
7 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini 

adalah penelitian oleh (Hafiz, 2013) yang berjudul “Analisis Prilaku Konsumen 

Buah Lokal dan Buah Impor Pada Supermarket Robinson Plaza Andalas Kota 

Padang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penyebab tingginya 

permintaan buah lokal daripada buah impor melalui sikap konsumen terhadap 

atribut buah tersebut.Selain itu, faktor-faktor lingkungan toko atau supermarket 

yang mempengaruhi pembelian buah lokal dan buah impor di Supermarket 

Robinson Plaza Andalas Kota Padang. Jenis data yang digunakan adalah data 

primer yang didapatkan melalui metode survey dan metode pengambilan 

responden menggunakan teknik convenience sampling. Hasil dari penelitian ini 

adalah bahwa buah impor memiliki keunggulan dari atribut kebersihan, rasa, 

warna, dan kemasan, sedangkan keunggulan buah lokal dibandingkan buah impor 

terletak pada kesegaran dan harga yang lebih murah. Keseluruhan konsumen yang 

diteliti rata-rata lebih menyukai buah impor dibandingkan buah lokal, dan untuk 

faktor-faktor pada toko yang mempengaruhi pembelian adalah kebersihan rak 

buah, kebersihan lantai dan ruangan, intensitas suhu di toko, metode pembelian 

dimana konsumen bebas melihat dan memilih buah sendiri, intensitas cahaya pada 

ruangan, cahaya di rak atau display buah, aroma ruangan, ketersediaan beragam 

jenis buah-buahan di supermarket, serta kepedulian dan ketanggapan pramuniaga.  

 Jurnal peneltian yang diperoleh dengan judul Analisis Perilaku Konsumen 

Buah di Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kecamatan Kaliwates, Kabupaten 
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Jember, menjelaskan bahwa tempat pembelian buah mempengaruhi prilaku 

perilaku konsumen buah. Kedua kondisi pasar yang berbeda mempengaruhi 

pertimbangan konsumen untuk lebih menyukai membeli buah pada salah satu 

jenis pasar.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa 

saja  yang mempengaruhi pembelian buah di pasar tradisional dan pasar modern 

di Kecamatan kaliwates Kabupaten Jember, dan untuk mengetahui tipe-tipe 

perilaku pembeli buah di pasar tradisional dan pasar modern Kecamatan 

Kaliwates, Kabupaten Jember serta buah apa yang paling banyak dibeli oleh 

konsumen di pasar tradisional dan pasar modern. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam penelitian buah di Pasar 

Tradisional Tanjung Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember meliputi faktor 

lokasi, faktor motivasi pembelian, faktor fisik buah dan harga faktor jenis/macam 

buah, faktor sumber informasi dan ketersediaan dana, faktor jumlah pembelian, 

dan faktor aroma. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam 

pembelian buah di Pasar Modern Matahari Supermarket meliputi, Faktor Harga, 

Faktor Sumber Informasi, Faktor Penjualan, Faktor Lokasi, Faktor Fisik Buah, 

Faktor Motivasi Pembelian, dan Faktor Minat Konsumen. 

 Penelitian oleh Ruth Eveline tahun 1998 adalah Analisis Perilaku 

Konsumsi Buah segar Konsumen Rumah Tangga dan Faktor-faktor yang 

mempengaruhinya (Studi kasus Kotamadya Jakarta Timur). Analisis data 

menggunakan metode tabulasi deskriptif, regresi logistik dan metode linear 

berganda. Hasil penelitian bahwa golongan atas lebih fleksibel dalam memilih 

buah dibandingkan dengan golongan menengah ke bawah yang terbatas oleh daya 
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beli. Golongan atas memperhatikan kualitas, penampilan dan kepraktisan dalam 

pembelian buah lokal dan buah impor sedangkan golongan menengah ke bawah 

lebih banyak mengonsumsi buah lokal.Buah yang paling banyak dikonsumsi 

adalah pisang, pepaya dan jeruk. Hasil dari model logistik bahwa variabel yang 

berpengaruh nyata terhadap keputusan konsumsi buah lokal dan impor adalah 

variabel pendapatan, harga apel impor, harga pepaya, harga pisang. Situasi krisis 

moneter saat itu mempengaruhi pembelian masyarakat lebih cenderung membeli 

buah lokal yang harganya lebih murah dibandingkan dengan harga buah impor. 

Ketiga penelitan tersebut mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama meneliti 

perilaku konsumen tetapi berbeda dalam obyek yang diteliti. 

