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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori  

1. Prilaku konsumen 

Menurut Engel et al. (1994), perilaku konsumen adalah tindakan yang 

langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan 

produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli 

tindakan ini. Sedangkan Sangadji dan Sopiah (2013), perilaku konsumen 

adalah: (1) disiplin ilmu yang mempelajari perilaku individu, kelompok, atau 

organisasi dan proses-proses yang digunakan konsumen untuk menyeleksi, 

menggunakan produk, pelayanan, pengalaman (ide) untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan konsumen, dan dampak dari proses-proses tersebut 

pada konsumen dan masyarakat; (2) tindakan yang dilakukan oleh konsumen 

guna mencapai dan memenuhi kebutuhannya baik dalam penggunaan, 

pengonsumsian, maupun penghabisan barang dan jasa, termasuk proses 

keputusan yang mendahului dan menyusul; dan (3) tindakan atau perilaku 

yang dilakukan konsumen yang dimulai dengan merasakan adanya kebutuhan 

dan keinginan, kemudian berusaha mendapatkan produk yang diinginkan, 

mengonsumsi produk tersebut, dan berakhir dengan tindakan-tindakan 

pascapembelian, yaitu perasaan puas atau tidak puas. Menurut pendapat pakar 

yang lain dalam bukunya Danang Sunyoto (2013) yaitu : Gerald Zaldman dan 

Melanie Wallendorf menjelaskan bahwa “Consumer behavior are acts, 
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process and social relationship exhibited by individuals, groups and 

organizations in the obtainment, use of, and consequent experience with 

products, services and other resources”. Perilaku konsumen adalah tindakan 

- tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, 

dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya 

sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan 

sumber-sumber lainya. 

David L. Loudon dan Albert J. Della Bitta  mengemukakan bahwa 

“Consumer behavior may be defined as decision process and physical 

activity individuals engage in when evaluating, acquaring, using or disposing 

of good and services”. Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses 

pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan 

dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat 

mempergunakan barang-barang dan jasa.Berdasarkan dua pengertian di atas, 

dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan 

proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang 

barang atau jasa ekonomis yang dapat di pengaruhi lingkungan. 

Pada kenyataannya menunjukkan, ketika mengambil keputusan 

pembelian yang melibatkan pemikiran mendalam, konsumen menentukan 

pilihan pembelian atas suatu produk tidak semata-mata berdasarkan 

pemikiran yang rasional, akan tetapi aspek emosional juga berpengaruh. 
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Pemahaman terhadap perilaku konsumen bukan suatu hal yang mudah 

untuk dilakukan karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi dan 

saling interaksi satu sama lainnya, sehingga pendekatan pemasaran yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan harus benar – benar dirancang sebaik 

mungkin dengan memperhartikan faktor – faktor tersebut. Selain itu, para 

pemasar harus mampu memahami konsumen dan berusaha mempelajari 

bagaimana mereka berperilaku, bertindak dan berpikir. Walaupun konsumen 

memiliki berbagai macam perbedaan namun mereka juga memiliki banyak 

kesamaan. 

Perusahaan perlu memahami perilaku konsumen agar dapat memasarkan 

produknya dengan baik. Konsumen pada dasarnya memiliki banyak 

perbedaan, namum disisi lain memiliki banyak kesamaan sehingga hal 

tersebut perlu menjadi perhatian pemasar. Perilaku konsumen yaitu proses 

dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, 

pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi 

memenuhi kebutuhan dan keinginan. Seorang pemasar yang memahami 

perilaku konsumen akan mampu memperkirakan bagaimana kecenderungan 

sikap seorang konsumen terhadap informasi yang diterimanya. Maka 

mempelajari perilaku konsumen sangatlah penting bagi sebuah perusahaan. 

Kotler (2008) menyatakan bahwa model perilaku konsumen digambarkan 

pada gambar 2.1 model perilaku konsumen 
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Gambar 2.1 model perilaku konsumen 

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi prilaku konsumen 

Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh keadaan dan situasi lapisan 

masyarakat dimana dilahirkan dan berkembang. Ini berarti konsumen  yang 

berasal dari lapisan masyarakat atau lingkungan yang berbeda akan 

mempunyai penilaian, kebutuhan, pendapat, sikap, dan selera yang berbeda 

beda sehingga pengambilan keputusan dalam tahap pembelian dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu: 

