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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Penelitian Terdahulu 

Untuk mendukung penelitian yang akan peneliti lakukan, maka diperlukan 

penelitian yang serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Agar dapat dilihat dan 

diketahui apakah penelitian ini berpengaruh dan mendukung atau tidak pada 

penelitian sebelumnya. Jadi akan disajikan tinjauan terhadap karya-karya terdahulu 

yang pernah diteliti. Penelitian terdahulu merupakan telaah pustaka yang berasal dari 

penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Penelitian terdahulu yang 

dijadikan bahan referensi penulis  diantaranya : 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2007) dengan judul 

“Pengaruh Faktor Psikologis Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Pada 

Konsumen Matahari Departmen Store Malang Town Square.Penelitian ini merupakan 

deskriptif korelasional survey, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor 

psikologis motivasi (X1), persepsi (X2), pembelajaran (X3), sikap dan keyakinan 

(X4) terhadap keputusan pembelian baik secara parsial (sendiri-sendiri) atau simultan 

(bersama). Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Ada pengaruh signifikan antara 

motivasi terhadap keputusan pembelian. (2) Ada pengaruh signifikan antara persepsi 

terhadap keputusan pembelian. (3) Ada pengaruh signifikan antara pembelajaran 

terhadap keputusan pembelian. (4) Ada pengaruh signifikan antara sikap dan 

keyakinan terhadap keputusan pembelian. (5) Ada pengaruh motivasi, persepsi, 
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pembelajaran, sikap dan keyakinan secara simultan terhadap keputusan pembelian. 

(6) Sikap dan keyakinan merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian pakaian di Matahari Department Store Malang Town 

Square. 

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tjahjono (2012) 

dengan judul “Analisa Marketing Mix, Lingkungan sosial, Psikologis Terhadap 

Keputusan Pembelian Online Pakaian Wanita”. Penelitian ini membahas tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi, perlu diperhatikan dan dianalisis melalui informasi 

sebagai stimulus pemasaran melalui marketing mix, lingkungan sosial budaya dan 

psikologis individu, karena merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian online pakaian wanita. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Marketing 

mix yang terdiri dari produk, harga, tempat dan promosi berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian online pakaian wanita. (2) Lingkungan sosial berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian online pakaian wanita. Hal ini berarti semakin baik 

dari lingkungan sosial maka semakin tinggi pula keputusan pembelian pakaian online 

wanita. (3) Psikologis berpengaruh terhadap keputusan pembelian online pakaian 

wanita. Hal ini berarti semakin tinggi nilai dari psikologis maka semakin tinggi pula 

keputusan pembelian pakaian wanita. 

Dari hasil penelitian terdahulu terdapat beberapa kesamaan maupun 

perbedaan. Kesamaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Sari (2007) yakni adanya pengaruh signifikan terhadap faktor psikologis (motivasi, 
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persepsi, pembelajaran, keyakinan dan sikap) terhadap keputusan pembelian suatu 

produk dan juga menggunakan alat analisis regresi berganda. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Tjahjono (2012) mempunyai alat analisis yang sama dan juga 

semua faktor yang disertakan mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian. 

  Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari 

(2007) yakni pada penelitian tersebut terfokus pada satu tempat pembelian yakni 

Matahari Department Store Malang Town Square sedangkan perbedaan penelitian 

yang dilakukan oleh Tjahjono (2012)  tidak terfokus pada satu faktor, yakni faktor 

psikologis melaikan ada faktor lain yakni lingkungan sosial dan marketing mix dalam 

keputusan pembelian. 

B. Kajian Teori 

1. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen yang tidak dapat secara langsung dikendalikan oleh 

perusahaan perlu dicari informasinya semaksimal mungkin. Banyak 

pengertian mengenai konsep perilaku konsumen yang dikemukakan oleh 

banyak ahli. Berikut ini adalah beberapa pendapat mengenai perilaku 

konsumen. 

