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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Landasan penelitian terdahulu yang dipakai sebagai acuan dalam penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh An Noor Rizza Anova (2010) dengan 

menggunakan teknik accidental sampling pada 100 responden. Variabel yang 

digunakan adalah produk, harga, promosi dan distribusi sebagai variabel independen, 

sedangkan perilaku konsumen sebagai variabel dependen. Hasil analisis pengujian 

hipotesis menunjukkan bahwa variabel-variabel secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku konsumen dalam berbelanja di Tulip  Swalayan 

Banjarmasin. Hubungan antara variabel-variabel bebas terhadap variabel tergantung 

menunjukkan yang erat (64,6%). Koefisien regresi menunjukkan harga berpengaruh 

sebesar 35,4%. Harga mempunyai pengaruh dominan terhadap perilaku konsumen 

dalam berbelanja di Tulip Swalayan Banjarmasin 

M Saiful Rajab (2012) melakukan penelitian dengan judul  Analisis Faktor 

Faktor yang Dipertimbangkan Dalam Pembelian Online (Studi Pada Konsumen 

Kaskuser Regional Malang). Hasil penelitian dan pembahasan dengan 

menggunakan analisis faktor. Faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam 

keputusan pembelian online adalah faktor inovasi, reliabilitas, motivasi, 

kepuasan, kepercayaan, reputasi, norma subyektif, keterlibatan, navigasi dan gaya 

hidup. Faktor yang dominan dipertimbangkan  konsumen dalam  melakukan 

pembelian secara online adalah faktor inovasi. Pada faktor pertama yang 
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dipertimbangkan konsumen dalam keputusan pembelian online yaitu mengenai: 

inovasi, pengalaman dan harga dengan nilai eigenvalue sebesar 2,820 dan 

prosentase of variance sebesar 10,070%. Berikut ini adalah table 2.1 untuk 

mempermudah membandingkan antara peneliti terdahulu dengan peneliti 

sekarang. 

Table 2.1 

Perbedaan dan persamaan peneliti terdahulu dan peneliti sekarang 

No Nama Peneliti Judul Peelitian Variabel  Hasil  

1 An Noor Riza 

Anova 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

perilaku konsumen 

dalam berbelanja di 

Tulip Swalayan 

Banjarmasin 

a. variabel bebas: produk (X1), harga 

(X2),promosi (X3), distribusi (X4) 

b. variabel terikat: perilaku konsumen 

(Y) 

(Regresi linier berganda) 

Hubungan antara 

variabel-variabel bebas 

terhadap variabel 

tergantung 

menunjukkan yang 

erat (64,6%). Koefisien 

regresi menunjukkan 

harga berpengaruh 

sebesar 35,4%. Harga 

mempunyai pengaruh 

dominan. 

2 M. Saiful 

Rajab 

Anaisis faktor-faktor 

yang dipertimbangkan 

konsumen dalam 

pembelian online 

(studi pada 

kaskus.co.id di 

regional Malang) 

Gaya hidup(X1),  Motivasi 

(X2),Pengetahuan (X3), Inovasi (X4), 

Keterlibatan (X5), Demografi (X6), 

Kepuasan (X7), Pengalaman (X8), 

Kepercayaan (X9), Sikap (X10), Nilai 

(X11), Pengetahuan produk (X12), 

Jenis  produk (X13), Tampilan (X14), 

Harga (X15), Desain Web  (X16) 

Navigasi (X17), Kemudahan 

penggunaan (X18), Interface/ 

antarmuka (X19), Reliabilitas (X20), 

Keamanan (X21), Kualitas jasa 

(X22), Privasi (X23), Reputasi toko 

online (X24), Ketepatan Pengiriman 

Barang (X25), Layanan Purna Jual 

(X26), Budaya (X27), Norma 

subjektif (X28), Pehatian (X29), 

Kesan (X0) 

(Analisis faktor) 

Faktor pertama yang 

dipertimbangkan 

konsumen dalam 

keputusan pembelian 

online yaitu 

mengenai: inovasi, 

pengalaman dan 

harga dengan nilai 

eigenvalue sebesar 

2,820 dan prosentase 

of variance sebesar 

10,070%.  