1) Pengaruh Lingkungan 

Perilaku konsumen untuk melakukan pembelian dipengaruhi oleh 

lingkungan meliputi faktor budaya, faktor kelas sosial, faktor pengaruh 

pribadi, faktor keluarga, dan faktor situasi. 

a. Faktor Budaya 

Faktor budaya memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada 

perilaku konsumen. Perusahaan harus mengetahui peranan yang 

dimainkan oleh budaya, subbudaya dan kelas sosial pembeli. Budaya 

adalah penyebab paling mendasar dari keinginan dan perilaku 

seseorang. Budaya merupakan kumpulan nilai-nilai dasar, persepsi, 

Sumber : Kotler (2008) 



15 
 

 
 

keinginan dan perilaku yang dipelajari oleh seorang anggota 

masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya. Setiap 

kebudayaan terdiri dari sub budaya-subbudaya yang lebih kecil yang 

memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk para 

anggotanya. Sub-budaya dapat dibedakan menjadi empat jenis : 

kelompok nasionalisme, kelompok keagamaan, kelompok ras, dan area 

geografis. Banyak sub-budaya membentuk segmen pasar penting dan 

pemasar 

sering kali merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan 

dengan kebutuhan konsumen. Beberapa dari sikap dan perilaku yang 

lebih penting yang dipengaruhi oleh budaya adalah sebagai berikut : 

1) Rasa diri dan ruang 

2) Komunikasi dan bahasa 

3) Pakaian dan penampilan 

4) Makanan dan kebiasaan makan 

5) Waktu dan kesadaran akan waktu 

6) Hubungan (keluarga, organisasi, pemerintah) 

7) Nilai dan norma 

8) Kepercayaan dan sikap  

9) Proses mental dan pembelajaran 

10) Kebiasaan kerja dan praktik 
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b. Faktor Kelas Sosial 

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti 

kelompok kecil, keluarga serta peranan dan status sosial konsumen. 

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak kelompok kecil. Kelompok 

yang mempunyai pengaruh langsung. Definisi kelompok adalah dua 

orang atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai sasaran individu atau 

bersama. Keluarga dapat memengaruhi perilaku pembelian. Keluarga 

adalah organisasi pembelian konsumen yang paling dalam masyarakat. 

Keputusan pembelian keluarga, tergantung pada produk, iklan dan 

situasi. Seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama 

hidupnya di keluarga, klub, dan organisasi. Posisi seseorang dalam 

setiap kelompok dapat diidentifikasikan dalam peran dan status. Setiap 

peran membawa status yang mencerminkan penghargaan yang 

diberikan oleh masyarakat.  

c). Faktor Pengaruh Pribadi 

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi 

seperti umur dan tahapan daur hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya 

hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Konsumsi seseorang 

juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. Beberapa penelitian 

terakhir telah mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam siklus hidup 

psikologis. Orang-orang dewasa biasanya mengalami perubahan atau 

transformasi tertentu pada saat menjalani hidupnya. Pekerjaan 

memengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Para pemasar berusaha 
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mengidentifikasi kelompok-kelompok pekerja yang memiliki minat di 

atas rata-rata terhadap produk dan jasa tertentu. Situasi ekonomi 

seseorang akan memengaruhi pemilihan produk. Situasi ekonomi 

seseorang terdiri dari pendapatan yang dapat dibelanjakan (tingkatnya, 

stabilitasnya, dan polanya), tabungan dan hartanya (termasuk persentase 

yang mudah dijadikan uang). Gaya hidup seseorang adalah pola hidup 

didunia yang diekspresikan oleh kegiatan, minat dan pendapat 

seseorang. Gaya hidup menggambarkan seseorang secara keseluruhan 

yang berinteraksi dengan lingkungan. Gaya hidup juga mencerminkan 

sesuatu di balik kelas sosial seseorang. Kepribadian adalah karakteristik 

psikologis yang berada dari setiap orang yang memandang responnya 

terhadap lingkungan yang relatif konsiten. 