Menurut  Schiffman dan Kanuk (2004, 6), studi perilaku  konsumen 

terpusat pada cara individu  mengambil  keputusan untuk memanfaatkan  

sumber daya mereka yang tersedia yakni waktu, uang dan usaha guna 

membeli barang-barang   yang berhubungan  dengan  konsumsi. Hal ini 
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mencakup  apa yang mereka  beli, mengapa mereka membeli, kapan 

mereka membeli, dimana mereka membeli, seberapa sering mereka 

membeli, dan seberapa sering mereka menggunakannya.  Perilaku 

konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, 

membeli, menggunakan, mengevaluasi,   dan   bertidak   pasca  konsumsi   

produk, jasa, maupun ide yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya. 

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2008, 179) mengartikan 

perilaku konsumen sebagai perilaku pembelian konsumen akhir, baik individu 

maupun rumah tangga yang membeli produk untuk konsumsi personal. 

2. Model Perilaku Konsumen 

Tujuan pemasaran adalah memenuhi dan melayani kebutuhan dan 

keinginan konsumen sasaran. Tetapi “mengenal konsumen” tidaklah mudah, 

para pelanggan mungkin saja menyatakan kebutuhan dan keinginan meereka 

dan mungkin beraksi terhadap pengaruh yang mengubah pikiran mereka. 

Para pemasar harus mempelajari keinginan, persepsi, preferensi dan 

perilaku pembelian konsumen tersebut. Hal – hal tersebut akan memberikan 

petunjuk untuk mengembangkan produk-produk baru, ciri-ciri produk, harga, 

saluran distribusi, pasar dan unsur bauran pemasaran lainnya 

Titik tolak memahami perilaku konsumen adalah memahami rangsangan 

dan tanggapan. Rangsangan pemasaran dan lingkungan akan masuk ke dalam 

pikiran pembeli. Karakteristik dan proses pengambilan keputusan oleh 
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konsumen menghasilkan keputusan pembelian tertentu. Tugas pemasar 

adalah untuk memahami apa yang terjadi dalam pikiran pembeli, antara 

masuknya pengaruh dari luar dan keputusan pembelian konsumen. 

Gambar 2.1 

Model Perilaku Konsumen 
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   Sumber : Kotler (2010, 203) 

 

1. Rangsangan Pemasaran dan Rangsangan Lain 

Faktor-faktor rangsangan aspek pemasaran meliputi seluruh kegiatan 

pemasaran yang ditujukan kepada pasar, meliputi : 

 

a. Aspek produk: kualitas, model baru, bahan yang dipergunakan, 

popularitas, merk. 

b. Aspek Harga: harga murah, pemberian diskon. 

c. Aspek Promosi: iklan, promosi penjualan, publisitas 

d. Aspek Distribusi: kemudahan memperoleh, window display yang 

menarik, kemudahan membandingkan. 
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Rangsangan selain pemasaran adalah faktor-faktor lingkungan eksternal 

pribadi seseorang. Merupakan kondisi yang terjadi saat itu atau kondisi 

harapan yang diperkirakan akan terjadi. Berdasarkan kenyataan maupun 

ekspektasi ini, konsumen terpengaruh untuk melakukan sesuatu. 

a. Kondisi Ekonomi: pendapatan sekarang, harapan pendapatan dimasa 

depan, tingkat konsumsi ,inflasi. 

b. Perkembangan Teknologi :inovasi produk baru, adanya barang atau 

kebutuhan subtitusi atau komplementer 

c. Situasi Politik: resiko, fasilitas, kemudahan, peraturan pembatasan 

d. Kondisi budaya: tradisi, kebutuhan social, strata social, seremonial, 

kepercayaan. 

2. Kotak Hitam Pembeli 

Berdasarkan aktivitas dan rangsangan dalam kegiatan pemasaran, semua 

input yang diterima oleh konsumen akan diolah sedemikian rupa berdasarkan 

karakteristirk dan lingkup pengambilan keputusan pembelian oleh individu. 

Karakteristik dipengaruhi oleh faktor-faktror seperti budaya, kelas sosial, 

kepribadian dan psikologi. 

