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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Uci Yuliati membuat penelitian yang berjudul “Faktor-faktor 

yangmempengaruhi konsumen dalam pembelian makanan jajanan tradisional 

di kota Malang”, menyimpulkan bahwa faktor  pembelian yang paling banyak 

adalah dari faktor kepribadian, yakni sebesar 9,527 yang merupakan nilai 

paling besar diantara faktor lainnya (pendidikan, usia, pekerjaan, jenis 

kelamin, motivasi, kebiasaan nenek moyang dan adat keluarga)
10

. 

Abdurrachman Membuat judul penelitian “Analisis Faktor-faktor yang 

menimbulkan kecenderungan minat beli konsumen sarung di Jawa Timur)”, 

menyimpulkan bahwa faktor yang dipertimbangkan dalam pembelian sarung 

diantaranya adalah kualitas, referensi, merk, warna serta kemasan, harga, 

diskon dan hadiah.Dari keseluruhan faktor tersebut kualitas dan referensi 

merupakan faktor yang paling dominan
11

. 

Kartikasari, dkk., Membuat judul penelitian”Pengaruh Perilaku Konsumen 

Terhadap Keputusan Pembelian (Penelitian Pada Mahasiswa Administrasi 

Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Yang 

Mengkonsumsi Produk mie instan merk Indomie)”. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa perilaku konsumen yang terdiri dari variabel budaya, 

                                                             
10

 Uci Yuliati, “Faktor-faktor yangmempengaruhi konsumen dalam pembelian makanan 

jajanan tradisional di kota Malang,”Jurnal Manajemen Bisnis, Vol.1 No.1 (April, 2011). 
11

Ujianto Abdurrachman, “Analisis Faktor-faktor yang menimbulkan kecenderungan minat 

beli konsumen sarung di Jawa Timur),” Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 6 No. 1 

(Maret, 2004), 34-53. 
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sosial, pribadi dan psikologis secara bersama-sama meiliki pengaruh terhadap 

keputusan pembelian, sedangkan secara parsial variabel budaya dan pribadi 

tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian
12

. 

Ambarwati, dkk., Membuat judul penelitian “Pengaruh citra merek 

terhadap minat beli (Survey pada mahasiswa Universitas Brawijaya yang 

menggunakan brand pasta gigi Pepsodent)”, menyimpulkan bahwa citra 

perusahaan, citra konsumen dan citra produk secara bersama sama 

berpengaruh signifikan terhadap minat beli, dan citra produk merupakan 

variabel yang paling dominan
13

. 

Dama Membuat judul penelitian “Analisis Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Minat Beli Konsumen dalam Memilih Laptop Acer di Toko 

Lestari Manado”, menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi minat beli 

konsumen adalah kualitas produk, preferensi konsumen terhadap operating 

system, harga dan promosi
14

. 

Persamaan penelitian-penelitian diatas dengan penelitian ini yakni sama-

sama mencari faktor yang paling signifikan dalam mempengaruhi minat beli 

konsumen, sedangkan perbedaannya terletak pada bahasan teori, dalam 

penelitian ini disajikan bahasan mengenai perilaku konsumen dalam Islam. 

                                                             
12

Didin Kartikasari, dkk, ”Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian 

(Penelitian Pada Mahasiswa Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas 

Brawijaya Yang Mengkonsumsi Produk mie instan merk Indomie),” (Skripsi Ilmu  

Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya, Malang 2012), 7. 
13

 Miki Ambarwati, Sunarti, M. Kholid Mawardi, “Pengaruh citra merek terhadap minat 

beli (survey pada mahasiswa universitas Brawijaya yang menggunakan brand Pasta gigi 

Pepsodent),” Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.25 No.1 (Agustus, 2015). 
14

Daniel Dama, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen dalam 

Memilih Laptop Acer di Toko Lestari Manado,”Jurnal Berkala Ilmiah, Vol.16 No.1 (2016). 
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B. Landasan Teori 

1. Konsumen 

Menurut Dewi dalam Sunarti konsumen adalah seseorang yang 

menggunakan barang atau jasa yang dipasarkan
15

.Konsumen dibagi 

menjadi dua kategori, yaitu konsumen personal dan konsumen 

organisasi.0Konsumen personal adalah konsumen yang membeli barang atau 

jasa untuk digunakan sendiri, unruk rumah tangga, atau juga 

teman.Sedangkan0konsumen organisasi merupakan konsumsi sebuah 

perusahaan, pemerintah atau institusi profit atau nonprofit lainnya yang 

membeli suatu barang atau jasa yang diperlukkan dalam organisasi tertentu
16

. 

2. Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler Perilaku konsumen merupakan bagaimana individu, 

kelompok, dan organisasi memilih, membeli, memakai, serta memanfaatkan 

barang, jasa, gagasan, atau pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan 

dan hasrat mereka
17

. Sedangkan menurut Swastha dan Handoko mendefiniskan 

perilaku konsumen sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung 

terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, 

termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan 

penentuan kegiatan-kegiatan tersebut
18

. 