2.2 Perilaku Konsumen 

 Memahami prilaku konsumen tidaklah mudah karena konsumen 

memutuskan pembelian tertentu yang dapat berbeda setiap hari dan sangat 

bervariasi dalam usia, pendapat, tingkat pendidikan dan selera. Tugas dari 

pemasar adalah untuk meneliti faktor-faktor yang mendasari konsumen dalam 

memilih salah satu atau beberapa produk yang ditawarkan. 

 Menurut David L. Louden dan Albert J.Della Bitta (1993): “Consumer 

behavior may be define as decision process and physical activity individuals 

engange in when evaluating, acquiring using or disposising of good and service.” 

Artinya adalah bahwa “Prilaku konsumen merupakan proses pengambilan 

keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam mengevaluasi, 

memperoleh atau menggunakan barang dan jasa”. Perilaku konsumen pada 

hakikatnya untuk memahami “Mengapa konsumen melakukan dan apa yang 

mereka lakukan”.Schiffman dan Kanuk (2008) mengemukakan bahwa studi 
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perilaku konsumen adalah suatu studi mengenai bagaimana seorang individu 

membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia (waktu, 

uang, usaha, dan energi). Konsumen memiliki keragaman yang menarik untuk 

dipelajari karena ia meliputi seluruh individu dari berbagai usia, latar belakang 

budaya, pendidikan, dan keadaan sosial ekonomi lainnya.  

2.3 Model-model Perilaku Konsumen 

Model perilaku konsumen secara sederhana membentuk pola pikir yang 

sistematis tentang hubungan berbagai variabel. Menggunakan hanya satu model 

perilaku konsumen dalam memahami pola hubungan yang dimaksud tidak cukup 

untuk mempresentasikan kondisi umum yang terjadi, oleh karena itu, kita perlu 

memberikan suatu perbandingan diantara model-model yang diperkenalkan oleh 

beberapa ahli. Berikut ini beberapa model perilaku konsumen yaitu : 

1. Nicosia Model 

Francesco Nicosia merupakan salah satu orang pertama yang 

memperkenalkan model perilaku konsumen. Francesco menyajikan modelnya 

dalam bentuk flow-chart, menyerupai tahap-tahap dalam program computer. 

Semua variabel dipandang sebagai hubungan timbal balik, dengan tidak satupun 

yang bersifat independen atau dependen. Kesimpulannya, model ini 

menggambarkan sebuah siklus arus dari pengaruh-pengaruh dimana setiap 

komponen memberikan input selanjutnya. Model ini berisi empat komponen atau 

bagian-bagian utama yaitu : 

a. Atribut dan hasil-hasil perusahaan atau komunikasi dan atribut psikologi 

konsumen.  
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b. Penelitian konsumen untuk menilai hasil perusahaan dan alternatif yang 

lainnya.  

c. Konsumen dimotivasi untuk melakukan pembelian.  

d. Konsumen menyiapkan dan menggunakan produk.  

Nicosia mengasumsikan bahwa konsumen mencoba memenuhi tujuan-

tujuan yang lebih spesifik dan yang utama dimana tidak terdapat sejarah antara 

konsumen dan perusahaan, bukan merupakan kecenderungan yang mengarah pada 

eksisnya perusahaan dalam ingatan konsumen. 

2. Howard and Sheth Model 

Model ini menyajikan perilaku pemilihan merek yang rasional oleh 

pembeli dibawah kondisi informasi yang tidak lengkap dan dalam keterbatasan 

kemampuan. Pengambilan keputusan dalam model ini dibagi menjadi tiga tingkat, 

yaitu : 

a. Extensive problem solving, merupakan tahap awal dari pengambilan keputusan 

dimana pembeli memiliki informasi yang sedikit mengenai merek dan belum 

mengembangkan perumusan yang baik dan hal tersebut dapat digunakan untuk 

memilih salah satu produk dari produk yang ada (pemilihan produk ). 

b. Limited problem solving, merupakan tahapan pemilihan produk lebih lanjut 

dimana hal tersebut telah dirumuskan dengan baik, tetapi pembeli masih belum 

memutuskan merek mana yang terbaik bagi dirinya. Jadi disini pembeli masih 

coba-coba hingga mendapat merek yang terbaik.  

c. Routinized response solving, dimana pembeli telah merumuskan dengan baik 

untuk pemilihan produk dan juga telah memiliki kecenderungan yang kuat 

terhadap satu produk. Tidak ada lagi keraguan dalam pikirannya dan dia siap 
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untuk membeli suatu produk yang terpilih dengan evaluasi alternative yang 

sedikit.  

