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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian Noor & Ikasari (2014) yang berjudul “Analisis Faktor - 

Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Pengambilan Keputusan 

Pembelian Sayuran Di Pasar Tradisional Di Kota Semarang”. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor budaya, sosial, pribadi dan 

psikologis berpengaruh terhadap keputusan pembelian sayuran di pasar tradisional 

di Semarang. Perbedaan mendasar terdapat pada lokasi penelitian yaitu Superindo  

Cabang Tlogomas Kota Malang dan perbedaan variabel yang diuji. Persamaan 

yang mendasar terdapat pada rumusan masalah pertama yaitu menjelaskan faktor 

– faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian produk.  

Hasil penelitian Budiyono et al., (2005) yang berjudul “Analisis Perilaku 

Konsumen Dalam Pembelian Produk Sayuran Di Pasar Modern Kota Bekasi”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik konsumen, perilaku 

konsumen, dan faktor – faktor yang mempengaruhi dalam pembelian. Perbedaan 

mendasar terdapat pada lokasi penelitian yaitu Superindo  Cabang Tlogomas Kota 

Malang dan perbedaan variabel yang diuji. Persamaan yang mendasar terdapat 

pada rumusan masalah pertama dan kedua yaitu menjelaskan menjelaskan faktor – 

faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian produk dan 

menjelaskan sikap atau perilaku konsumen terhadap pembelian produk 

berdasarkan atribut produk.  
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Hasil penelitian Hadi, Rahman, & Sayamar, (2013) yang berjudul 

“Analisis Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Buah Lokal Di Pasar Tradisional 

Arengka Kota Pekanbaru”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap 

konsumen dalam membeli buah lokal di Pasar Tradisional Arengka kota 

Pekanbaru dan menganalisis perilaku konsumen dalam membeli buah lokal di 

Pasar Tradisional Arengka kota Pekanbaru. Perbedaan mendasar terdapat pada 

lokasi penelitian yaitu Superindo  Cabang Tlogomas Kota Malang dan persamaan 

yang mendasar terdapat pada rumusan masalah kedua yaitu menjelaskan sikap 

atau perilaku konsumen terhadap pembelian produk berdasarkan atribut produk. 

2.2 Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam 

mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa termasuk proses 

keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut. Perilaku konsumen 

dapat dipengaruhi melalui kegiatan persuasif yang menanggapi konsumen secara 

serius sebagai pihak yang berkuasa dan dengan maksud tertentu. (Engel, 

Blackwell, & Miniard, 1994) 

Menurut Sangadji & Sopiah (2013), berikut adalah tahapan – tahapan 

perilaku konsumen dalam tindakan pembelian: 

1) Tahap untuk merasakan adanya kebutuhan dan keinginan. 

2) Usaha untuk mendapatkan produk, mencari informasi tentang produk, 

harga, dan saluran distribusi. 

3) Pengonsumsian, penggunaan, dan pengevaluasian produk setelah 

digunakan. 

4) Tindakan pascapembelian yang berupa perasaan puas atau tidak puas.  
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Menurut Engel et al. (1994), banyak upaya yang dilakukan untuk 

menjelaskan perilaku pilihan manusia. Berikut adalah langkah – langkah 

konsumen mengambil keputusan pembelian: 

1) Pengenalan kebutuhan konsumen dan mempersepsikan perbedaan antara 

keadaan yang diinginkan dan situasi aktua yang memadai untuk 

membangkitkan dan mengaktifkan proses keputusan. 

2) Pencarian informasi yang disimpan dala ingatan (pencarian internal) atau 

mendapatkan informasi yang relavan dengan keputusan dari lingkungan 

(pencarian eksternal). 

3) Evaluasi alternatif dan mengevaluasi pilihan berkenaan dengan manfaat 

yang diharapkan dan menyempitkan pilihan hingga aternatif yang dipilih.  

4) Pembelian dan memperoleh alternatif yang dipilih atau pengganti yang 

dapat diterima bila perlu. 

5) Hasil mengevaluasi apakah alternatif yang dipilih memenuhi kebutuhan 

dan harapan segera sesudah digunakan. 

Menurut Sangadji & Sopiah (2013), ada tiga faktor utama yang 

mempengaruhi konsumen untuk mengambil keputusan, yaitu: 

1) Faktor psikologis mencakupi presepsi, motivasi, pembelajaran, sikap, dan 

kepribadian. Sikap dan kepercayaan ,merupakan faktor psikologis yang 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumn. Sikap adalah salah satu 

kecenderungan yang dipelajari untuk bereaksi terhadap penawaran produk 

dalam situasi dan konsisi tertentu secara konsisten. Sikap memengaruhi 

kepercayaan dan begitu pula seballiknya. Kepribadian adalah pola indivisu 

untuk merespons stimulus yang muncul dari lingkungannya. Termasuk di 
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dalam kepribadian adalah opini, minat, dan prakarsa, pembelajaran 

berdampak pada adanya perubahan. Seirang individu/konsumen dikatakan 

belajar jika ada perubahan ke arah yang lebih baik dalam tiga aspek 

(kognitif, afektif, dan psikomotor) yang bersifat relatif permanen. 

Konsumen akan belajar setelah mendapat pengalaman, baik pengalaman 

sendiri maupun pengalaman orang lain. Setelah membeli dan 

mengonsumsi produk, konsumen akan merasa puas atau tidak puas. Jika 

puas, konsumen akan melakukan pembelian ulang di lain waktu. 