3. Keputusan Pembelian   

Tahap ketiga dalam memahami perilakun konsumen adalah tahap di 

mana keputusan dibuat. Dalam melakukan pembelian, faktor yang menjadi 

pertimbangan dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan akan produk atau jasa, 
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keputusan terhadap merek dan pemilihan pemasok. Faktor lain yang juga 

mempengaruhi diantaranya adalah pemilihan waktu dan jumlah pembelain 

produk atau jasa. Diantara sekian banyak karakterstik yang dimiliki oleh 

konsumen, yang harus menjadi perhatian utama sebagai faktor yang dapat 

mempengaruhi  respon dari pembeli adalah tergantung dari jenis produknya 

dan faktor demografi. Bila segmen yang kita bidik adalah remaja, maka 

faktor strategi perusahaan dan kompetisi menjadi sangat penting. Remaja 

adalah sangat mudah dipengaruhi oleh iklan dan cenderung lebih mudah 

menerima produk baru. 

Bila segmen yang dibidik adalah mereka yang sudah berumur dan dari 

golongan menengah-bawah, maka faktor budaya, norma, kebiasaan dan 

keluarga adalah faktor dominan. Untuk individu yang berasal dari kelas 

sosial yang lebih tinggi dan berumur matang, maka faktor kepribadian, dan 

keputusan pembelian pribadi akan menjadi faktor yang paling mempengaruhi 

perilaku mereka dalam memilih, membeli dan mengkonsumsi suatu produk. 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah 

kebudayaan, faktor sosial, pribadi, psikologis. 
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Gambar 2.2 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Sumber : Kotler (2010, 203) 

a. 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. 

b. Faktor Sosial 

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial : 
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1) Kelompok Acuan 

Kelompok acuan 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  merupakan  kelompok  primer,  

seperti  keluarga,  ternan, 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.  

2) 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. Pengaruh yang lebih langsung terhadap perilaku pembelian 

sehari-hari adalah keluarga prokreasi, yaitu pasangan dan sejumlah   
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anak seseorang. 

3) Peran dan status sosial 

Seseorang berpartisipasi ke dalam banyak kelompok sepanjang  

hidupnya keluarga, klub, organisasi. Kedudukan orang itu dalam 

masing-masing kelompok dapat ditentukan berdasarkan peran dan 

statusnya. Peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan  

oleh  seseorang. Masing-masing peran menghasilkan status. 

4) Faktor Pribadi 

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh kharakteristik pribadi, 

kharakteristik tersebut meliputi : 

a. Usia dan Tahap Siklus Hidup 

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. Gaya hidup 

Gaya  hidup  adalah  pola  hidup  seseorang  di  dunia  yang  

terungkap pada aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup 
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menggambarkan keseluruhan diri seseorang yang berinteraksi  

dengan lingkungannya. Para pemasar mencari hubungan antara 

produk mereka dengan kelompok gaya hidup. 

c. Kepribadian dan konsep diri 

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. 

5) Faktor Psikologis 

Pilihan seseorang juga dipengaruhi oleh empat faktor psikologis 

utma yaitu : motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan dan sikap. 

Empat fakto psikologis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :  

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. 
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Motivasi 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.  

c. Pembelajaran 

Pembelajaran meliputi perubahan perilaku seseorang yang 

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. 
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4. Faktor Psikologis 

Faktor psikologis merupakan bagian dari pengaruh lingkungan dimana ia 

tinggal dan hidup pada waktu sekarnag tanpa mengabaikan pengaruh dimasa 

lampau atau antisipasinya pada waktu yang akan datang. Ada 4 variabel 

dalam faktor psikologis yakni motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan 

dan sikap. 

a. Motivasi 

Motivasi merupakan dorongan dalam diri individu yang memaksa 

untuk bertindak, yang timbul sebagai akibat kebutuhan yang tidak 

terpenuhi. Motivasi muncul karena adanya kebutuhan yang dirasakan. 

Kebutuhan sendiri muncul karena konsumen merasakan 

ketidaknyamanan antara yang seharusnya dirasakan dan yang 

sesungguhnya dirasakan. 

Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu. 

Beberapa kebutuhan bersifat biogenis. Kebutuhan tersebut muncul dari 

tekanan biologis seperti lapar, haus ataupun tidak nyaman. Kebutuhan 

yang bersifat  psikogenis yakni 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 intesitas yang memadai. Motif adalah 

kebutuhan cukup mampu mendorong seseorang bertindak dan 
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mengambil keputusan. 

