konsumen. Variabel-variabel itu meliputi; Pertama, stimulus variabel, yang 

diartikan sebagai variabel yang berada diluar diri individu dan berpengaruh dalam 

keputusan pembelian, misalnya variabel bauran pemasaran (marketing mix). 

Kedua, variabel respons, yaitu variabel yang diakibatkan dari variabel stimulus 

atau disebut sebagai variabel aktivitas individu. Jika variabel stimulus 

mempengaruhi secara kuat terhadap faktor individu maka aktivitas individu akan 

mengikuti pengaruh dari variabel itu. Ketiga, variabel intervening. Variabel ini 

berada diantara variabel stimulus dan variabel respons. Konsumen bisa saja tidak 

mengikuti pengaruh dari variabel stimulus jka konsumen memiliki persepsi dan 

sikap yang kuat terhadap barang dan jasa yang ditawarkan.  

4. Hubungan perilaku konsumen dan elemen pemasaran  

 Bila kita kembali melihat esensi dari pemasaran itu sendiri sebagai 

“exchange relationship between organization and its customer”, maka dalam 

konteks relasional pemasaran akan berpusat pada customer relationship, dimana 

masing-masing pihak yang terkait dapat memenuhi kebutuhannya melalui 

berbagai bentuk pertukaran dalam kondisi win-win solution. 
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 Pertukaran (exchange) merupakan perilaku manusia yang merupakan 

gabungan dari aksi dan reaksi. Pertukaran itu bertujuan untuk mempengaruhi 

pihak lain dengan bantuan media seperti uang, pengaruh, hukuman, dan 

kekuasaan. Produk dan jasa termasuk dalam objek pertukaran ini. Dilihat dari 

sudut pandang organisasi pemasaran, strategi pemasaran merupakan suatu rencana 

yang didesain untuk mempengaruhi pertukaran untuk mencapai tujuan organisasi.  

 Dalam konteks hubungannya dengan perilaku konsumen, efektifitas dari 

strategi pemasaran dapat ditunjukkan dengan kemampuannya untuk 

mempengaruhi dan merubah aktivitas-aktivitas konsumen untuk mencapai apa 

yang menjadi sasaran dari strategi pemasaran. Dengan demikian, berarti bahwa 

memahami perilaku konsumen adalah elemen penting dalam pengembangan 

strategi pemasaran. Apabila strategi pemasaran itu diarahkan untuk 

mempengaruhi perilaku konsumen, maka setiap elemen dalam pemasaran 

(segmentasi, produk, harga, distribusi, dan promosi) harus bekerja dalam rangka 

menjawab permasalahan seputar perilaku konsumen (what, where, when, who, 

why and how). Karena perilaku konsumen terus berubah, maka perlu dipahami 

produk apa yang saat ini dipergunakan oleh konsumen dan manfaat apa yang 

mereka harapkan (product expectation). Bila konsumen mempertimbangkan 

masalah harga dan perubahannya dalam keputusan membelinya, maka perlu 

dipertanyakan seberapa penting harga bagi konsumen (price). (Amirullah, 2002: 

5)  

5. Model perilaku konsumen 

 Ada dua tujuan utama dari suatu model, yaitu: 
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1. Sangat bermanfaat untuk mengembangkan teori dalam penelitian perilaku 

konsumen 

2. Untuk mempermudah dalam mempelajari apa yang telah diketahui 

mengenai perilaku konsumen. (Mangkunegara: 2005: 21) 

Dengan demikian, maka model harus menggunakan struktur yang sistematik dan 

berfikir secara logika mengenai konsumen. Untuk itu, model harus dapat 

mempertimbangkan tiga hal berikut: 

1. Megidentifikasi variabel-variabel yang relevan 

2. Menunjukkan karakteristiknya 

3. Menetapkan hubungan timbal balik, bagaimana mereka saling mempengaruhi. 

(Amirullah, 2002: 20) 

Model perilaku pembelian konsumen berfungsi sebagai: 

a. Deskriptif, yaitu fungsi yang berhubungan dengan pengalaman mengenai 

langkah-langkah yang diambil konsumen dalam memutuskan suatu penelitian 

membeli. 