3 Ilham 

Abubakar 

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Prilaku Konsumen 

Dalam Pembelian Di 

Awam Swalayan-

Babat 

a. Variabel bebas: Budaya(X1),Sosial 

(X2),Pribadi(X3),Psikologis 

(X4),Produk (X5),Harga 

(X6),SaluranDistribusi (X7), Promosi 

(X8) 

b. Variabel terikat: Pembelian (Y) 

(Regresi Linier Berganda) 
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B. Landasan Teori 

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 : 

Kotler (2007) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai berikut: “Tingkah 

laku membeli konsumen adalah tingkah laku membeli konsumen akhir individu 

dan rumah tangga yang membeli barang serta jasa untuk konsumsi pribadi”. 

Menurut Mangkunegara (2005) terdapat tiga variabel pokok 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, pramuniaga, kualitas, dan tata ruangan. Hubungan antara ketiga variabel di 

sajikan pada gambar 2.1. 

Gambar 2.1. 

Hubungan stimulus, intervening dan respon. 

 

 

    Sumber : Mangkunegara (2005) 

Pemilihan konsumen terhadap suatu produk tidak terjadi begitu saja. Hal ini 

kadang kala melalui proses yang cukup rumit. Salah satu cara yang ditempuh 

untuk mempengaruhi keputusan konsumen adalah memberikan stimulus primer 

yang berupa perubahan produk beserta elemen-elemennya atau stimulus sekunder 

Respon Stimulus Intervening 
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melalui penyampaian kata-kata, gambar, simbol yang berkaitan dengan produk 

yang ditawarkan kepada konsumen. Pemberian stimulus ini berkaitan dengan 

kegiatan marketing mix yang pada akhirnya mempengaruhi persepsi konsumen.  

Menurut Setiadi (2003:3) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai 

berikut: “Perilaku konsumen adalah suatu tindakan yang langsung terlibat dalam 

mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa termasuk 

keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini”. Memahami konsumen 

dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat kita harus dapat memahami 

tentang apa yang mereka pikirkan, rasakan, lakukan, dan serta dimana yang 

mempengaruhi serta dipengaruhi oleh apa yang dipikirkan, dirasa, dan dilakukan 

konsumen. 

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. 

1. Model perilaku konsumen 

Titik awal untuk memahami perilaku konsumen adalah model yang 

diperlihatkan dalam gambar 2.2. Rangsangan pemasaran dan rangsangan luar 

memasuki kesadaran konsumen. Satu proses yang berkombinasi dengan 

karkteristik konsumen tertentu, untuk menghasilkan proses keputusan dan 

keputusan pembelian. Tugas pemasar adalah memahami apa yang terjadi dalam 

kesadaran konsumen, antara datangnya rangsangan pemasaran luar dan 

keputusan pembelian akhir (Kotler Keller, 2009:226). 
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Gambar 2.2 

Model perilaku konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Gambar2.3 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut kotler (2000), faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku 

pembelian konsumen adalah faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor personal, 

dan faktor psikologis seperti yang ditunjukkan gambar 2.3. 
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a. Karakteristik Konsumen 

Rangsangan pemasaran dan lingkungan masuk ke kesadaran pembeli. 

Karakteristik pembeli dan proses pengambilan keputusannya akan 

menimbulkan keputusan pembelian tertentu. Tugas pemasar adalah 

memahami apa yang terjadi pada kesadaran pembeli sejak masuknya 

rangsangan dari luar hingga munculnya keputusan pembelian. Menurut 

Kotler (2005, pp203-218), perilaku pembelian  konsumen ini dipengaruhi 

oleh: 

1) Faktor budaya 

Budaya, sub-budaya, dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku 

pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang 

paling dasar. Masing-masing budaya terdiri dari sejumlah sub-budaya 

yang lebih menampakkan identifikasi dan sosialisasi khusus bagi para 

anggotanya. Sub-budaya mencakup kebangsaan, agama, kelompok ras, 

dan wilayah geografis. 