Macam – macam motivasi : 

1. Motivasi positif : menyangkut kebutuhan , keinginan atau 

hasrat. Contoh : diskon, hadiah, pelayanan optimum 

2. Motivasi negative : menyangkut ketakutan dan keengganan. 

Contoh : standar pembelian dalam jangka/batas waktu 

tertentu. 

Keduanya mempunyai fungsi yang sama dalam mendorong dan 

mmpertahankan perilaku manusia. Maka orang menyebut keduannya : 

need, wants, desires. 

Teori-teori tentang motivasi, antara lain : 

1. Teori Freud (Pervin, 2005, 75) 

Sigmund Freud mengasumsikan bahwa kekuatan psikologis 

yang membentuk perilaku manusia sebagian besar tidak disadari 

dan bahwa seseorang tidak dapat sepenuhnya memahami motivasi 

dirinya. Ketika seseorang mengamati benda-benda tertentu, ia akan 

bereaksi tidak hanya pada kemampuan yang terlibat nyata pada 

benda-benda tersebut, melainkan pada petunjuk lain yang samar. 

Wujud, ukuran, berat, bahan, warna, dan nama benda dapat 

memicu arah pemikiran dan emosi tertentu. 
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2. Teori Maslow (Kotler, 2010, 164) 

Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow 

pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 

lima tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologikal 

seperti : rasa lapar, haus, istirahat dan sex. Kebutuhan rasa aman, 

tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologis 

dan intelektual. Kebutuhan akan kasih saying, kebutuhan akan 

harga diri yang umumnya tercermin dalam berbagai symbol-simbol 

status dan aktualisasi diri, dalam arti tersedianya kesempatan bagi 

seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam 

dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. 

3. Teori McClelland (Umar, 2004, 39) 

Dari McClelland dikenal tentang teori kebutuhan untuk 

mencapai prestasi atau Need for Acievement (N.Ach) yang 

menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan 

kebutuhan seseorang akan prestasi. Menurut McClelland 

karakteristik orang yang berprestasi tinggi memiliki tiga ciri umum 

yaitu sebuah preferensi untuk mengerjakan tugas-tugas dengan 

derajat kesulitan moderat, menyukai sesuasi-situasi dimana kinerja 

mereka timbul karena upaya-upaya mereka sendiri, dan bukan 

karena faktor-faktor lain, sepertikemujuran misalnya dan 
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menginginkan umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan 

mereka, dibandingkan dengan mereka yang berprestasi rendah. 

4. Teori Alderfer (Mohyi, 2004, 168) 

Teori Alderfer dikenal dengan akronim “ERG” dalam teori 

Alderfer merupakan huruf-huruf pertama dari tiga istilah yaitu : E= 

Existence (kebutuhan akan eksistensi), R = Relatedness (kebutuhan 

untuk berhubungan dengan pihak lain, dan G = Growth (kebutuhan 

akan pertumbuhan). Tampaknya pandangan ini didasarkan kepada 

sifat pragmatism oleh manusia. Artinya, karena menyadari 

keterbatasannya, seseorang dapat menyesuaikan diri pada kondisi 

obyektif yang dihadapinya dengan antara lain memusatkan 

perhatiannya kepada hal-hal yang mungkin dicapainya. 

5. Teori Herzberg (Suprihanto et al, 2003, 46) 

Menurut teori ini yang dimaksud faktor motivasional adalah hal-

hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsic, yang 

berarti bersumber dalam diri seseorang, sedangkan yang dimaksud 

dengan faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang 

sifatnya ekstrinsik yang berarti bersumber dari luar diri yang turut 

menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. 

Menurut Herzberg, yang tergolong sebagai faktor motivasional 

antara lain ialah pekerjaan seseorang, keberhasilan ynag diraih, 
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kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam karier dan pengkuan 

orang lain. Sedangkan faktor-faktor hygiene atau pemeliharaan 

mencakup antara lain status seseorang dalam organisasi, hubungan 

seseorang individu dengan atasannya, hubungan seseorang dengan 

rekan-rakan sekerjannya, teknik pwenyeliaan yang diterapkan oleh 

para penyelia, kebijakan organisasi, system administrasi dalam 

organisasi, kondisi kerja dan system imbalan yang berlaku. 