                                                             
15

Sunarti, “Pengaruh Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian dan Dampaknya 

terhadap Kepuasan Konsumen Pengguna Iphone,” Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.50 No.6 

(2017), 87. 
16

Philip Kotler, Manajemen Pemasaran (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2000) 

180. 
17

Ibid, 182  
18

 Basu Swasta, Hani Handoko, Manajemen Pemasaran: Analisa Perilaku Kosumen 

(Yogyakarta: BPFE, 2000), 10. 
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Menurut Kotler faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian 

konsumen adalah faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. 

a. Faktor budaya 

Faktor budaya dipengaruhi oleh budaya, sub-budaya dan kelas 

sosial.Budaya merupakan penentu dari keinginan dan suatu perilaku yang 

paling mendasar
19

.Sedangkan menurut Sumarwan budaya adalah segala 

nilai, pemikiran, symbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, 

kepercayaan, dan kebiasaan seseorang atau masyarakat
20

. Selanjutnya Sub-

budaya, sub-budaya terdiri dari kebangsaan, agama, ras, dan daerah 

geografis. Kemudian yang terakhir adalah kelas sosial, kelas sosial adalah 

pembagian masyarakat yang relativ homogeny dan permanen, tersusun 

secara hierarkis dimana anggotanya menganut nilai, minat dan perilaku 

yang serupa. Sedangkan menurut Sumarwan kelas sosial merupakan 

bentuk lain dari pengelompokkan masyarakat ke dalam kelas atau 

kelompok yang berbeda
21

. Kelas sosial akan menunjukkan preferensi 

produk dan merek yang berbeda dalam banyak hal, termasuk pakaian, 

perabot rumah tangga, kegiatan dalam waktu luang, dan mobil
22

. 

b. Faktor Sosial 

Menurut Kotler ada beberapa hal yang mempengaruhi faktor sokial, 

diantaranya adalah kelompok acuan, keluarga, peran dan status.Kelompok 

                                                             
19

 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2000), 

183. 
20

 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 195. 
21

Ibid, 218. 
22

 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2000), 

187. 
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acuan merupakan semua kelompok yang berpengaruh secara langsung 

ataupun tidak langsung kepada sikap dan perilaku seseorang.Selanjutnya 

Keluarga, keluarga merupkan organisasi konsumen yang terpenting dalam 

masyarakat, dan telah menjadi objek penelitian yang luas
23

. 

Menurut Mangkunegara dalam menganalisis perilaku konsumen, 

faktor keluarga dapat berperan sebagai berikut:
24

 

1) Siapa yang mengambil inisiatif 

2) Siapa yang member pengaruh 

3) Siapa yang member keputusaan  

4) Siapa yang melakukan pembelian 

5) Pemakai. 

Terakhir adalah peran dan status, peran terdiri dari kegiatan yang 

diharapkan akan dilakukan oleh seseorang, dimana masing-masing peran 

menghasilkan status. 

c. Faktor Pribadi 

Menurut Pride dan Ferrel dalam Sangadji dan Sopiah, faktor pribadi 

merupakan faktor yang unik bagi seseorang.Berbagai faktor dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian.Faktor pribadi digolongkan menjadi tiga, 

yaitu faktor demografis, faktor situasional dan faktor tingkat keterlibatan.Faktor 

demografi berkaitan dengan siapa yang terlibat dalam pengambilan keputusan, 

faktor situasional merupakan keadaan atau kondisi eksternal yang ada ketika 

                                                             
23

Philip Kotler, Manajemen Pemasaran (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2000), 

187 
24

 Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2002), 44.  
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konsumen membuat keputusan pembelian, dan faktor keterlibatan konsumen 

ditunjukkan dengan sejauh mana konsumen mempertimbangkan terlebih 

dahulu keputusannya sebelum membeli suatu produk
25

. 

d. Faktor Psikologis 

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologi 

utama, yakni motivasi, presepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan 

pendirian. Motivasi adalah kebutuhan yang cukup mendorong seseorang 

untukbertindak, seseorang yang termotivasi akan siap untuk bertindak dan 

suatu tindakannya tersebut dipengaruhi oleh presepsinya terhadap situasi 

tertentu. Presepsi sendiri adalah suatu cara seseorang dalam memilih, 

mengorganisasi, dan menginterprestasikan suatu informasi9guna 

menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti
26

. 