2) Faktor Sosial 

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial:  

a) Kelompok acuan 

Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang 

memiliki pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung 

terhadap sikap atau perilaku seseorang tersebut. Kelompok yang 

memiliki pengaruh  langsung terhadap seseorang dinamakan 

kelompok keanggotaan. Beberapa kelompok keanggotaan 
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merupakan kelompok primer, seperti keluarga, teman, tetangga, dan 

rekan kerja, yang berinteraksi dengan seseorang secara terus-

menerus dan informal. Orang juga menjadi anggota kelompok 

sekunder, seperti kelompok keagamaan, profesi, dan asosiasi 

perdagangan, yang cenderung lebih formal dan membutuhkan 

interaksi yang tidak begitu  rutin. Orang sangat dipengaruhi oleh 

kelompok acuan mereka sekurang-kurangnya melalui tiga cara. 

Kelompok acuan membuat seseorang menjalani perilaku dan 

gaya hidup baru, dan mempengaruhi perilaku serta konsep pribadi 

seseorang, kelompok acuan menuntut orang supaya mengikuti 

kebiasaan kelompok sehingga dapat mempengaruhi pilihan 

seseorang akan produk dan merek aktual. Orang juga dipengaruhi 

oleh berbagai kelompok di luar kelompok mereka. Kelompok 

aspirasi adalah kelompok yang ingin dimasuki  seseorang; kelompok 

dissosiasi adalah kelompok yang nilai atau perilakunya ditolak oleh 

seseorang. 

Para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok acuan para 

pelanggan mereka. Namun, tingkat pengaruh kelompok acuan 

terhadap produk dan merek adalah berbeda-beda. Pemimpin opini 

(Opinion  Leadef) adalah orang yang komunikasi  informalnya atas 

produk dapat memberikan sarana atau informasi tentang produk atau 

jenis produk tertentu, seperti merek apa yang terbaik atau apa 

manfaat produk tertentu. Para pemasar berusaha menjangkau para  
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pemimpin opini dengan mengidentifikasi ciri-ciri demografis dan 

psikografis yang berkaitan dengan kepemimpinan opini, 

mengidentifikasi media yang dibaca oleh pemimpin opini, dan 

mengarahkan pesan iklan kepada pemimpin opini. 

b) Keluarga 

Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang 

paling penting dalam masyarakat, dan para anggota keluarga menjadi 

kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Kita dapat 

membedakan dua keluarga dalam kehidupan pembeli. Keluarga 

orientasi terdiri dari orang tua dan saudara kandung seseorang. Dari 

orientasi seseorang mendapatkan orientasi atas agama, politik, dan 

ekonomi serta ambisi pribadi, harga diri, dan cinta.  

Walaupun pembeli tersebut tidak lagi berinteraksi secara 

mendalam dengan orang tuanya, pengaruh orang tua terhadap 

perilaku pembeli dapat tetap signifikan. Pengaruh yang lebih 

langsung terhadap perilaku pembelian sehari-hari adalah keluarga 

prokreasi, yaitu pasangan dan sejumlah anak seseorang. Para 

pemasar tertarik pada peran dan pengaruh relatif suami, istri, dan 

anak-anak pada pembelian beragam produk dan jasa. Peran itu 

sangat beragam untuk Negara dan kelas sosial yang berbeda. 

c) Peran dan status sosial 

Seseorang berpartisipasi ke dalam banyak kelompok sepanjang 

hidupnya keluarga, klub, organisasi. Kedudukan orang itu dimasing-
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masing kelompok dapat ditentukan berdasarkan peran dan statusnya. 

Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh 

seseorang. Masing-masing peran menghasilkan status. 

3) Faktor pribadi 

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. 

Karakteristik tersebut meliputi: 

a) Usia dan tahap siklus hidup 

Orang membeli barang dan jasa berbeda-beda sepanjang 

hidupnya. Kebutuhan dan selera orang terhadap barang atau jasa 

berhubungan dengan usia. Konsumsi juga dibentuk oleh siklus hidup 

keluarga. Para pemasar sering memilih sejumlah kelompok 

berdasarkan siklus hidup sebagai pasar sasaran mereka. Para pemasar 

memberikan perhatian yang besar pada perubahan situasi hidup 

(bercerai, menduda/menjanda, kawin lagi) dan dampak situasi itu 

pada perilaku konsumsi. 

b) Pekerjaan dan lingkungan ekonomi 

Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya. 

Para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang 

memiliki minat di atas rata-rata atas produk dan jasa mereka. 

Perusahaan bahkan dapat mengkhususkan produknya pada kelompok 

pekerjaan tertentu. 

Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi 

seseorang: penghasilan yang dapat dibelanjakan (level, kestabilan, 
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pola waktunya), tabungan dan aktiva (termasuk persentase aktiva 

yang lancar dan liquid), utang, kemampuan untuk meminjam, dan 

sikap terhadap belanja atau menabung. Para pemasar barang yang 

peka terhadap harga terus-menerus memperhatikan kecenderungan 

penghasilan pribadi, tabungan, dan tingkat suku bunga. 

c) Gaya hidup 

Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang 

terungkap pada aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup 

menggambarkan keseluruhan diri seseorang yang berinteraksi 

dengan lingkungannya. Para pemasar mencari hubungan antara 

produk mereka dengan kelompok gaya hidup. 

d) Kepribadian dan konsep diri 

Masing-masing orang memiliki karakteristik kepribadian yang 

berbeda yang mempengaruhi perilaku pembeliannya. Yang dimaksud 

kepribadian adalah ciri bawaan psikologi manusia (human 

psychological traits) yang terbedakan yang menghasilkan tanggapan 

yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap rangsangan 

lingkungannya. Kepribadian dapat menjadi variabel yang sangat  

berguna dalam menganalisis pilihan merek konsumen. Gagasannya 

adalah bahwa merek juga mempunyai kepribadian, dan bahwa 

konsumen mungkin memilih merek yang kepribadiannya cocok dengan 

kepribadian dirinya. 

 



17 
 

 

4) Faktor psikologis 

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologi 

utama: 

a) Motivasi 

Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu. 

Beberapa kebutuhan bersifat biogenis; kebutuhan tersebut muncul 

dari tekanan biologis seperti lapar, haus, tidak nyaman. Kebutuhan 

yang lain bersifat psikogenis; kebutuhan itu muncul dari tekanan 

psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, atau 

rasa keanggotaan kelompok. Kebutuhan akan menjadi motif  jika ia 

didorong hingga mencapai level intensitas yang memadai. Motif 

adalah kebutuhan yang memadai untuk mendorong seseorang 

bertindak. 

b) Persepsi 

Seseorang yang termotivasi siap bertindak. Bagaimana 

tindakan sebenarnya seseorang yang termotivasi akan dipengaruhi 

oleh persepsinya terhadap situasi tertentu. Persepsi adalah proses 

yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi, dan 

menginterprestasi masukan informasi guna menciptakan gambaran 

dunia yang memiliki arti. Persepsi dapat sangat beragam antara 

individu satu dengan yang lain yang mengalami realitas yang sama. 

c) Pembelajaran 

Pembelajaran meliputi perubahan perilaku seseorang yang 
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timbul dari pengalaman. Sebagian besar perilaku manusia adalah 

hasil dari belajar. Ahli teori pembelajaran yakin bahwa pembelajaran 

dihasilkan melalui perpaduan kerja antara pendorong, rangsangan, 

isyarat bertindak, tanggapan, dan penguatan. 