Kepribadian dapat merupakan variabel yang sangat berguna dalam 

menganalisis perilaku konsumen. Bila jenis-jenis kepribadian dapat di 

klasifikasikan dan memilki korelasi yang kuat antara jenis-jenis 

kepribadian tersebut dengan berbagai pilihan produk atau merek 

d. Faktor situasi 

Pengertian pengaruh situasi adalah sebagai pengaruh yang 

timbul dari faktor yang khusus untuk waktu dan tempat yang spesifik 

yang lepas dari karakteristik konsumen dan karakteristik. 

e. Faktor Keluarga 

Keluarga dapat didefinisikan sebagai suatu unit masyarakat 

terkecil yang perilakunya sangat memengaruhi dan menentukan dalam 
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pengambilan keputusan membeli. Keluarga dapat berbentuk keluarga 

inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, atau terdiri dari ayah, ibu, 

anak, kakek dan nenek serta warga keturunannya. 

1) Variabel-variabel yang mempengaruhi keluarga 

Variabel yang dimaksud mempengaruhi keluarga disini adalah 

variabel sosiologis, dimana keluarga dalam mengambil keputusan 

dapat dimengerti dengan baik dengan mempertimbangkan dimensi 

sosiologis seperti kohesi, adaptasi dan komunikasi.  

(a) Kohesi adalah pertalian emosi yang dimiliki para anggota 

Keluarga satu sama lain. Disamping itu kohesi merupakan 

ukuran seberapa dekat yang dirasakan oleh para anggota 

keluarga terhadap satu sama lain pada tingkat emosi. Kohesi 

juga dapat merefleksikan perasaan keterkaitan dengan atau 

keterpisahan dari anggota lain dalam keluarga. 

(b) Kemampuan beradaptasi adalah kemampuan sistem perkawinan 

atau keluarga untuk mengubah struktur kekuasaannya, hubungan 

peranan, dan kaidah hubungan sebagai respon terhadap stress 

situasional dan perkembangan. Kemampuan keluarga dalam 

beradaptasi adalah ukuran seberapa baik keluarga dapat 

memenuhi tantangan yang disajikan oleh kebutuhan yang 

disajikan oleh kebutuhan yang berubah. 

(c) Komunikasi adalah dimensi yang memudahkan, yang kritis bagi 

gerakan pada dua dimensi yang lain. Keterampilan berkomunikasi 

yang positif, memungkinkan keluarga untuk berbagi satu sama 
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lain kebutuhan dan preferensi mereka yang berubah sebagaimana 

berhubungan dengan kohesi dan kemampuan beradaptasi. 

Keterampilan komunikasi negatif, seperti pesan ganda, ikatan 

ganda, kritik, meminimumkan kemampuan keluarga untuk 

berbagai perasaan, sehingga membatasi gerakan pdimensi kohesi 

dan kemampuan beradaptasi.  

2) Macam-macam situasi konsumen 

a. Situasi komunikasi, pengertian dari situasi komunikasi adalah 

sebagai latar dimana konsumen dihadapkan kepada komunikasi 

pribadi atau non pribadi. Komunikasi pribadi mencakup 

percakapan yang mungkin di adakan oleh konsumen dengan orang 

lain seperti wiraniaga atau sesame 

b. konsumen. Komunikasi non pribadi akan melibatkan spektrum luas 

stimulus seperti iklan dan program serta publikasi yang 

berorientasi konsumen. 

c. Situasi pembelian, situasi ini mengacu pada latar dimana 

konsumen memperoleh produk dan jasa. Pengaruh situasi sangat 

lazim selama pembelian. Sebagai contoh pada pertimbangan 

perubahan hebat dalam kepekaan konsumen karena harga didalam 

situasi pemebelian. Penjualan makanan akan merasa sulit untuk 

membebankan harga yang dibayar konsumen untuk soda dan 

jajanan di bioskop atau stadion sepak bola. Situasi pembelian ini 

meliputi lingkungan informasi, dan lingkungan ritail. 
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d. Situasi pemakaian, situasi pemakaian (usage situation) mengacu 

pada latar dimana konsumsi terjadi. Dalam banyak kejadian, situasi 

pembelian dan pemakaian sebenarnya sama, misalkan konsumen 

yang memakan hidangan mereka di restoran makanan cepat saji. 

2. Perbedaan dan Pengaruh Individual 

a. Pengertian keterlibatan 

Pengertian keterlibatan, Danang Sunyoto (2013), keterlibatan 

adalah tingkat kepentingan pribadi yang dirasakan dan atau minat 

yang dibangkitkan oleh stimulus di dalam situasi spesifik. 