6. Teori Keadilan (Robbins, 2008, 244) 

Inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong 

untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi 

kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. 

b. Persepsi 

Persepsi Konsumen adalah suatu proses yang membuat seseorang 

memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan-

rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan 

lengkap tentang dunianya. 

Dari definisi tersebut diatas, kita mengetahui bahwa seseorang 

termotivasi untuk membeli adalah dipengaruhi oleh persepsinya terhadap 

situasi yang dihadapinya, sedangkan apa yang dipersepsikan seseorang 

dapat cukup berbeda dari kenyataan yang objektif. Individu-individu 

mungkinmemandang pada satu benda yang sama tetapi mempersepsikan 
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atau mendeskripsikan secara berbeda. 

Proses persepsi timbul karena adanya stimulus atau rangsangan dari 

luar yang akan mempengaruhi seseorang melalui kelima alat inderanya 

yaitu penglihatan, pendengaran, pembauan, perasaan dan sentuhan. 

Stimulus tersebut akan diseleksi, diorganisir dan diinterprestasikan oleh 

setiap orang dengan caranya masing-masing. 

Aplikasi persepsi dalam strategi pemasaran cenderung membentuk 

konsumen agar citra terhadap merk, toko dan perusahaan di dasarkan pada 

inferensi mereka yang diperoleh dari stimuli pemasaran dan lingkungan. 

Citra adalah total persepsi terhadap suatu objek yang dibentuk dengan 

memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktu. 

Sasaran penting dari strategi pemasaran adalah untuk mempengaruhi 

persepsi terhadap merk toko atau perusahaan. Jadi pemasar harus secara 

konstan mencoba mempengaruhi citra konsumen. 

c. Pembelajaran 

Pembelajaran konsumen adalah suatu perubahan dalam perilaku yang 

terjadi sebagai hasil dari pengalaman masa lalunya. Konsumen 

memperoleh berbagai pengalamannya dalam pembelian produk dan merek 

produk apa yang disukainya. Konsumen akan menyesuaikan perilakunya 

dengan pengalamannya di masa lalu. 
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Ada beberapa elemen dasar pada pembelajaran : 

1) Motivasi 

Motivasi merupakan kondisi penting yang harus ada pada individu 

yang belajar. Motivasi inilah mendorong individu untuk berusaha dan 

bertindak. Seorang konsumen akan tertarik memperhatikan iklan obat 

sakit kepala dan belajar dari iklan tersebut apa bila dirinya memilki 

motivasi yang kuat untuk membeli produk tersebut, dengan motivasi 

yang kuat akan lebih mendorong konsumen untuk mencari informasi 

yang lebih lengkap mengenai obat sakit kepala tersebut. 

2) Isyarat (tanda-tanda) 

Isyarat merupakan rangsangan yang memungkinkan individu lebih 

terarah dalam mengarahkan perilakunya pada motif. 

3) Respon 

Respon adalah reaksi individu terhadap isyarat. Respon yang 

terjadi sebagai hasil dari proses belajar tidak harus berupa perilaku 

yang dapat diamati (tampak), tetapi juga yang tidak tampak. 

4) Penguatan (Reinforcement) 

Penguatan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada individu 

yang belajar untuk memperkokoh respon yang sudah dibentuk. 

Terdapat tiga teori besar yang menjelaskan belajar dan proses 

pembelajaran, yakni : 
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a. Teori Pembelajaran Kognitif 

Konsumen memiliki kemampuan untuk mengolah informasi, maka 

pemasar perlu menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan jelas 

kepada konsumen. Ketersediaan informasi yang berkualitas ini penting 

bagi proses pembelajaran konsumen, sehingga konsumen dapat 

mengambil keputusan. 

b. Teori Pembelajaran Observasional 

Dalam pembelajaran observasional hakekatnya individu akan 

melakukan perilaku seperti yang dilakukan model. Jika model 

melakukan perilaku dan dari tindakannya tersebut, akan mendapatkan 

penghargaan, atau akibat yang menyenangkan, maka individu akan 

berusaha untuk menirunya. 