d) Keyakinan dan sikap 

Melalui bertindak dan belajar, orang mendapatkan keyakinan 

dan sikap. Keduanya kemudian mempengaruhi perilaku pembelian 

mereka. 

b. Pengertian Bauran Pemasaran 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008:266). Bauran pemasaran adalah 

sebagai seperangkat variabel pemasaran, yang dapat dikendalikan dan 

dipadukan perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan 

dalam pasar sasaran. 

1) Produk  

Produk menurut Kotler (2008:266) dapat didefinisikan sebagai 

berikut :“Produk adalah setiap apa saja yang dapat ditawarkan ke pasar 

untuk mendapat perhatian, pembelian, atau konsumsi yang dapat 

memenuhi keinginan atau kebutuhan. Meliputi benda fisik, jasa, orang, 

tempat, organisasi dan gagasan“. Indikator-indikator yang bisa 

menunjukkan pertimbangan konsumen dalam keputusan pembelian 

produk dikembangkan dalam teori dibawah ini : 
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a) Inti produk  

Pada tingkat pertama ini perencanaan produk harus mampu 

mengupas apa yang sebenarnya dibeli oleh pembeli. Dalam setiap 

produk terdapat kebutuhan yang tersembunyi. Kedua faktor inilah yang 

sebenarnya oleh pembeli harus diketahui oleh perencana produk.  

b) Wujud produk  

Setelah mengetahui inti dari suatu produk dapat diwujudkan suatu 

produk yang mempunyai karakteristik yaitu: mutu, ciri khas, corak, 

gaya atau model, merek, dan kemasan. 

2) Harga 

Harga menurut Kotler dan Amstrong (2008:345) adalah “jumlah 

uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari 

barang beserta pelayanannya”. Indikator-indikator yang dapat 

menunjukkan pertimbangan konsumen dengan adanya kebijaksanaan 

harga antara lain: potongan harga, potongan dagang, potongan tunai. 

a) Tujuan Berorientasi Pendapatan 

Perusahaan sektor swasta biasanya merupakan perusahaan yang 

mengejar profit. Sebaliknya, organisasi jasa sektor publik dan nirlaba 

cenderung lebih berfokus pada titik impas atau berusaha 

mempertahankan tingkat defisit operasi dalam batas-batas kewajaran.  

 

 

b) Tujuan Berorientasi Kapasitas 
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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) Promosi 

Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

memperkenalkan produk. Produk meskipun bermanfaat, akan tetapi jika 

tidak dikenal oleh konsumen maka produk tersebut tidak akan diketahui 

kemanfaatannya dan mungkin tidak akan dibeli. Usaha untuk 

memperkenalkan produk tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan 

promosi. Dalam kegiatan promosi dapat dilakukan dengan memanfaatkan 

sarana periklanan, personal selling, publisitas dan promosi penjualan. 

Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang 

sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk.  

Kegiatan promosi 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 
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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. 

4) Saluran Distribusi 

Saluran distribusi merupakan penghubung antara produsen dengan 

konsumen. Menurut Kotler (1990:190), saluran distribusi “merupakan 

semua sarana yang dipakai untuk menyalurkan produk dan status 

pemiliknya dari produsen ke konsumen”. Indikator dalam saluran 

distribusi menurut Philip Kotler (1995:75) adalah: saluran distribusi, 

cakupan, persediaan, transportasi. 
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Adapun rangsangan dari luar yang lain adalah rangsangan yang 

tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan atau pemasar, namun juga harus 

dimonitor dan dijawab oleh perusahaan. Lingkungan-lingkungan tersebut 

seperti yang telah dikemukakan oleh Kotler (1993:190), antara lain: 

lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik, dan 

lingkungan sosial budaya. 