Keterlibatan paling baik dipahami sebagai fungsi dari orang, objek, 

dan situasi. Titik awalnya selalu dengan orang motivasi yang 

mendasari dalam bentuk kebutuhan dan niai, yang pada gilirannya 

merupakan refleksi dari konsep diri Keterlibatan di aktifkan ketika 

objek (produk, jasa) dirasakan membantu dalam memenuhi 

kebutuhan, tujuan, dan nilai yang penting. Namun pentingnya 

pemenuhan kebutuhan yang dirasakan dari objek akan bervariasi 

dari satu situasi ke situasi berikutnya. Oleh karena itu ketiga faktor 

yaitu orang, objek dan situasi harus diperhitungkan. Jadi 

keterlibatan dapat dikatakan merupakan refleksi dari motivasi yang 

kuat di dalam bentuk relevansi pribadi yang sangat dirasakan dari 

suatu produk atau jasa didalam konteks tertentu. Bergantung 

kepada hubungan yang dirasakan antara pengaruh yang 

memotivasi individu dan manfaat yang ditawarkan oleh objeknya, 
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ini merupakan kontinum yang berjajar dari rendah hingga tinggi. 

Hubungan ini menjadi di aktifkan sebagai keterlibatan yang 

dirasakan ketika karakteristik pribadi instrinsik (kebutuhan, nilai, 

konsep diri) dihadapkan dengan stimulus pemasaran yang sesuai di 

dalam situasi yang diberikan. 

a) Faktor-faktor dalam keterlibatan 

Danang Sunyoto (2013), faktor-faktor yang menghasilkan 

keterlibatan tinggi dan keterlibatan rendah bersifat ekstensif ada 

tiga faktor, yaitu faktor pribadi, faktor produk, dan faktor situasi. 

b) Proses Psikologis 

Pemilihan barang yang dibeli seseorang lebih lanjut 

dipengaruhi oleh empat faktor psikologis, yaitu: Motivasi 

merupakan kebutuhan yang cukup menekankan untuk 

mengarahkan seseorang mencari cara untuk memuaskan 

kebutuhan tersebut. Persepsi adalah proses dimana seseorang 

memilih, mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi 

untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti dari dunia ini. 

Pengetahuan dan kepercayaan adalah suatu pemikiran deskriptif 

yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu. Melalui bertindak dan 

belajar, orang-orang yang memperoleh kepercayaan dan 

pendirian, yang selanjutnya dapat memengaruhi perilaku 

konsumen. 
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4) Proses Informasi 

Proses informasi ada 5 tahap yang didasarkan pada model 

pemprosesan informasi : 

1) Pemaparan 

2) Perhatian 

3) Pemahaman 

4) Penerimaan 

5) Retensi 

5) Pembelajaran 

Pembelajaran dapat dipandang sebagai proses dimana pengalaman 

menyebabkan perubahan dalam pengetahuan, sikap dan atau perilaku. 

Definisi ini sangat luas dalam hal mencerminkan posisi dua aliran 

pikiran utama mengenai pembelajaran. Satu perspektif mengenai 

pembelajaran dikenal sebagai pendekatan kognitif. Dalam perspektif ini 

pembelajaran dicerminkan melalui perubahan pengetahuan. Akibatnya 

fokusnya adalah pada pengertian akan proses mental yang menentukan 

bagaimana orang mempelajari informasi. 

 

3.   Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler (2002), keputusan pembelian adalah tindakan dari 

konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. Pengertian lain tentang 

Keputusan pembelian menurut Schiffman dan Kanuk (2000) adalah “the selection 

of an option from two or alternative choice”. Dapat diartikan, keputusan 
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pembelian adalah suatu keputusan seseorang dimana dia memilih salah satu dari 

beberapa alternatif pilihan yang ada. Sebelum konsumen memutuskan untuk 

membeli, biasanya konsumen melalui beberapa tahap terlebih dahulu yaitu : 

1. Pengenalan masalah, yaitu pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. 

Tahap ini sedikit dipengaruhi banyaknya pengetahuan konsumen terhadap 

barang yang ingin dibeli. Dimensi dasar dari pengenalan kebutuhan 

melibatkan informasi yang berkenaan dengan keputusan tentang dimana 

produk tersebut harus dibeli, kapan pembelian harus terjadi. 