Model yang mengikuti konsep learning theory ini menjelaskan bahwa 

terdapat empat komponen utama dalam pembentukan perilaku konsumen, yaitu 

:input variables, output variables, hypothetical constructs, dan exogenous 

variables. Input variabel dapat dipandang sebagai bentuk stimuli dari lingkungan, 

seperti simbol-simbol yang dibuat oleh perusahaan, keluarga maupun kelompok-

kelompok dalam masyarakat. Output variabel terdiri dari sejumlah informasi 

penting yang diterima pembeli (attention), informasi yang dimiliki pembeli 

tentang merek (brand comprehension), penilaian konsumen pada merek khusus 

yang memberikan kepuasan atau memotivasinya (attitude), perhatian pembeli 

terhadap merek produk yang akan dibeli (intention), dan perilaku pembelian 

(purchase behavior). 

3. Assael Model 

Assael mengungkapkan bahwa interaksi antara pemasar dengan 

konsumennya menimbulkan adanya proses untuk merasakan dan mengevaluasi 

informasi merek produk, mempertimbangkan bagaimana alternatif merek dapat 

memenuhi kebutuhan konsumen, dan pada akhirnya memutuskan merek apa yang 

akan dibeli.  
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Gambar 2.1 

Model Perilaku Konsumen Assael 

 

 

Sumber : Henry Assael (1992) 

Berdasarkan pada Gambar 2.1, faktor pertama yang mempengaruhi 

perilaku konsumen adalah konsumen individual, yang berupa kebutuhan, persepsi 

gaya hidup, demografis, dan kepribadian. Faktor kedua menyangkut pengaruh 

lingkungan, yaitu komponen yang berada dluar kepribadian konsumen, misalnya 

teman, tetangga, dan atasan, dan terakhir faktor strategi pemasaran, seperti barang 

yang ditawarkan, harga barang, promosi, dan distribusi atau dengan istilah bauran 

pemasaran (marketing mix ).  

4. Engel-Blacwell-Miniard Model 

Engel-Blacwell-Miniard Model muncul pertama kali ditahun 1968 oleh ini 

menggambarkan perilaku konsumen sebagai suatu proses keputusan yang 

melewati lima tahapan, yaitu ; 
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a. Motivasi dan pengenalan masalah 

b. Pencarian informasi 

c. Evaluasi alternate 

d. Pembelian 

e. Engel, Kllat, dan Blackwell dengan sejumlah revisi yang telah dilakukan.  

Variabel-variabel dikelompokkan kedalam empat komponen utama, yaitu; 

stimulus, proses informasi, proses keputusan, dan variabel yang mempengaruhi 

proses keputusan. 

2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler (2000), faktor faktor utama yang mempengaruhi perilaku 

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

faktor psikologi seperti yang ditunjukkan gambar 2.1 berikut ini  

Gambar 2.2 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian 

 

Sumber : Kotler dan Amstrong (2001)  
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2.4.1 Faktor Kebudayaan 

 Faktor-faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan 

mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang 

dimainkan oleh kultur, sub-kultur, dan kelas sosial pembeli. 

a. Kultur 

Kultur (Kebudayaan) adalah faktor penentu paling pokokdari keinginan dan 

perilaku seseorang. Anak memperoleh serangkaian nilai (values), persepsi, 

preferensi, dan perilaku melalui keluarganya dan institusi-institusi utama 

lainnya. Seorang anak yang dibesarkan di Asia mendapat nilai-nilai hubungan 

keluarga dan pribadi, kepatuhan, kepercayaan (trust), respek pada orang yang 

lebih tua, dan kesalehan. 

b. Sub-Kultur 

Kultur terdiri dari sub-sub kultur yang lebih kecil yang memberikan 

identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik bagi para anggotanya. Sub-kultur 

mencakup kebangsaan, agama, kelompok ras, dan daerah geografis. Banyak 

sub-kultur membentuk segmen pasar yang penting, dan para pasar kerapkali 

merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan 

kebutuhan mereka. 

c. Kelas Sosial 

Sebenarnya semua masyarakat manusia menunjukkan stratifikasi sosial. 