b. Prediksi, yaitu meramalkan kejadian-kejadian dari aktivitas konsumen pada 

waktu yang akan datang. 

c. Explanation, yaitu mempelajari sebab-sebab dari beberapa aktivitas pembelian. 

d. Pengendalian, yaitu mempengaruhi dan mengendalikan aktivitas-aktivitas 

konsumen pada masa yang akan datang. (Mangkunegara, 2005: 22) 
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Faktor- 

faktor  Lingkungan     Perilaku Individu

  

Gambar 2. Pola dasar teori perilaku konsumen 

 

 

 

 

Sumber : Swastha dan Handoko (2000: 27), “Manajemen Pemasaran, Analisa 

Perilaku Konsumen” 

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa perilaku konsumen ditimbulkan 

oleh adanya beberapa bentuk interaksi antara faktor-faktor lingkungan di satu 

pihak dan faktor individu di lain pihak. Interaksi antara kedua faktor tersebut 

mengakibatkan adanya perilaku konsumen dalam pembelian. (Swastha dan 

Handoko: 2000: 27) 

Teori Psikologis 

Teori psikologis secara garis besar dibagi kedalam 2 bagian, yaitu (a) teori 

belajar, dan (b) teori psikoanalitis. Teori psikologis ini mendasarkan diri pada 

faktor-faktor psikologis individu yang selalu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan 

lingkungan. Pada pokoknya teori ini merupakan penerapan dari teori-teori bidang 

psikologi (psychological field) dalam menganalisa perilaku konsumen. (Swastha 

dan Handoko: 2000: 30) Model dasar dari perilaku konsumen dapat digambarkan 

seperti gambar 3. 
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Gambar 3. Model dasar teori psikologis 

 

Waktu          Waktu 

Lampau      yang akan 

datang 

Sumber: Swastha dan Handoko (2000: 30) : “Manajemen Pemasaran, Analisa 

Perilaku konnsumen” 

 Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa manusia selalu didorong oleh 

kebutuhan-kebutuhan dasarnya, yang ada sebagai pengaruh dari lingkungan 

dimana dia tinggal dan hidup, serta nampak pada kegiatannya di waktu sekarang, 

tanpa mengabaikan pengaruh di waktu yang lampau atau antisipasinya untuk 

waktu yang akan datang. Tujuan mempelajari bidang psikologi ini adalah: 

1. Mengumpulkan fakta-fakta perilaku manusia dan mempelajari hukum-hukum 

perilaku tersebut. 

2. Psikologi berusaha untuk meramalkan perilaku manusia. 

3. Psikologi bertujuan untuk mengontrol perilaku manusia 

Lingkungan 

 

Individu 

Di waktu sekarang 

(kebutuhan dan  

keinginan) 



17 
 

Model perilaku konsumen menurut Schiffman dan Kanuk 

Model perilaku konsumen yang dikemukakan oleh Schiffman dan Kanuk dapat 

dilihat melalui gambar 4: 

Gambar 4. Model perilaku konsumen Schiffman dan Kanuk 

Pengaruh eksternal 

 

 

Masukan  

 

 

Pengambilan keputusan 

konsumen 

 

 

Proses 

 

 

  

Perilaku setelah  

Keputusan 

 

 

 

 
Keluaran  

 

 

 

Sumber: Schiffman dan Kanuk (2008: 8) 

Usaha pemasaran 

perusahaan 

1. Produk 

2. Promosi 

3. Harga 

4. Saluran distribusi 

Lingkungan sosio-budaya 

1. Keluarga 

2. Sumber informasi 

3. Sumber non 

komersial lain 

4. Kelas sosial 

5. Budaya dan sub-

budaya 

Pengenalan 

kebutuhan 

 

 

Penyelidikan 

sebelum 

pembelian 

 

 

Evaluasi 

alternnatif 

Bidang psikologi 

1. Motivasi 

2. Persepsi 

3. Pengetahuan 

4. Kepribadian 

5. sikap 

Pengalaman  

Pembelian 

1. Percobaan 

2. Pembelian ulang 

Evaluasi setelah pembelian 
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 Schiffman dan Kanuk (2008) mengemukakan bahwa keputusan pembelian 

konsumen terdiri dari dua faktor utama yang saling mempengaruhi yaitu faktor  

eksternal yang didalamnya terdapat variabel lingkungan sosio-budaya dan usaha 

pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, dan faktor internal yang dapat juga 

disebut faktor psikologis (motivasi, persepsi, pengetahuan, kepribadian, sikap) 

dan pengalaman. Proses pengambilan keputusan terdiri dari 3 tahap berbeda 

namun saling berhubungan satu sama lain, diantaranya: 