2. Pencarian informasi, yaitu tahap proses keputusan pembeli dimana 

konsumen mulai tertarik untuk mencari lebih banyak informasi yang 

dibutuhkan. Pada tahap ini seorang yang tertarik te  rhadap suatu produk 

akan mencari informasi secara luas terhadap produk tersebut. Jika dorongan 

konsumen terlalu kuat dan produk yang memuaskan dalam jangkauan, 

konsumen akan memutuskan untuk membeli. Namun jika tidak, konsumen 

akan menyimpan kebutuhannya dalam ingatan atau melakukan pencarian 

informasi yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam melakukan 

pencarian informasi konsumen dapat memperoleh informasi dari berbagai 

sumber antara lain: 

a) Sumber Pribadi (Keluarga, Teman, Rekan Kerja) 

b) Sumber Komersial (iklan, penjual eceran, situs Web, dll) 

c) Sumber publik (media massa, perusahaan, atau lembaga pemberi peringkat) 

d) Sumber berdasarkan pengalaman (berdeasarkan pengalaman, penggunaan) 
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3. Evaluasi berbagai Alternatif, yaitu tahap keputusan pembelian dimana 

seseorang menggunakan informasi untuk mengevaluasi alternatif produk 

dalam satu susunan pilihan. 

4. Keputusan pembelian, yaitu tahap dimana seseorang benar-benar membeli 

produk. 

5. Perilku pasca pembelian, yaitu tahap pengambilan keputusan dimana seseorang 

akan melakukan tindakan lanjutan setelah membeli berdasarkan kepuasaan. 

Menurut Kotler dan Amstorng (2004) yang menentukan puas atau tidak 

puasnya konsumen berdasarkn hubungan antara harapan konsumen dan kinerja 

produk yang dirasakan. 

Tahap pengambilan keputusan dapat digambarkan pada gambar 2.2 proses 

keputusan pembelian 

 

 

     Sumber : Kotler dan Amstong (2009) 

Gambar 2.2 proses keputusan pembelian  

 

Berdasarkan definisi diatas disimpulkan bahwa keputusan pembelian 

adalah tindakan yang dilakukan konsumen untuk melakukan pembelian sebuah 

produk. Oleh karena itu, pengambilan keputusan pembelian konsumen merupakan 

suatu proses pemilihan salah satu dari beberapa alternatif penyelesaian masalah 

dengan tindak lanjut yang nyata. Setelah itu konsumen dapat melakukan evaluasi 

pilihan dan kemudian dapat menentukan sikap yang akan diambil selanjutnya. 

Pengenalanan 

masalah 

Pencarrian 

informasi 

Evaluasi 

alternatif 

Keputusan 

pembelian 

Perilaku pasca 
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Proses pengambilan keputusan konsumen tidak bisa terjadi dengan 

sendirinya, sebaliknya masalah kebudayaan, sosial, individu dan psikologis secara 

kuat mempengaruhi proses keputusan tersebut. Mereka memiliki pengaruh dari 

waktu konsumen menerima rangsangan melalui perilaku pasca pembelian. Faktor 

budaya yang termasuk didalamnya adalah budaya dan nilai, sub budaya dan kelas 

sosial, secara luas mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen. Faktor 

sosial menunjukkan interaksi sosial anatara konsumen dan mempengaruhi 

kelompok orang, seperti pada kelompok referensi, opini para pemimpin dan para 

anggota keluarga (Lamb et al. 2001) 

Faktor individu yang termasuk jenis kelamin, umur, keluarga dan daur 

hidup keluarga, pribadi, konsep hidup dan gaya hidup. Kesemuanya ini adalah 

unik pada setiap individu dan memerankan aturan utama pada produk dan jasa 

yang diinginkan konsumen. Faktor psikologi menentukan bagaimana menerima 

dan berinteraksi dengan lingkungannya dan pengaruh pada keputusan yang akan 

diambil oleh konsumen yang didalamnya terdiri dari persepsi, motivasi, 

pembelajaran, keyakinan dan sikap tampilan. Faktor yang mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan konsumen dapat dilihat seperti pada gambar  2.3 faktor 

yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan konsumen. 
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Gambar 2.3 Faktor yang Mempengaruhi Proses Pengambilan Keputusan 

Konsumen (Lamb et al. 2001) 

 

4.   Pengertian Jasa  

Menurut Kotler & Keller (2012) yang dikutip kembali oleh Fandy Tjiptono 

jasa dapat didefinisikan sebagai “setiap tindakan atau perbuatan yang dapat 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible 

(tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Melalui definisi 

diatas, penulis menyimpulkan bahwa jasa merupakan suatu rangkaian kegiatan yang 

bersifat intangible yang hanya bisa dirasakan penggunanya atau si pemesan jasa 

tersebut dan tidak ada sifat kepemilikan dalam jasa. 
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a. Karakteristik Jasa 

Menurut Fandy Tjijptono (2014), secara garis besar karakteristik jasa 

terdiri dari intangibility, inseparability, variability/heterogeneity, perishability 

dan lack of ownership. 