Stratifikasi kadang-kadang berupa sistem kasta seperti di masyarakat India 

tradisional, dimana anggota dari kasta yang berbeda dibesarkan untuk peranan-

peranan tertentu dan tidak dapat mengubah keanggotaan kasta mereka.Bentuk 

stratifikasi ini disebut kelas sosial. Kelas sosial adalah divisi atau kelompok 
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yang relatif homogen dan tetap dalam suatu masyarakat yang tersusun secara 

hirarki dan anggota-anggotanya memiliki nilai, minat, dan perilaku yang mirip. 

2.4.2 Faktor Sosial 

Perilaku seorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial 

seperti perilaku kelompok acuan (kelompok referensi), keluarga, serta peran dan 

status sosial dari konsumen. 

a. Kelompok Acuan 

Banyak kelompok mempengaruhi perilaku seseorang.Kelompok acuan 

seseorang terdiri dari semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung 

(tatap muka) atau pengaruh tidak langsung terhadap sikap atau perilaku 

seseorang. Kelompok-kelompok yang mempunyai pengaruh langsung terhadap 

seseorang disebut kelompok keanggotaan (membership groups). Kelompok ini 

merupakan di mana orang tersebut ikut serta dan berinteraksi.Sebagian 

merupakan kelompok primer, seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan 

kerja, yang mana orang tersebut secara terus menerus berinteraksi dengan 

mereka.Kelompok primer cenderung bersifat informal. Seseorang juga 

termasuk dalam kelompok sekunder, seperti kelompok religius, kelompok 

profesi. Kelompok asosiasi perdagangan, yang cenderung bersifat lebih formal 

dan mempunyai interaksi yang tidak begitu rutin. 
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b. Keluarga 

Anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang saling 

berpengaruh. Kita bisa membedakan dua keluarga dalam kehidupan pembeli. 

Keluarga orientasi (family of orientation) terdiri dari orang tua seseorang. 

Seseorang memperoleh orientasi terhadap agama, politik, dan ekonomi serta 

pemahaman atas ambisi pribadi, penghargaan pribadi, dan cinta dari orang 

tua, bahkan jika pembeli sudah tidak lagi terlalu sering berinteraksi dengan 

orang tuanya, pengaruh orang tua terhadap perilaku pembeli tersebut bisa saja 

tetap signifikan. Negera-negara di mana orang tua hidup bersama anak-anak 

mereka yang sudah dewasa, pengaruh mereka dapat saja bersifat substansial. 

c. Peran dan Status 

Posisi seseorang dalam tiap kelompok dapat ditentukan dari segi peran dan 

status. Tiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan umum 

oleh masyarakat.Contoh : Direktur akan memakai pakaian yang mahal dan 

mengendarai mobil Mercedes Benz 

2.4.3 Faktor Pribadi 

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, 

yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi, 

gaya hidup, serta kepribadian dan kondisi ekonomi, serta kepribadian dan konsep 

diri pembeli. 

a. Usia dan Tahap Siklus Hidup 

Orang membeli akan barang dan jasa yang berbeda sepanjang hidupnya. 

Kebutuhan dan selera seseorang akan berubah sesuai dengan bertambahnya 

usia. Pembelian dibentuk oleh tahap siklus hidup keluarga, sehingga pemasar 
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perlu memperhatikan perubahan minat pembelian yang berhubungan dengan 

daur siklus hidup manusia. 

b. Pekerjaan 

Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya, karena pemasar 

dapat mengidentifikasi kelompok yang berhubungan dengan jabatan seseorang 

terhadap minatnya akan produk atau jasa yang akan dibelinya. 

c. Kondisi Ekonomi 

Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seseorang.Kondisi 

ekonomi meliputi pendapatan yang bisa dibelanjakan (tingkat pendapatan, 

stabilitas, dan pola waktunya), tabungan dan kekayaan (termasuk persentase 

yang likuid), utang, kemampuan untuk meminjam, dan sikap terhadap belanja 

versus menabung. 

d. Gaya Hidup 

Orang-orang yang berasal dari sub-kultur, kelas sosial, dan pekerjaan yang 

sama mempunyai gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup seseorang 

menunjukkan pola kehidupan orang yang bersangkutan yang tercermin dalam 

kegiatan, minat, pendapatnya. Konsep gaya hidup apabila digunakan oleh 

pemasar secara cermat, akan dapat membantu untuk memahami nilai-nilai 

konsumen yang terus berubah dan bagaimana nilai-nilai tersebut 

mempengaruhi perilaku konsumen. 
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e. Kepribadian dan Konsep Diri 

Setiap orang memiliki kepribadian sendiri yang mempengaruhi perilaku 

pembeliannya. Kepribadian dapat diartikan sebagai karakteristik psikologis 

yang berbeda dari seseorang yang menyebabkan respon yang relatif 

konsistendan tetap terhadap lingkungannya. Kepribadian biasanya dijelaskan 

dengan ciri-ciri bawaan secara kepercayaan diri, dominasi, otonomi, rasa 

hormat, keramahan atau suka bergaul, defensif, dan kemampuan beradaptasi. 