Pembelajaran merupakan perubahantperilaku seseoranguyang timbul 

dari pengalaman, melalui bertindak dan belajar seseorang akan 

memperoleh keyakinan dan sikap. Keduanya kemudian mempengaruhi 

perilaku pembelian.Keyakinan merupakan gambaran dari pemikiran yang 

dianut oleh seseorang tentang sesuatu, sedangkan sikap merupakan 

evaluasi, perasaan emosional, dan kecenderungan tindakan uang 

menguntungkan ataupun yang tidak menguntungkan dan bertahan lama 

dari seseorang terhadap suatu objek
27

. 

                                                             
25

 Etta Mamang Sangadji, Sopiah, Perilaku Konsumen (Yogyakarta: Andi, 2013), 335.  
26

 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2000), 

191. 
27

Philip Kotler, Manajemen Pemasaran (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2000), 

200. 
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3. Perilaku Konsumsi dalam Islam 

Teori perilaku konsumen Muslim yang dibangun berdasarkan syariah 

Islam memiliki perbedaan yang mendasar denganyteoriukonvensional. 

Perbedaan tersebut meyangkut nilai dasar yang menjadi pondasi teori, 

motif dan tujuan konsumsi, sampai teknik pilihan dan juga anggaran untuk 

berkonsumsi. Ada 3 nilai dasar yang menjadi pondasi bagi perilaku 

konsumsi masyarakat Muslim:
28

 

a. Keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat, prinsip ini 

mengarahkan konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat 

daripada dunia. 

b. Konsep sukses dalam kehidupan seorang Muslim diukur dengan moral 

agama Islam dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. 

c. Kedudukan harta merupakan anugrah Allah dan bukan sesuatu yang 

dengan sendirinya bersifat buruk sehingga harus dijauhi secara 

berlebihan. Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidupjika 

diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar. 

Adapun dasar perilaku konsumsi di dalam Al-Qur’an, diantaranya 

terdapat pada QS. Al-A’raf [7]: 31 

َسزََ ًَ ََيَسَجَدََوَكَهىاََواَشَزَتىاََوَلََتَسَزَفىاََََإَََهََلََيَحَةَاَن ََ َياََتَُيَآَدَوََخَذواََسيََُتَكَىََعََُدََكمََ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  ََ  َ  ََ  َ ََ َََ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ َََ  َ  َ  َ َ  َ َََ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ   َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ ََ  َ َََ  َ  َ َ  َ  َ َََ  َ ََ  ٍََََ ََ َفن َ  َ  
Artinya: 

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) 

masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-

lebihan.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-

lebihan.” (QS. Al-A’raf [7]:31). 

                                                             
28

 Adimarwan Karim, Ekonomi Mikro Islami (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 

76. 



15 
 

Adapun dalam QS. Al-Isra’ [17]:27-28 

ََنَزتَََهََكَفىَرا  ٌَ َانَشَنَطا ٌَ َََوَكا ٍَ َانَشَناَطن ٌَ ََإَخَىا  َ َ  َ  َ َ  َ   َ  َ  َ َ  َ َ َ  َ  َ َََ  َ َ َ  َ  َ  َ َ  َ  ََ  َ َََ  َ َ  َ  َ ََكاََىاََ  ٍَ َثذَََري ًَ َاَن ٌَ ََََإ  ََ َ َ  َ َ  َ   َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ 

ََرتَََكََتَزَجىَهاََفَقَمََنَهَىََقَىَلََيَنَسىرََ ٍَ َةََي ًَ ََعََُهَىَاَتَتَغاَءََرَح ٍَ ََ َوَإَياََتَعَزَض َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  ََ  َ  َ  ََ  َ  َ  َََ َ َ  َ  َ  ََ  َ   َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  ََ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ  

Artinya:  

“Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara syetan dan 

setan itu sangat ingkar kepada Tuhan-Nya, dan jika engkau berpaling 

dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau 

harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah 

lembut.”(QS. Al-Isra’ [17]:27-28) 

Adapun terdapat pada QS. Al-Baqarah[2]:168 

َ ََياََأَيَهاَالَىاَسََكَلىاََمَماََفيَاْلََرَضََحََلًلََطيَََباََوًلَتَتََبَعىاََخَطَىاَتَالَشَيَطاَنَََإَوَهَلَكَمعََ  َ  َ   ََ  َ  ََ  َ َ َ  َ  َ ََ َ  َ َ  َ  َ  َ َََ  َ   َ  َََ  َ  َ َ  َ  َ َ َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ   َ ََ َ  َََ  َ  َ َََ   ََ َ  َ  ََََ ََ  َ   َ ََ ََ َدَوَمَبيهََََ   ََ  َ  َ  َ  

Artinya: 

“Hai sekalian Manusia, makanlah yang halal lagi baik dariapa yang ada 

di Bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan karena 

sesungguhnya syetan merupakan musuh yang nyata bagimu.”(QS. Al-

Baqarah[2]:168) 

 

Dalam HR. Tirmidzi dan Ibnu Hibban disebutkan:
29

 