1. Intangibility 

Jasa berbeda dengan barang. Bila barang merupakan suatu objek, 

alat atau benda maka jasa adalah suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, 

proses, kinerja (performance) atau usaha. Oleh karena itu jasa tidak dapat 

dilihat, dirasa, dicium, didengar atau diraba sebelum dibeli dan 

dikonsumsi. 

2. Inseparability 

Barang biasanya diproduksi kemudian dijual lalu dikonsumsi. 

Sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru diproduksi dan 

dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. 

3. Heterogeneity/variability/inconsistency  

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized 

output, artinya terdapat banyak variasi bentuk,kualitas dan 

jenis,tergantung pada siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut diproduksi. 

4.  Perishability 

Perishability berarti jasa tidak dapat disimpan dan tidak tahan lama 

5.  Lack of Ownership 

Merupakan perbedaan dasar antara barang dan jasa. Pada pembelian 

barang konsumen memiliki hak penuh atas penggunaan dan manfaat 

produk yang dibelinya. Mereka dapat mengkonsumsi, menyimpang atau 
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menjualnya. Di lain pihak, pada pembelian jasa, konsumen hanya akan 

memiliki akses personal dan dengan jangka waktu yang terbatas. 

 

5. Transportasi 

Menurut Fidel Miro (2005), transportasi dapat diartikan sebagai usaha 

memindahkan, menggerakan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari 

suatu tempat ke tempat lain, kemudian objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat 

berguna untuk tuuan-tujuan tertentu. Transportasi juga merupakan sebuah proses, 

yakni proses pindah, proses gerak, proses mengangkut dan mengalihkan dimana 

proses ini tidak bisa dilepaskan dari keperluan akan alat pendukung untuk 

menjamin lancarnya proses perpindahan sesuatu dengan waktu yang diinginkan. 

Pengertian transportasi berasal dari kata Latin yaitu transportare, dimana 

trans berarti seberang atau sebelah lain dan portare berarti mengankut atau 

membawa. Jadi, transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke 

sebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya. Ini berarti transportasi 

merupakan suatu jasa yang diberikan, guna menolong orang dan barang untuk 

dibawa dari suatu tempat ke tempat lainnya. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Dalam melakukan suatu penelitian, peneliti perlu membahas teori-teori dari 

penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel-variabel ataupun faktor – faktor 

penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung 

untuk melakukan penelitian. Peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan sebelumnya tertera pada tabel 2.1 penelitian terdahulu. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian Faktor Metode Hasil 

Retno 

Oktakarina 

(2015) 

1. Faktor budaya 

2. Faktor kelas 

social 

3. Faktor pengaruh 

pribadi 

4. Faktor keluarga 

5. Faktor situasi 

6. Faktor 

keterlibatan 

konsumen 

7. Faktor 

pengetahuan 

konsumen 

8. Faktor Motivasi 

9. Faktor sikap 

konsumen 

10. Faktor proses 

informasi 

11. Faktor 

pembelajaran 

Populasi 

:Seluruh 

konsumen 

Transjakarta 

Koridor 2. 

Sampel : 50 

responden  

Alat analisis : 

analisis faktor 

faktor pengetahuan, 

faktor sikap,,faktor 

keterlibatan, faktor kelas 

sosial, faktor 

dorongan keluarga, 

faktor proses informasi, 

dan faktormotivasi yang 

berpengaruh terhadap 

keputusan konsumen 

menggunakan 

Transjakarta. Faktor 

yang paling dominan 

dalam mempengaruhi 

konsumen dalam 

memilih angkutan jasa 

TransJakarta Koridor 2 

adalah 

faktor pengetahuan 

konsumen dan faktor 

sikap konsumen.  

Melihat faktor keluarga 

yang dapat 

mempengaruhi 

keputusan komsumen 

sesuai dengan teori 

(Danang Sunyoto, 2013) 

dapat disimpulkan 

bahwasanya jika di 

negatifkan dapat 

menyebabkan seseorang 

melakukan pembatalan 

menggunakan layanan 

jasa tersebut. 

Elvi 

Lastriani 

(2014) 

1. Faktor 

Kenyamanan. 