1. Tahap masukan (input) 

Tahap input terdapat pengaruh eksternal terdiri dari dua sumber informasi 

yaitu: 

a. Usaha pemasaran perusahaan 

b. Pengaruh sosiologis eksternal atas konsumen 

2. Tahap proses 

 Tahap proses model ini memfokuskan pada cara konsumen mengambil 

keputusan. Berbagai faktor psikologis yang melekat kepada setiap individu 

(motivasi, persepsi, pengetahuan, kepribadian dan sikap) mempengaruhi cara 

masukan dari luar pada tahap masukan mempengaruhi pengenalan konsumen 

terhadap kebutuhan, pencarian informasi sebelum pembelian, dan evaluasi 

terhadap berbagai alternatif. Pengalaman yang diperoleh melalui evaluasi 

berbagai alternatif pada gilirannya akan mempengaruhi sifat psikologis 

konsumen yang ada.  
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3. Tahap keluaran (output) 

 Tahap output terdiri dari dua macam kegiatan setelah pengambilan 

keputusan yang berhubungan erat, yaitu perilaku membeli dan evaluasi setelah 

membeli. Perilaku membeli produk yang murah dan tidak tahan lama dapat 

dipengaruhi oleh kupon produsen dan sebenarnya bisa berupa pembelian 

percobaan, yang kemudian jika konsumen puas, maka akan mengulangi 

pembelian.  

6. Faktor-faktor lingkungan ekstern yang mempengaruhi perilaku konsumen 

 Perilaku konsumen sangat dipengaruhi berbagai lapisan masyarakat sekitar 

tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan. Ini berarti konsumen yang berasal 

dari lapisan masyarakat atau lingkungan yang berbeda akan pempunyai 

penilaian, kebutuhan, pendapat, sikap dan selera yang berbeda-beda. Faktor-

faktor lingkungan ekstern yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu: 

1. Kebudayaan 

 Kebudayaan menurut ilmu anthropologi adalah keseluruhan sistem 

gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan 

masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. (Swastha dan 

Handoko: 2000: 59). Kebudayaan yang khusus ada pada suatu golongan 

masyarakat yang berbeda dari kebudayaan golongan masyarakat lain 

maupun kebudayaan seluruh masyarakat, tentu saja mengenai beberapa 

bagian yang tidak pokok. Hal ini dinamakan kebudayaan khusus 

(subculture). Seringkali kebudayaan khusus bersifat kedaerahan, karena 
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penduduk daerah cenderung untuk mempunyai kesamaan pikiran dan 

tindakan sebagai akibat pergaulan erat. Bentuk kebudayaan khusus lainnya 

adalah serikat-serikat keagamaan, kebangsaan, persaudaraan, dan lain-lain. 

(Swastha dan Handoko: 2000: 62). 

2. Kelas sosial 

 Pengertian kelas sosial dalam hal ini adalah sama dengan istilah lapisan 

sosial, tanpa membedakan dasar pembagian kelas itu seperti uang, tanah, 

kekuasaan atau dasar lainnya. Ukuran atau kriteria yang biasanya dipakai 

untuk menggolong-golongkan anggota-anggota masyarakat kedalam kelas-

kelas tertentu adalah kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu 

pengetahuan.  (Swastha dan Handoko: 2000: 63). Kelas sosial didefinisikan 

sebagai suatu kelompok yang terdiri dari sejumlah orang yang mepunyai 

kedudukan yang seimbang dalam masyarakat (Mangkunegara: 2005: 42) 

Masyarakat kita pada umumnya dapat dikelompokkan kedalam tiga 

golongan, yaitu; 

a. Golongan atas 

Yang termasuk kedalam kelas ini antara lain: pengusaha-pengusaha kaya, 

pejabat-pejabat tinggi. 

b. Golongan menengah 

Yang termasuk kedalam kelas ini antara lain: karyawan instansi 

pemerintah, pengusaha menengah. 
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c. Golongan bawah 

Yang termasuk kedalam kelas ini antara lain: buruh-buruh pabrik, pegawai 

rendah, tukang becak, dan pedagang kecil. 