Kepribadian bisa menjadi variabel yang berguna dalam menganalisis perilaku 

konsumen bila tipe-tipe kepribadian dapat diklasifikasikan dan jika terdapat 

korelasi yang kuat antara tipe kepribadian tertentu dengan pilihan produk atau 

merek. 

2.4.4 Faktor Psikologis 

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi pula oleh empat faktor 

psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan (learning), serta 

keyakinan dan sikap. 

a. Motivasi 

Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada setiap waktu tertentu, sebagian 

kebutuhan bersifat biogenik.Kebutuhan yang demikian berasal dari keadaan 

psikologis berkaitan dengan tensi/ketegangan seperti lapar, haus, tidak senang. 

Kebutuhan yang lain bersifat psikogenik, kebutuhan yang demikian berasal 

dari keadaan psikologis berkaitan dengan tensi seperti kebutuhan akan 

pengakuan, penghargaan, atau rasa kepemilikan. Sebagian besar kebutuhan 

psikogenik tidak cukup kuat untuk memotivasi orang tersebut untuk bertindak 

secara langsung. Suatu kebutuhan menjadi motif bila telah mencapai tingkat 
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intensitas yang memadai. Motif dan dorongan adalah kebutuhan yang cukup 

untuk mendorong untuk mendorong seseorang agar bertindak. Pemuasan 

kebutuhan tersebut akan mengurangi rasa ketegangan. 

b. Persepsi 

Seseorang yang termotivasi akan siap bertindak. Bagaimana orang yang 

termotivasi tersebut akan benar-benar bertindak dipengaruhi persepsinya 

mengenai situasi tertentu. 

c. Pengetahuan 

Ketika orang bertindak, mereka belajar. Pengetahuan menggambarkan 

perubahan dalam perilaku individu tertentu yang berasal dari pengalaman. 

Sebagian besar perilaku manusia dipelajari. 

d. Keyakinan dan Sikap 

Melalui bertindak dan belajar, orang-orang memperoleh keyakinan dan sikap. 

Kedua faktor ini kemudian mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Tentu 

saja, perusahaan-perusahaan sangat tertarik pada keyakinan yang dianut orang 

mengenai produk dan jasa mereka. Keyakinan ini membentuk citra produk dan 

merek, dan orang bertindak atas dasar citra ini. Bila sebagian keyakinan 

tersebut keliru dan menghambat pembelian produsen akan meluncurkan 

kampanye untuk mengkoreksi keyakinan ini. 

2.5 Proses Keputusan Pembelian 

 Menurut Kotler (2000), untuk sampai pada tahap pembelian, terdapat 

langkah-langkah dalam proses pembelian dengan suatu tahapan. Proses 

pengambilan keputusan meliputi serangkaian tahapan meliputi: identifikasi 

kebutuhan, pencarian alternatif, evaluasi alternatif, prilaku pembelian, dan 

prilaku purna beli. Proses tersebut dapat digambarkan sebagai beikut : 
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Gambar 2.3 

Proses keputusan Pembelian 

 

Sumber: Philip Kotler, (2000) 

1. Identifikasi masalah: merupakan proses dimana pembeli mengenali sebuah 

masalah atau kebutuhan yang timbul dari rangsangan internal atau rangsangan 

eksternal. 

2. Pencarian informasi: konsumen yang tertarik terhadap sebuah produk akan 

mencari informasi mengenai produk tersebut. 

3. Evaluasi alternatif: sesudah mendapatkan informasi mengenai produk tersebut, 

maka dibuatlah evaluasi untuk memilih satu atau beberapa alternatif. 

4. Keputusan pembeli: sesudah mengevaluasi sebuah produk dan melihat secara 

jelas produk tersebut, maka konsumen membuat keputusan untuk membeli 

sebuah produk. 

5. Evaluasi purnabeli: setelah melakukan pembelian terhadap sebuah produk, 

konsumen merasakan sebuah tingkat kepuasan atau tingkat ketidakpuasan. 