c. Teori Pembelajaran Perilaku 

Menurut teori ini pembelajaran dapat berlangsung ketika individu 

mampu menghubung-hubungkan antara stimulus dengan respon dan 

antara respon dengan stimulus. 

d. Keyakinan dan Sikap 

Sikap merupakan kecenderungan yang dipelajari, ini berarti bahwa 

sikap yang berkaitan dengan perilaku membeli terbentuk sebagai hasil dari 

pengalaman langsung mengenai produk, informasi secara lisan yang 

diperoleh dari orang lain atau terpapar oleh iklan dimedia masa, internet 
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dan berbagai bentuk pemasaran langsung. Sikap mungkin dihasilkan dari 

perilaku tetapi sikap tidak sama dengan perilaku. Sikap dapat mendorong 

konsumen kearah perilaku tertentu atau menarik konsumen dari perilaku 

tertentu. 

Daniel Kazt mengklasifikasikan empat fungsi sikap yaitu : 

1) Fungsi Utilitarian 

Merupakan fungsi yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar 

imbalan dan hukuman. Disini konsumen mengembangkan beberapa 

sikap terhadap produk atas dasar apakah suatu produk memberikan 

kepuasan atau kekecewaan. Jika seseorang menyukai suatu produk 

apakah dia akan mengembangkan sebuah sikap positif terhadap 

produk tersebut 

2) Fungsi Ekspresi Nilai 

Konsumen mengembangkan sikap terhadap suatu produk bukan 

didasarkan atas manfaat produk itu, tetapi lebih didasarkan atas 

kemampuan merek produk itu mengekspresikan nilai-nilai yang ada 

pada dirinya. 

3) Fungsi Mempertahankan Ego 

Sikap yang dikembangkan oleh konsumen cenderung untuk 

melindunginya dari tantangan eksternal maupun perasaan internal, 

sehingga membentuk fungsi mempertahankan ego. 
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4) Fungsi Pengetahuan 

Melalui sikap yang ditunjukkan akan dapat diketahui bahwa 

dirinya memiliki pengetahuan yang cukup, yang banyak atau tidak 

tahu sama sekali mengenai objek sikap. Fungsi pengetahuan dapat 

membantu konsumen mengurangi ketidakpastian dan kebingungan 

dalam memilah-milah informasi yang relevan dan tidak relevan 

dengan kebutuhannya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap, yaitu : 

a) Pengaruh keluarga 

Keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan sikap 

maupun perilaku. Keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat 

karena konsumen melakukan interaksi lebih intensif dibandingkan 

dengan lingkungan lain. Beberapa penelitian mengungkapkan sikap 

konsumen terhadap produk tertentu memiliki hubungan yang kuat 

dengan sikap orang tuanya terhadap produk tersebut. 

b) Pengalaman Langsung 

Pengalaman individu mengenai obyek sikap dari waktu ke waktu 

akan membentuk sikap tertentu pada individu. 

c) Kelompok Teman Sebaya 

Teman sebaya punya peran yang cukup besar terutama bagi remaja 

dalam pembentukan sikap. Adanya kecenderungan untuk 
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mendapatkan penerimaan dari teman-teman sebayanya, mendorong 

para remaja mudah dipengaruhi oleh kelompoknya dibandingkan 

sumber-sumber lainnya. 

d) Pemasaran Langsung 

Mulai banyaknya perusahaan yang menggunakan pemasaran 

langsung atas produk yang ditawarkan secara tidak langsung 

berpengaruh dalam pembentukan sikap konsumen. 

e) Kepribadian 

Kepribadian individu memainkan peranan penting dalam 

pembentukan sikap. 

f) Tayangan Media  

Media ini sangat penting dalam pembentukan sikap, maka pemasar 

perlu mengetahui media apa yang biasanya dikonsumsi oleh pasar 

sasarannya dan melalui media tersebut dengan rancangan pesan yang 

tepat, sikap positif dapat dibentuk. 