3. Kelompok sosial dan kelompok referensi 

 Kelompok sosial adalah kesatuan sosial yang menjadi tempat individu-

individu berinteraksi satu sama lain, karena adanya hubungan diantara 

mereka. (Swastha dan Handoko: 2000: 66). Sebagai hasil dari interaksi 

sosial yang terus menerus ini, lambat laun akan tercipta struktur kelompok-

kelompok sosial. Kelompok referensi adalah kelompok sosial yang menjadi 

ukuran seseorang (bukan anggota kelompok tersebut) untuk membentuk 

kepribadian dan perilakunya.  

4. Keluarga 

 Istilah keluarga (family) dipergunakan untuk menggambarkan berbagai 

macam bentuk rumah tangga. Macam-macam bentuk keluarga tersebut 

adalah: 

a.  Keluarga inti (nuclear family), menunjukkan lingkup keluarga yang 

meliputi ayah, ibu, dan anak-anak yang hidup bersama. 

b. Keluarga besar (extended family), yaitu keluarga ini ditambah dengan 

orang-orang yang mempunyai ikatan saudara dengan keluarga tersebut 

seperti kakek, nenek, paman, bibi dan menantu. Keluarga ini selalu 

dibangun melalui suatu perkawinan (family of procreation). (Swastha dan 

Handoko: 2000: 70) 
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7. Faktor-faktor intern yang mempengaruhi perilaku konsumen 

 Faktor-faktor psikologis yang yang berasal dari proses intern individu, 

sangat berpengaruh terhadap perilaku pembelian konsumen. Faktor-faktor 

psikologis yang menjadi faktor dasar dalam perilaku konsumen adalah: 

1. Motivasi 

 Motif  adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan 

individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai sesuatu 

tujuan. (Swastha dan Handoko: 2000: 77). Secara definitif, dapat dikatakan 

bahwa motif adalah suatu dorongan kebutuhan dan keinginan individu yang 

diarahkan pada tujuan untuk memperoleh kepuasan. 

2. Pengamatan 

 Pengamatan adalah suatu proses dengan mana konsumen (manusia) 

menyadari dan menginterpretasikan aspek lingkungannya. Atau dapat 

dikatakan sebagai proses penerimaan dan adanya rangsangan (stimuli) di dalam 

lingkungan intern dan ekstern, sehingga pengamatan bersifat aktif. Jadi, 

pengamatan adalah reaksi orientatif terhadap rangsangan-rangsangan walaupun 

rangsangan tersebut berupa benda asing. (Swastha dan Handoko: 2000: 84) 

3. Pembelajaran  

 Belajar dapat didefinisikan sebagai perubahan-perubahan perilaku yang 

terjadi sebagai hasil akibat adanya pengalaman. Hasil belajar ini akan 

memberikan tanggapan tertentu yang cocok dengan rangsangan-rangsangan 

dan yang mempunyai tujuan tertentu. Proses belajar paa suatu pembelian  

terjadi apabila konsumen ingin menanggapi dan memperoleh suatu kepuasan, 
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atau sebaliknya, tidak terjadi apabila konsumen merasa dikecewakan oleh 

produk yang kurang baik. (Swastha dan Handoko: 2000: 86-87).  

4. Sikap 

 Sikap menggambarkan evaluasi, perasaan, dan kecenderungan yang 

konsisten atas suka atau tidak sukanya seseorang terhadap objek atau ide. 

Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dipertahankan seseorang 

mengenai sesuatu. (Kotler dan Armstrong, 2004: 220). Sikap (attitude) 

seseorang adalah predisposisi (keadaan mudah terpengaruh) untuk memberikan 

tanggapan terhadap rangsangan lingkungan, yang dapat memulai atau 

mambimbing tingkah laku orang tersebut. (Swastha dan Handoko: 2000: 93). 

Sikap konsumen bisa merupakan sikap positif maupun negatif terhadap 

produk-produk tertentu. 