   Melalui serangkaian tahapan dalam melakukan proses pembelian, maka 

selanjutnya melakukan sebuah keputusan pembelian bagi konsumen dalam model 

diatas, dijelaskan konsumen terdapat lima keputusan pembelian pada konsumen, 

yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pemilihan produk, maksudnya menjelaskan bahwa konsumen dapat melakukan 

pemilihan produk sekehendak mereka. 
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2. Pemilihan merek, konsumen bebas memilih merek yang mereka anggap cocok 

untuk dikunsumsi. 

3. Pemilihan saluran distribusi, konsumen dapat memilih mereka menggunakan 

jasa saluran distribusi yang mereka anggap cocok. 

4. Pemilihan waktu pembelian, konsumen dapat memilih waktu yang mereka 

anggap tepat dalam melakukan pembelian. 

5. Pemilihan jumlah pembelian, konsumen bebas berkehendak untuk menentukan 

jumlah barang yang akan mereka beli. 

   Pengambilan keputusan yang dilakukan konsumen sangatlah berbeda-

beda, tergantung pada jenis keputusan pembelian tersebut, maka dalam prilaku 

saat melakukan pembelian terbagi dalam beberapa jenis, yaitu: 

1. Perilaku pembelian yang rumit, perilaku pembelian yang rumit terdiri dari tiga 

tahapan. Pertama, pembeli mengembangkan keyakinan tentang suatu produk 

tertentu. Kedua, ia akan membangun sikap tentang produk tersebut. Ketiga, ia 

membuat pilihan yang cermat. Perilaku pembelian jenis ini  konsumen 

dikatakan melakukan pembelian yang rumit jika mereka terlibat dalam 

kegiatan pembelian yang dimana terdapat sebuah perbedaan yang besar antar 

merek. Biasanya kegiatan pembelian jenis ini biasanya terjadi bila produk yang 

akan dibeli memiliki harga yang mahal, jarang dibeli, berisiko, dan sangat 

mengekspresikan diri seperti, kendaraan bermotor, telepon selular dan 

sebagainya. 

2. Perilaku pembelian pengurang ketidaknyamanan, keterlibatan konsumen dalam 

jenis prilaku pembelian ini sangat terlibat. Konsumen dalam pembelian ini 

banyak mempertimbangkan harga dan tidak peka terhadap merek serta kualitas 
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sehingga langsung dengan cepat membelinya, sesudah itu terjadilah disunansi 

(ketidaknyamanan) sesudah merasakan produk tersebut. 

3. Perilaku pembelian karena kebiasaan.Konsumen membeli suatu produk 

berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan kesetiaan terhadap merek. 

Konsumen memilih produk secara berulang bukan karena merek produk, tetapi 

karena mereka sudah mengenal produk tersebut, setelah membeli, mereka tidak 

mengevaluasi kembali mengapa mereka membeli produk tersebut karena 

mereka tidak terlibat dengan produk. Perilaku ini biasanya terjadi pada produk 

seperti gula, garam, air mineral dalam kemasan, deterjen dan lain-lain. Pemasar 

dapat membuat keterlibatan antara produk dan konsumennya, misalnya dengan 

menciptakan produk yang melibatkan situasi atau emosi personal melalui iklan, 

misalnya  dengan memberikan tambahan vitamin pada minuman dan 

sebagainya. 

4. Perilaku pembelian yang mencari variasi, perilaku ini memiliki keterlibatan 

yang rendah, namun masih terdapat perbedaan merek yang jelas. Konsumen 

berperilaku dengan tujuan mencari keragaman dan bukan kepuasan. Merek 

dalam perilaku ini bukan merupakan suatu yang mutlak, sehingga sebagai 

market leader, pemasar dapat melakukan strategi seperti menjaga agar jangan 

sampai kehabisan stok atau dengan promosi yang dapat mengingatkan 

konsumen akan produknya. Soalnya, sekali kehabisan stok, konsumen akan 

beralih ke merek lain, apalagi para pesaing sudah menawarkan barang dengan 

harga yag lebih rendah. Perilaku demikian biasanya terjadi pada produk yang 

sering dibeli, harga murah dan konsumen sering mencoba merek-merek baru. 
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    Engel et al (2006) mengemukakan bahwa prilaku konsumen perlu 

dipahami oleh produsen atau pemasar agar bisa memperoleh keuntungan sebagai 

berikut : 

1. Konsumen dengan prilakunya (terutama prilaku beli) adalah wujud dari 

kekuatan tawar yang merupakan salah satu kekuatan kompetitif yang 

menentukan intensitas persaingan dan profitabilitas perusahaan. 