2. Faktor psikologis. 

3.  Faktor Produk. 

4. Faktor 

Lingkungan. 

5. Faktor Referensi. 

6.  Faktor Harga. 

7.  Faktor Motivasi  

Populasi : 

konsumen 

yang 

menggunakan 

alat 

transportai 

udara di kota 

Pekanbaru 

Sampel : 125 

orang 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Faktor Kenyamanan , 

Faktor psikologis, 

Faktor Produk, Faktor 

Lingkungan, Faktor 

Referensi, Faktor Harga 

dan Faktor Motivasi 

memberikan dampak 

yang positif terhadap 
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Penelitian Faktor Metode Hasil 

Alat analisis :  

Analisis 

faktor 

keputusan pembelian , 

yang dalam hal ini 

adalah konsumen 

memilih maskapai 

penerbangan dari 

maskapai-maskapai 

penerbangan yang ada . 

Sedangkan diantara 

faktor-faktor tersebut 

Faktor Kenyamanan 

merupakan faktor yang 

paling dipertimbangkan 

oleh konsumen . 

Terlifat pada faktor 

Psikologis bahwasanya 

menerangkan terdiri 

tentang pengalaman dan 

persepsi terhadap 

perusahaan bahwa sanya 

jika di negatifkan maka 

dari faktor tersebut 

memungkinkan 

konsumen melakukan 

pembatalan. 

Nora Ronia 

Pangaribuan 

(2016) 

1. Faktor Eksternal 

2. Faktor psikologis 

3. Faktor Internal 

4. Faktor Motivasi 

5. Faktor 

Menghemat 

tenaga 

Populasi : 

konsumen 

wisatawan 

yang 

menggunakan 

ojek online di  

Kuta, Bali 

Sampel : 100 

responden 

Alat analisis :  

Analisis 

faktor 

a.Faktor eksternal terdiri 

dari variable 

referensi, budaya, 

hemat, persaingan 

harga, persepsi 

keamanan, dan 

kepercayaan pada 

internet. 

b. Faktor psikologis 

terdiri dari variabel 

persepsi, pembelajaran 

dan sarana 

c. Faktor internal terdiri 

dari variabel 

penggunaan produk, 

kondisi 

pembelian, dan 

keluarga. 

d. Faktor motivasi 

terdiri dari motivasi, 

kepercayaan pada 
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Penelitian Faktor Metode Hasil 

aplikasi, dan 

menghemat waktu. 

e. Faktor menghemat 

tenaga hanya 

memiliki 1 variabel saja 

yaitu variabel 

menghemat tenaga 

tersebut yang memeliki 

perngaruh signifikan 

terhadap keputusan 

konsumen 

menggunakan jasa ojek 

online (gojek). 

2. Faktor yang paling 

dominan  

yakni faktor 

eksternal. 

Terlihat dalam 

penelitian kali ini 

bahwasanya terdapat 

faktor internal yang 

terdiri atas keluarga, 

sesuai dengan teori yang 

diungkapkan (Danang 

Sunyoto, 2013) 

bahwasanya faktor 

keluarga yang dapat 

mempengaruhi 

keputusan komsumen, 

dari hal tersebut jika di 

negatifkan maka akan 

berdampak pada 

pembatalan 

menggunakan jasa 

transportasi Gojek.   

Devi 

Kartika Sari 

(2016)   

1. Faktor kualitas 

pelayanan 

2. Faktor driver dan 

grafis. 

3. Faktor  

perkembangan 

teknologi. 

4. Faktor  

demografis dan 

psikografis. 

Populasi : 

Pengguna 

ojek onine 

(Gojek) di 

kota Bogor. 

Sampel : 100 

Responden 

Alat analisis : 

analisis faktor 

Faktor kualitas 

pelayanan driver dan 

grafis, perkembangan 

teknologi, demografis 

dan psikografis, 

perbedaan individu, 

pengaruh pertemanan, 

fasilitas pendukung, 

kenyamanan, promosi 

above the line, tempat 
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5. Faktor  perbedaan 

individu. 

6. Faktor pengaruh 

pertemanan 

7. Faktor fasilitas 

pendukung. 

8. Faktor 

kenyamanan. 

9. Faktor promosi 

above the line. 

10. Faktor tempat dan 

waktu. 