5. Keputusan Pembelian 

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seorang konsumen harus memilih 

produk atau jasa yang akan dikonsumsinya. Banyaknya pilihan yang tersedia, 

kondisi yang dihadapi, serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari 

akan membuat pengambilan keputusan satu individu berbeda dari individu 

lainnya. Pada saat seorang konsumen baru akan melakukan pembelian yang 
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pertama kali akan suatu produk, pertimbangan yang akan mendasarinya akan 

berbeda dari pembelian yang telah berulang kali dilakukan. Pertimbangan-

pertimbangan ini dapat diolah oleh konsumen dari sudut pandang ekonomi, 

hubungannya dengan orang lain sebagai dampak dari hubungan sosial, hasil 

analisis kognitif yang rasional ataupun lebih kepada ketidakpastian emosi 

(unsur emosional). 

Pengertian keputusan  pembelian, menurut Kotler & Armstrong (2012, 

153) adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana 

konsumen benar-benar membeli. Keputusan pembelian merupakan sesuatu 

yang berhubungan erat dengan rencana konsumen terkait lokasi pembelian 

produk yang dibutuhkannya.  

Menurut Swastha dan Handoko (2011, 115) berpendapat bahwa lima peran 

individu dalam sebuah keputusan membeli, yaitu: 

a. Pengambilan inisiatif (initiator): individu yang mempunyai inisiatif 

pembelian barang tertentu atau yang mempunyai kebutuhan atau 

keinginan tetapi tidak mempunyai wewenang untuk melakukan sendiri 

b. Orang yang mempengaruhi (influencer): individu yang 

mempengaruhi keputusan untuk membeli baik secara sengaja maupun 

tidak sengaja.   
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c. Pembuat keputusan (decider): individu yang memutuskan apakah 

akan membeli atau tidak, apa yang akan dibeli, bagaimana 

membelinya, kapan dan dimana membelinya. 

d. Pembeli (buyer): individu yang melakukan pembelian yang 

sebenarnya.  

e. Pemakai (user): individu yang menikmati atau memakai produk atau 

jasa yang dibeli.  

Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian secara online: 

a. Efisiensi untuk pencarian (waktu cepat, mudah dalam penggunaan, dan    

usaha pencarian mudah) 

b. Value (harga bersaing dan kualitas baik), dan  

c. Interaksi (informasi, keamanan, load time, dan navigasi).  

Proses Keputusan Pembelian 

Perilaku konsumen menggambarkan bagaimana konsumen membuat 

keputusan-keputusan pembelian dan bagaimana mereka menggunakan dan 

mengatur pembelian barang atau jasa. Ketika hendak membeli produk 

secara umum konsumen mengikuti proses keputusan pembelian . Proses 

pengambilan keputusan pembelian terdiri dari lima tahap: pengenalan 

kebutuhan, pencarian informasi, peilaian alternatif, keputusan pembelian, 

dan perilaku setelah pembelian. Secara teori konsumen melalui seluruh 
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lima tahap pada tiap pembelian, yaitu dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini : 

Gambar 2.3 

Tahap-tahap Pembelian 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Kotler (2010, 203) 

a) Pengenalan Kebutuhan 

Proses pembelian bermula dari pengenalan kebutuhan (need 

recognition) pembelian mengenali permasalahan atau kebutuhan. Pembeli 

merasakan adanya perbedaan antara keadaan aktual dan sejumlah keadaan 

yang diinginkan. Pada tahap ini, pemasar harus meneliti konsumen untuk 

mengetahui kebutuhan seperti apa yang menyebabkan kebutuhan itu 

muncul, dan bagaimana cara pemasar menuntun konsumen supaya 

membeli produk tersebut.  
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b) Pencarian Informasi 

Konsumen dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber. Sumber 

itu meliputi sumber pribadi (keluarga, teman, tetangga, rekan kerja), 

sumber komersial (iklan, penjual, pengecer, bungkus, situs Web, dan lain-

lain), sumber publik (media massa, organisasi pemberi peringkat), dan 

sumber berdasarkan pengalaman (memegang, meneliti, menggunakan 

produk). Pengaruh relatif diantara sumber informasi itu berbeda-beda di 

antara berbagai produk dan pembeli.  

c) Evaluasi Alternatif 

Pemasar perlu memahami proses pengevaluasian alternatif-yakni, cara 

konsumen mencari informasi yang menghasilkan berbagai pilihan merek. 