2. Analisis konsumen menjadi landasan bagi manajemen pemasaran dan akan 

membantu manajer melakukan hal-hal berikut:  

a. Merancang bauran pemasaran 

b. Melakukan segmentasi pasar 

c. Melakukan pemosisian 

d. Melakukan analisis lingkungan perusahaan 

e. Mengembangkagkan tren penelitian pasar 

f. Mengembangkan produk baru atau inovasi produk 

3. Analisis konsumen memainkan peranan yang sangat penting dalam 

pengembangan kebijkan publik perusahaan. 

4. Pengetahuan mengenai prilaku konsumen dapat meningkatkan kemampuan 

pribadi seseorang untuk menjadi konsumen yang lebih efektif. 

5. Analisis konsumen memberikan pemahaman tentang prilaku manusia secara 

umum. 

2.6 Pengertian dan Klasifikasi Buah  

Buah dalam pengertian ini tidak terbatas yang terbentuk dari bakal buah, 

melainkan dapat pula berasal dari perkembangan organ yang lain, karena itu untuk 

membedakannya  buah yang sesuai menurut pengertian botani biasa disebut buah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Botani
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sejati. Secara harfiah pengertian dari buah segar adalah bahan pangan yang tidak 

memerlukan pengolahan sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Buah segar 

dapat dimakan langsung tanpa diolah terlebih dulu, karena rasanya sudah 

beraneka, segar, bentuk dan warnanya menarik. Berdasarkan sifatnya, buah-

buahan dikelompokan menjadi beberapa golongan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan Musim Berbuahnya 

a. Buah musiman adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu. Pada 

suatu saat berbuah banyak dan pada saat lain tidak berbuah sama sekali. 

Contohnya buah duren, mangga, kedondong, duku, dan rambutan. 

b. Buah sepanjang tahun adalah jenis buah-buahan yang tersedia sepanjang tahun. 

Buah ini dihasilkan dari tanaman yang berubah sepanjang tahun tidak 

tergantung musim. Buah yang dapat kita nikmati kapan saja, yang sepanjang 

tahun tersedia. Contohnya nanas, pisang, pepaya, jambu air, jambu biji, 

markisa dan sebagainya.  

2.  Berdasarkan Iklim Tempat Tumbuhnya 

a. Buah tropis, buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis 

dengan suhu udara sekitar 25°C atau lebih. Contohnya pisang, pepaya, nanas, 

mangga, rambutan, dan durian.  

b. Buah sub tropis, buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau di 

daerah yang mempunyai suhu udara maksimum 22°C. Contohnya apel, jeruk, 

stroberi, anggur, dan sebagainya. 

3. Berdasarkan Proses Pematangannya 

Buah klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga 

terjadi pembusukan.  
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a. Proses pematangan buah  dalam fase klimaterik ditandai dengan perubahan 

warna, tekstur dan bau buah. Contohnya pisang, mangga, pepaya, jambu biji, 

apel dan sebagainya.  

b. Buah non klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami 

proses pematangan tetapi langsung ke arah pembusukan. Contohnya semangka, 

anggur, jambu air, dan nanas. 

2.7 Pembentukan Sikap 

Sikap konsumen adalah faktor penting yang akan mempengaruhi 

keputusan konsumen. Konsep sikap sangat terkait dengan konsep kepercayaan 

dan perilaku. Sikap merupakan ungkapan perasaan konsumen tentang suatu obyek 

apakah disukai atau tidak, dan sikap juga menggambarkan kepercayaan konsumen 

terhadap berbagai atribut dan manfaat dari obyek tersebut. 

 Para konsumen sering membeli berbagai produk baru yang terkait dengan 

merek yang dianggap menyenangkan. Sikap yang menyenangkan terhadap merek 

sering merupakan hasil kepuasan yang berulang atas berbagai produk lain yang 

dihasilkan oleh perusahaan yang sama. Berdasarkan sudut pengkondisian klasik, 

merek yang sudah merupakan stimulus yang tidak terkondisi melalui penguatan 

positif telah menimbulkan sikap yang menyenangkan terhadap merek. Suatu 

produk baru, walaupun berhubungan dengan merek yang sudah mapan, akan 

menjadi stimulus yang terkondisi. Konsumen dalam situasi ini berusaha 

memecahkan masalah memuaskan kebutuhan, mereka mungkin membentuk 

berbagai sikap (baik positif maupun negatif) mengenai produk atas dasar 

keterbukaan terhadap informasi kognisi (pengetahuan dan kepercayaan) mereka 

sendiri. Umumnya, semakin banyak informasi yang dipunyai konsumen mengenai 
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produk atau jasa, lebih banyak kemungkinan mereka akan membentuk sikap 