3. KeputusanPembelian  

Analisis suatu proses pembelian merupakan suatu rangkaian tahapan yang 

diambil oleh seorang konsumen. Adapun model yang penulis kemukakan di sini 

adalah model yang dikemukakan oleh Kotler sebagai berikut:  

 Gambar 2.4 

Model Lima Tahap Proses Membeli 

 

  

Sumber:Kotle&Amstrong(2008:179). 

a. Pengenalan masalah.  

Pada tahap ini konsumen mempersiapkan perbedaan antara keadaan 

yang diinginkan dan situasi aktual yang memadai untuk membangkitkan dan 

mengaktifkan proses keputusan.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, 
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setelah melihat sebuah iklan konsumen baru mengetahui manfaat produk 

tersebut dan merasa membutuhkan.  

b. Pencarian informasi. 

Konsumen mencari informasi yang disimpan dalam ingatan (pencarian 

internal) atau mendapatkan informasi yang relevan dengan keputusan dari 

lingkungan (pencarian eksternal). 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, 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). 

c. Evaluasi alternatif.  

Konsumen mengevaluasi pilihan berkenaan dengan manfaat yang 

diharapkan dan menyempitkan pilihan hingga alternatif yang dipilih. 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). 

d. Keputusan pembelian.  
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Konsumen memperoleh alternatif yang dipilih atau pengganti yang 

dipilih atau pengganti yang dapat diterima bila perlu. 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. 

e. Perilaku setelah membeli.  

Pada tahap ini konsumen mengevaluasi alternatif yang dipilih untuk 

memenuhi kebutuhan dan harapan segera sesudah digunakan. Bila memenuhi 

kebutuhan maka konsumen akan melakukan pembelian secara berulang-ulang. 

Sebaliknya, bila tidak sesuai dengan harapan maka konsumen tidak akan 

membeli produk tersebut. 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).  

4. Jenis-jenis Perilaku Keputusan Pembelian 

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

konsumen dalam melakukan pembelian perilaku pembelian kompleks, perilaku 



25 
 

 

pengurangan disonansi, perilaku pembelian kebiasaan dan perilaku pembelian 

mencari keragaman dengan perincian sebagai berikut : 

a. 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. 

b. Perilaku Pembelian Pengurangan Disonansi 

Perilaku pembelian pengurangan disonansi terjadi ketika konsumen 

sangatterlibat dalam pembelian yang mahal, jarang dilakukan, atau beresiko, 

tetapihanya melihat sedikit perbedaan antarmerek. 

c. 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. 

d. 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 

penukaran merek. Penukaran merek terjadi untuk mencari keragaman dan 

bukan karena ketidakpuasan. 
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dalam penelitian dapat dijelaskan bahwa atribut yang 

digunakan dalam peneltian ini akan menjadi pedoman untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi dalam keputusan pembelian meliputi budaya, sosial, 

pribadi,psikologis, produk, harga, saluran distribusi, dan promosi itu sendiri 

seperti disajikan pada gambar 2.5. 

Gambar 2.5 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

. Hipotesis adalah suatu pertanyaan yang dikemukakan yang masih 

lemah kebenarannya sehingga perlu dibuktikan kenyataannya. Pengujian hipotesis 

ini dilakukan dengan menggunakan alat analis regresi berganda untuk 

menentukan kontribusi relatif dari tiap variabel (budaya, sosial, pribadi, 
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psikologis, produk, harga, saluran distribusi, dan promosi) dalam menjelaskan 

pengaruh dari faktor tersebut dan yang dominan terhadap pembelian konsumen di 

Awam Swalayan 

H1 = Diduga varibel budaya, sosial, pribadi, psikologis, produk, harga, saluran 

distribusi, dan promosi berpengaruh terhadap pembelian di Awam 

Swalayan. 

H2 = Diduga bahwa variabel harga yang dominan mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam pembelian di Awam Swalayan. 

 