Sikap konsumen terhadap sejumlah merek tertentu terbentuk melalui 

beberapa prosedur evaluasi. Cara konsumen memulai usaha mengevaluasi 

alternatif pembelian tergantung pada konsumen individual dan situasi 

pembelian tertentu. Pemasar harus mempelajari pembeli supaya dapat 

mengevaluasi alternatif merek secara aktual.   

d) Keputusan Pembelian 

Pada tahap pengevaluasian, konsumen menyusun peringkat merek dan 

membentuk kecenderuangan pembelian. Secara umum, keputusan 

pembelian konsumen akan membeli merek yang paling disukai, tetapi ada 

dua faktor yang muncul diantara kecenderungan pembelian dan keputusan 
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pembelian. Faktor pertama adalah sikap orang lain. Faktor kedua adalah 

faktor situasi tak terduga.  

e) Perilaku Setelah Pembelian 

Pekerjaan pemasar tidak hanya berhenti pada saat produk dibeli. 

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

akan masuk ke perilaku setelah pembelian yang penting diperhatikan oleh 

pemasar. Jika produk jauh di bawah harapan konsumen, maka konsumen 

kecewa, jika produk memenuhi harapannya konsumen akan terpuaskan, 

tetapi jika melebihi harapannya, maka konsumen akan merasa sangat 

senang. Kepuasan pelanggan merupakan kunci untuk membuat hubungan 

jangka panjang dengan pelanggan Pelanggan yang puas akan kembali 

membeli produk, berbicara yang menyenangkan tentang produk itu. 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran merupakan sebuah sintesa dari serangkaian teori yang 

tertuang dalam tijauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran secara 

sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternative solusi dari 

serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka pikir akan menjelaskan secara 

teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir dalam suatu 

penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua 

variabel atau lebih (Sugiyono, 2010, 88). Alur kerangka pikir yang menggambarkan 

pengaruh psikologis yang melatarbelakangi terbentuknya pengaruh perilaku 
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konsumen. Faktor psikologis (Kotler, 2010, 202) dalam penilitian ini meliputi 

persepsi , motivasi, pembelajaran, keyakinan dan sikap. Dimana model analisis yang 

digunakan adalah model analisis faktor, yang bertujuan untuk melihat variabel mana 

didalam faktor psikologis yang paling berpengaruh bagi konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian merchandise di Juventus Club Indonesia Chapter Malang. 

Dalam penelitian ini variabel yang tertera dalam bahasan ini merupakan gambaran 

yang nantinya sangat mempengaruhi dalam memutuskan membeli sebuah produk. 

Gambar 2.4 

Kerangka Pemikiran 
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Motivasi merupakan dorongan dalam diri individu yang memaksa mereka 

untuk bertindak, yang timbul sebagai akibat kebutuhan yang tidak terpenuhi. 

Motivasi muncul karena adanya kebutuhan yang dirasakan. Kebutuhan sendiri 

muncul karena konsumen merasakan ketidaknyamanan antara yang seharusnya 

dirasakan dan yang sesungguhnya dirasakan. Sedangkan persepsi merupakan 

suatu proses yang membuat seseorang memilih, mengorganisasikan, dan 

menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu 

gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Lain halnya dengan 

pembelajaran yakni merupakan sebuah proses yang disebabkan individu 

memperoleh pembelian konsumsi, pengetahuan dan berdasarkan pengalaman 

yang dialami konsumen. Serta yang terakhir yakni keyakinan dan sikap 

merupakan kecenderungan yang dipelajari, ini berarti keyakinan dan sikap yang 

berkaitan dengan perilaku konsumen terbentuk sebagai hasil dari pengalaman 

langsung mengenai produk. Informasi secara lisan yang diperoleh dari orang lain 

atau terpapar oleh iklan dimedia masa, internet dan berbagai bentuk pemasaran 

langsung.  

D. Hipotesis 

 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang 

masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian Sugiyono (2010, 93). 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
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  : Faktor psikologis berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian merchandise juventus di Juventus Club Indonesia Chapter Malang 

  : Diduga keyakinan dan sikap adalah variabel yang paling berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