8. Proses pengambilan keputusan konsumen 

 Menurut Kotler dan Armstrong (2004: 224) yang ditunjukkan pada gambar 5, 

proses pengambilan keputusan terdiri dari lima tahap, yaitu pengenalan 

kebutuhan, pencarian informasi, pengevaluasian alternatif, keputusan pembelian, 

dan perilaku setelah pembelian. 

Gambar 5. Proses pengambilan keputusan konsumen 

 

 

Sumber: Kotler & Armstrong (2004: 224). “Dasar-dasar Pemasaran” 
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Gambar tersebut menyiratkan bahwa konsumen melalui seluruh lima tahap pada 

tiap pembelian. Tapi pada pembelian yang rutin, konsumen terkadang melewatkan 

atau membalik beberapa tahap itu.  

1. Pengenalan kebutuhan 

 Proses pembelian bermula dari pengenalan kebutuhan (need recognition), 

pembeli mengenali permasalahan atau kebutuhan. Pembeli merasakan adana 

perbedaan antara keadaan actual dan sejumlah keadaan yang diinginkan. 

Kebutuhan itu dapat dipicu oleh stimulasi internal ketika salah satu kebutuhan 

normal, contohnya lapar, haus, seks, naik ke tingkatan yang cukup tinggi 

sehingga menjadi pendorong. Kebutuhan juga dapat dipicu oleh rangsangan 

eksternal.  

2. Pencarian informasi 

 Konsumen yang tergerak mungkin mencari atau mungkin tidak mencari 

informasi tambahan. Jika dorongan konsumen kuat dan produk yang memenuhi 

kebutuhan berada dalam jangkauannya, ia cenderung akan membelinya. Jika 

tidak, konsumen akan menyimpan kebutuhan itu  kedalam ingatan atau 

mengerjakan pencarian informasi yang berhubungan dengan kebutuhan itu. 

Pada suatu tahapan tertentu, konsumen mungkin sekedar meningkatkan 

perhatian.  

 Konsumen dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber. Sumber itu 

meliputi sumber pribadi (keluarga, teman, tertangga, rekan kerja), sumber 

komersial (iklan, penjual, pengecer, bungkus, situs web, dll), sumber publik 

(medi massa, organisasi pemberi peringkat), dan sumber berdasarkan 
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pengalaman (memegang, meneliti, menggunakan produk). Pengaruh relatif 

diantara sumber informasi itu berbeda-bedadiantara berbagai produk dan 

pembeli. Konsumen biasanya menerima informasi dari sumber komersial,yang 

dikendalikan oleh pemasar.  

 Namun demikian, sumber yang paling efektif cenderung yang bersifat 

pribadi, sumber pribadi memberikan legitimasi atau mengevaluasi produk bagi 

pembeli. perusahaan mempunyai ketertarikan yang kuat terhadap sumber 

pemasaran getok tular (world of mouth sources). Sumber-sumber itu 

mempunyai dua keuntungan utama. Pertama, sumber itu meyakinkan. 

Pemasara getok tular atau pemasaran mulut ke mulut adalah satu-satunya 

metode promosi dari  konsumen. Kedua, biaya yang rendah. Menjaga 

hubungan dengan konsumen dan menjadikannya sebagai sumber promosi getok 

tular membutuhkan biaya yang rendah. 

3. Pengevaluasian alternatif 

 Pemasar perlu memahami proses pengevaluasian alernatif, yaitu cara 

konsumen memperoleh informasi yang menghasilkan berbagai pilihan merk. 

Sayangnya, konsumen tidak melakukan satu evaluasi secara tunggal dan 

sederhana, tetapi mungkin konsumen melakukan beberapa proses evaluasi. 

Pemasar harus mempelajar pembeli supaya dapat mereka mengetahui proses 

evaluasi seperti apa yang terjadi, pemasar dapat mengambil langkah untuk 

mempengaruhi keputusan pembeli.  
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4. Keputusan pembelian 

 Di tahap pengevaluasian, konsumen menyusun peringkat merek dan 

membentuk kecenderungan (niat) pembelian. Secara umum, keputusan 

pembelian konsumen akan membeli merek yang paling disukai, tetapi ada dua 

factor yang muncul di antara kecenderungan pembelian, dan keputusan 

pembelian.faktor utama adalah sikap orang lain. Faktor kedua adalah factor 

situasi yang tak terduga. Konsumen mungkin membentuk kecenderungan 

pembelian berdasar pada pendapatan yang diharapkan, harga, dan manfaat 

produk yang diharapkan. Namun keadaan tak terduga dapat mengubah 

kecenderungan pembelian. 