terhadapnya, baik positif maupun negatif, akan tetapi bagaimanapun informasi 

yang tersedia, konsumen tidak selalu bersedia mengolah informasi yang 

berhubungan dengan produk. Riset mengemukakan bahwa hanya dua atau tiga 

keyakinan penting mengenai produk yang menguasai pembentukan sikap dan 

bahwa keyakinan yang sekarang penting hanya memberikan sedikit masukan 

tambahan. 

2.8  Kerangka Pemikiran 

  Kecenderungan konsumen sekarang adalah berbelanja ditempat yang 

nyaman, kondusif, praktis sehingga bisa efisiensi waktu berbelanja. Penjual atau 

produsen umumnya ingin mendapatkan  keuntungan yang maksimal sehingga 

mereka perlu memahami perubahan prilaku konsumen dan menghindari resiko 

tertentu. Penyediaan buah-buahan segar memiliki resiko karena sifat dari produk 

pertanian yang mudah rusak, misalnya buah-buahan yang jika dibiarkan ditempat 

yang tidak sesuai akan mengurangi tingkat kesegaran dari buah tersebut. Ritel 

modern biasanya menyediakan tempat khusus buah-buahan yang disertai dengan 

pendingin dan pengatur suhu agar buah-buahan tetap segar. Selain itu, buah-

buahan segar yang dijual di pasar modern juga dibersihkan dan dikemas dengan 

baik.  Berikut adalah kerangka pemikiran penelitian digambarkan dibawah ini : 
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Bagan 2.1  Kerangka Pemikiran 

  

Keinginan konsumen untuk berbelanja 

dengan nyaman dan praktis 

Analisis perilaku konsumen 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian buah-buahan 

segar 

Atribut buah segar lokal dan 

buah segar impor 

Pendapatan,kesegaran,kebersihan, 

packaging, harga, kebersihan 

display, suhu ruangan, pelayanan, 

aroma ruangan, lokasi dan merek 

dagang Giant Ekspres Dinoyo 

Kota Malang 

Rasa, aroma, faktor fisik buah, 

kebersihan buah,  warna buah, 

packaging dan harga buah. 

Nilai Pembelian 
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Berdasarkan bagan 2.1, analisis faktor digunakan untuk menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian buah-buahan segar di Supermarket 

Giant Ekspres Dinoyo Kota Malang. Metode analisis faktor ini bertujuan untuk 

menemukan hubungan antara sejumlah variabel yang saling independen satu 

dengan yang lain sehingga dapat dibuat pengelompokan variabel (faktor) yang 

lebih kecil dari jumlah variabel awal dengan pengelompokan variabel-variabel 

yang saling berkorelasi kuat dengan salah satu faktor yang terbentuk. Setelah 

dilakukan penilaian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian buah-

buahan segar, maka dilakukan penilaian sikap konsumen terhadap atribut buah-

buahan segar lokal dan impor yang diinginkan konsumen dengan menggunakan 

analisis Fishbein. Atribut buah-buahan segar yang dinilai oleh konsumen yaitu 

atribut rasa, aroma, fisik buah, kebersihan, warna buah, packaging dan harga 

buah. Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian dan sikap konsumen terhadap buah-buahan segar lokal 

impor akan ditentukan keputusan pembelian konsumen yang terlihat dari nilai 

pembelian konsumen. 

2.9  Hipotesis  

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Diduga pendapatan, kesegaran buah, kebersihan buah, packaging, harga, 

kebersihan display, suhu ruangan, pelayanan, aroma ruangan, lokasi, dan 

merek dagang adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

dalam keputusan pembelian buah-buahan segar di supermarket Giant Ekspres 

Dinoyo Kota Malang.  
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2. Diduga  ada  pengaruh atribut produk buah segar lokal dan impor yang 

meliputi rasa, aroma, faktor fisik buah, kebersihan, warna, packaging dan 

harga terhadap sikap konsumen dalam keputusan pembelian buah-buahan 

segar di supermarket Giant Ekspres Dinoyo Kota Malang. 

 