11. Faktor promosi 

below the line dan 

ketersediaan jasa 

dan waktu, promosi 

below the line dan 

ketersediaan jasa 

berpengaruh terhadap 

keputusan konsumen 

menggunakan jasa ojek 

online (gojek). Faktor 

yang paling dominan 

adalah kualitas 

pelayanan driver dan 

grafis. 

Dilihat dari hal tersebut 

faktor yang mempunyai 

pengaruh paling 

dominan adalah kualitas 

layanan dan pada 

penelitian ini juga dapat 

disumpulkan 

bahwasanya jika 

kualitas layanan yang 

jelek akan memberikan 

dampak negative bagi 

pengguna jasa tersebut 

dengan kata lain 

melakukan pembatalan 

ataupun tidak 

melakukan pemesanan 

kembali. 

Novita 

Cahyanti  

(2014) 

3. Faktor kebutuhan. 

4.  Faktor desain 

kereta.  

5. Faktor kualitas 

layanan.  

6. Faktor kelompok 

acuan, 

Populasi : 

Pengguna jasa 

transportasi 

kereta api 

jurusan 

Malang 

Surabaya 

Sampel : 70 

Responden 

Alat analisis : 

Analisis 

faktor 

Hasil penelitian tersebut 

menyebutkan 

bahwasanya keputusan 

seseorang untuk 

menggunakan jasa 

transportasi kereka 

penataran ekspres tujuan 

Malang– Surabaya 

dipengaruhi oleh faktor 

kebutuhan, Faktor 

desain kereta, faktor 

kualitas layanan, dan 

faktor kelompok acuan, 

faktor yangh paling 

dominan yang 

mempengaruhi adalah 

faktor kebutuhan. 
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Faktor kualitas layanan 

memiliki beberapa sub 

bagian yang terdiri atas 

pelayanan, kenyamanan 

dan kemanan. Sesuai 

dengan teori dari 

kualitas pelayanan 

merupakan kunci utama 

yang mempengaruhi 

konsumen dalam 

pengambilan keputusan 

(Girish Prayag, 2006) 

dari hal tersebut dapat 

disimpulkan 

bahwasanya jika 

kualitas layanan yang 

buruk akan berdampak 

negative terhadap 

keputusan pembelian. 

Persamaan  pada penelitian saya ini yaitu penelitian ini sama – sama 

membahas tentang keputusan pembelian dan juga kesamaannya pada alat analisis 

yang digunakan juga sama, sama menggunakan analisis faktor dan objek yang 

diteliti juga sama dalam satu ranah yaitu transportasi, perbedaannya hanya pada 

studi kasus yang digunakan pada penelitian ini. 

 

C. Kerangka  Pemikiran 

Berdasarkan permasalahnya yang telah ditemukan. Kajian teori dan 

penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya pada penelitian ini, maka 

kerangka piker dapat dikembangkan sebagai berikut : 
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Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran 

Indikator yang mempengaruhi melakukan pembatalan orderan 

X 1 Lokasi driver jauh dari tempat saya berada 

X 2 Karena macet 

X 3 Kondisi cuaca mendung gelap 

X 4 Kondisi cuaca  hujan deras 

X 5 Respon yang lamban dari pihak driver 

X 6 Driver sangat lambat dalam penjemputan 

X 7 Driver yang kurang sopan 

X 8 Driver sering meminta bayaran lebih 

X 9 Driver yang ngeyel saat penjemputan 

X 10 Fasilitas jas hujan kotor 

X 11 Fasilitas jas hujan yang sobek 

X 12 Informasi driver dan motor yang tidak sesuai 

dengan aplikasi 

X 13 Driver menjemput dilokasi yang tidak sesuai 

Pada penelitian ini didapatkan faktor hasil survey pembatalan orderan 

terdapat 13 faktor. Faktor – faktor tersebut adalah lokasi driver jauh , karena 

macet, pengaruh cuaca mendung, pengaruh cuaca hujan deras,respon yang lamban 

dari driver, driver lambat menjemput, driver kurang sopan,driver minta bayaran 

lebih, driver ngeyel saat penjemputan, fasilitas jas hujan kotor, jas hujan yang 

sobek, helm yang baunya kurang enak, Informasi driver dan motor yang tidak 

sesuai dengan aplikasi, lokasi penjemputan yang tidak sesuai. Faktor – faktor 

tersebut akan di analisis faktor untuk menentukan faktor faktor yang  dominan dan 

mengelompokkan faktor –faktor tersebut. 

Analisis Faktor 