5. Perilaku setelah pembelian 

 Setelah membeli produk, konsumen akan merasa puas atau tidak puas dan 

akan masuk ke perilaku setelah pembelian yang penting diperhatikan oleh 

pemasar. Hal yang menentukan pembeli puas atau tidak puas terhadap 

pembeliannya terletak pada hubungan antara harapan konsumen dan kinerja 

produk yang dirasakan. Jika produk jauh dibawah harapan konsumen, maka 

konsumen kecewa. Jika produk memenuhi harapannya, konsumen terpuaskan. 

Jika produk melebihi harapan konsumen, maka konsumen akan sangat senang. 

Oleh karena itu, perusahaan harus memberikna janji yang benar-benar sesuai 

dengan kinerja produk agar pembeli merasa puas.kepuasan pelanngan adalah 

kunci untuk membuat hubungan jangka panjang dengan pelanggan, yaitu untuk 

mempertahankan dan menumbuhkan konsumen serta untuk memetik hasil yang 

berupa nilai seumur hidup pelanggan. Konsumen yang tidak puas memberikan 
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tanggapan secara berbeda. Konsumen yang puas secara rata-rata, akan 

berbicara kepada tiga orang menganai baiknya pengalaman mereka mengenai 

produk, sedangkan kinsmen yang tidak puas akan mengeluh ke 11 orang. Oleh 

karena itu, perusahaan yang bijaksana perlu mengukur kepuasan konsumen 

secara teratur.  

9. Kerangka pikir dan hipotesis 

1. Kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam 

keputusan pembelian di restoran Iga Bakar Mas Giri Malang, diantaranya 

adalah faktor kebudayaan, kelas sosial, kelompok sosial dan kelompok 

referensi, dan keluarga, motivasi, pengamatan, pembelajaran, dan sikap. 

(Swastha dan Handoko: 2000: 27). Fakor-faktor tersebut kemudian akan 

dianalisis menggunakan Analisis Faktor. Diantara faktor-faktor tersebut, 

sebagian diperkirakan berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen. 

 

Faktor yang dipertimbangkan 

konsumen  dalam keputusan 

pembelian pada restoran Iga 

Bakar Mas Giri Malang 

- kebudayaan 

- kelas sosial 

- kelompok sosial dan 

kelompok referensi 

- keluarga 

- motivasi 

- pengamatan 

- belajar 

- sikap  

Analisis faktor yang 

dipertimbangkan konsumen 

dalam keputusasn pembelian 

pada restoran Iga Bakar Mas 

Giri Malang 
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2. Hipotesis  

 Berdasarkan dengan landasan teori yang ada, maka studi ini akan 

menghasilkan suatu hipotesis. Hipotesis ini akan diuji kebenarannya dengan 

menggunakan fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian, dan hipotesis ini 

masih merupakan jawaban sementara. Sifat hipotesis adalah setiap hipotesis 

merupakan kemungkinan jawaban atau jawaban sementara dari persoalan 

yang diselidiki. Setiap hipotesis harus diuji untuk menetapkan hipotesis yang 

paling sesuai dengan segala bukti-bukti yang dapat dikumpulkan. 

Diselaraskan dengan tujuan dalam penelitian, maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

1.  Faktor motivasi, pengamatan, pembelajaran, sikap, kebudayaan, kelas 

sosial dan kelompok referensi, dan keluarga, adalah faktor yang 

dipertimbangkan  konsumen dalam keputusan pembelian di restoran Iga 

Bakar Mas Giri Malang. 

2.  Berdasarkan penelitian terdahulu, faktor sikap adalah faktor yang paling 

dipertimbangkan konsumen dalam keputusan pembelian di restoran Iga 

Bakar Mas Giri Malang. 

 

 