Sebaliknya, jika tidak puas maka konsumen tidak akan melakukan 

pembelian di lain waktu. 

2) Pengaruh faktor situasional mencakup keadaan arana dan prasarana tempat 

belanja, waktu berbelanja, penggunaan produk, dan kondisi saat 

pembelian. Keadaan sarana dan prasarana tempat belanja mencakup 

tempat parkir, gedung, eksterioir dan interior toko, pendingin udara, 

penerangan/pencahayaan, tempat ibadah dan sebagainya. Waktu 

berbelanja bisa pagi, siang, sore, atau malam hari. Kondisi konsumen saat 

melakukan pembelian akan memengaruhi pembuatan keputusan 

konsumen. 

3) Pengaruh faktor sosial mencakup undang – undang/peraturan, keluarga, 

kelompok refrensi, kelas sosial dan budaya. 

2.3 Pir  Segar 

Pir merupakan tanaman asli daerah pesisir dan daerah bertemperatur sejuk. 

Tanaman yang berasal dari Eropa Barat, Afrika Utara, dan Asia Timur ini tahan 

terhadap suhu dingin, antara -250C sampai -400C pada musim dingin. Terdapat 
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kurang lebih 30 spesies utama. Salah satu spesies utama yang sering 

dikembangkan adalah Pyrus communis (Pir Eropa). Pir Eropa mempunyai bentuk 

bervariasi, dari yang berbentuk menyerupai apel sampai bentuk teardrop. Buahnya 

mempunyai berat rata-rata 160 gram dengan panjang 18 cm dan lebar 8 cm. 

Warna kulit bervariasi dari kuning cerah, hijau, merah, sampai coklat. Daging 

buahnya berwarna putih kekuningan dan berstruktur mirip pasir (Adiyanto, 2009).  

Menurut Wijaya (2008), berikut adalah beberapa macam buah pir, antara 

lain: 

- Pir Eropa (Pyrus L communis) yang umumnya ditanam di Eropa dan Amerika 

Utara. 

-  Pir Ya (Pyrus bretschneideri) yang dikenal sebagai Pir Shandong atau Pir 

Hebei. 

-  Pir Nashi (Pyrus pyrifolia) yang umum ditanam di Asia Timur dan dikenal 

dengan berbagai nama : Sand Pear, Pir Asia, Pir Jepang, Pir Korea atau Pir 

Taiwan.  

2.4 Pasar Modern 

Pasar Modern adalah tempat penjualan barang-barang kebutuhan rumah 

tangga (termasuk kebutuhan sehari-hari), dimana penjualan dilakukan secara 

eceran dan dengan cara swalayan (konsumen mengambil sendiri barang dari rak 

dagangan dan membayar ke kasir). Itulah sebabnya, pasar dengan format seperti 

ini disebut juga Pasar Swalayan (Pandin, 2009).  

Menurut Delita (2008), berdasarkan fasilitas yang dimiliki dan luas areal 

yang dipakai, maka jenis-jenis pasar modern adalah : 
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1. Hipermarket. 

Toko modern dengan luas areal >5000 m
2
 per outletnya dengan variasi 

jenis barang yang lebih banyak dan pilihan merek lebih luas. Konsep yang 

digunakan adalah one stop shopping yaitu pusat pertokoan lengkap menyediakan 

berbagai macam kebutuhan rumah tangga sehari-hari. 

2. Supermarket.  

Toko modern dengan rata-rata luas 600-1000 m
2
 yang biasanya ditemukan 

di mal, pusat perbelanjaan, atau gedung milik sendiri. Komoditi utama yang dijual 

adalah barang/bahan pangan dan peralatan dapur. Model kepemilikannya adalah 

kelompok/grup perusahaan yang mendirikan cabang perusahaan di berbagai 

daerah. 

3. Department store.  

Toko modern dengan luas area yang bervariasi, biasanya berhubungan 

dengan proses retailing, penyortiran barang konsumsi yang dikelompokkan 

berdasarkan jenis kelamin, usia, gaya hidup, self service. Barang yang dijual 

umumnya adalah barang sandang seperti pakaian, sepatu dan lain-lain. 

4. Minimarket.  

Pasar swalayan yang berukuran kecil 100-300 m
2
 per outlet. Minimarket 

menerapkan sistem waralaba. Contohnya adalah Alfamart dan Indomaret. 
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2.5 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian 

(Sumber: data Primer, diolah 2018) 

Berdasarkan Gambar 3, Superindo  Cabang Tlogomas Kota Malang adalah 

pasar modern yang nyaman, kondusif, praktis sehingga bisa efisiensi waktu 

berbelanja. Superindo  Cabang Tlogomas Kota Malang menjadi lokasi penelitian 

dikarenakan lokasi hypermarket ini sangat strategis. Metode analisis faktor 

bertujuan untuk menhelaskan struktur hubungan di antara banyak variabel dalam 

bentuk fator atau variabel laten (variabel yang tidak bisa diukur secara langsung) 

atau variabel bentukan. Hasil analisis terhadap faktor atribut kepentingan dan 
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kepercayaan konsumen terhadap pir  akan menentukan keputusan pembelian 

konsumen. 

2.6 Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis untuk tujuan poin dua penelitian ini adalah: 

1. Diduga kebersihan tempat, pelayanan, lokasi, display pasar, keragaman 

produk, harga, kesegaran, kecerahan warna, kebersihan sayuran, dan packing 

(kemasan)  adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

dalam keputusan pembelian pir  segar di Superindo  Cabang Tlogomas Kota 

Malang. 

 