َ ٍَ ََتَطََُه,ََتَحَسَةَاَت ٍَ ََوَعاَءََشَزاََي  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ ََ  َ  َ َ  َ َ َ  َ ََرَسىَلَهللاَملسو هيلع هللا ىلصَقال:ََياََياَلَءََاَدَيَيَ ٌَ َعٍَانًقداوَتٍَيعديَكزبََا  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ ََ  َ ََ َ ََََ ََ َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َََ َ َ ََ َ َ َ ََ َََ ََ ََ ََََ َ

َََليَحاَنَةََفاَعاَلََفثََهَثََنَطَعاَيهَوثََهَثََنَشَزاََتهَوثََهَثََنََُفسََه ٌَ ََكا ٌَ ََصَهَثَهََفَا ٍَ ًَ َةََيَق ًَ ََ َاَدَوََنَقَن  َ  َ  َ َ  َ   َ ََ ََ  َََ  َ  َ  َ َ  َ   َ ََ ََ  َ َ َ  َ  َ َ  َ   َ َ  َ َ  َ  َ َ ََ َ  ََ  َ َ  َ َ  َ َ َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ 

Artinya:  

“Dari Miqdam bin ma’dikariba Sesungguhnya SAW bersabda: “Tidaklah 

seorang anak Adam mengisi sesuatu yang lebih buruk dari perutnya 

sendiri, cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang dapat 

menegakkan tulang punggungnya, jikapun ingin berbuat lebih, maka 

sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum dan seperitga lagi 

untuk nafasnya.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Hibban). 

 

                                                             
29

 Sayyid Ahmad al-Hasyim Afandi, Muhtasor Ahaadist An-nabawi (Jeddah: Maktabah 

daar Ihyaul kutub al-Arobiyah, 2000), 152.   
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 Relevansi dari beberapa ayat diatas dapat disimpulkan bahwa 

sebagai seorang Muslim kita harus memiliki batasan dalam berperilaku, 

dalam hal ini perilaku konsumsi, diantaranya: 

1. Sebagai konsumen Muslim Kita dianjurkan untuk tidak 

berlebihan atau boros dalam melakukan konsumsi, tidak hanya 

dalam hal makanan saja, tapi dalam konsumsi kebutuhan lainnya. 

Membeli dan mengkonsumsi apa yang kita butuhkan bukan apa 

yang kita inginkan. 

2. Membeli dan mengkonsumsi sesuatu yang Halal baik dari dzat 

maupun sumbernya. 

4. Merk (Branding) 

American Marketing Association dalam Kotler menjelaskan bahwa 

merk merupakan nama, istilah, tanda, symbol, rancangan, atau kombinasi 

dari hal-hal tersebut, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang 

atau jasa dari seseorang atau sekelompok penjual dan untuk 

membedakannya dari produk pesaing
30

. Pengertian merk terbagi dalam 

enam tingkatan, diantaranya: 

1. Atribut, setiap merk memiliki atribut tertentu dan atribut ini perlu 

dikelola dan diciptakan agar pelanggan dapat mengetahui dengan pasti 

atribut-atribut apa saja yang terkandung dalam suatu merk. 

                                                             
30

 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Edisi Millenium, Jilid 2 (Jakarta:  PT 

Prenhallindo, 2002), 460. 
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2. Manfaat, konsumen tidak membeli atribut tetapi mereka memberi 

manfaat. Produsen harus bias menerjemahkan atribut sebagai manfaat 

fungsional maupun manfaat emosional. 

3. Nilai, merek menyatakan sesuatu tetang nilai produk, nilai produsen 

atau pemegang merk dan juga nilai pelanggan. Merk yang memilikii 

nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang berkelas, 

sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merk tersebut. 

4. Budaya, disini merek berperan dalam mewakili budaya tertentu. 

5. Kepribadian, merek mencerminkan kepribadian. Diharapkan dengan 

menggunakan merek, kepribadian si pengguna akan tercermin bersama 

dengan penggunaan merek tersebut. 

6. Pemakai, merek dapat menunjukkan jenis konsumen yang membeli 

atau menggunakan produk tersebut. 

Pengertian merek bukan sekedar sesuatu yang bisa menampilkan nilai 

fungsionalnya, melainkan juga dapat member nilai tertentu pada hati atau 

benak konsumen. Jika suatu perusahaan memberlakukan merk hanya 

sebagai nama, maka perusahaan tidak menggunakan sebagaimana 

tujuannya. Tantangan dalam pemberian merek adalah mengembangkan 

satu kumpulan makna yang mendalam untuk merek tersebut. 

Dalam branding sering kita dengan istilah brand image (Citra merek), citra 

merek sendiri merupakan jenis asosiasi yang muncul dalam benak konsumen 

ketika mengingat suatu merek tertentu.Menurut Keller dalam Ferrinadewi citra 

merek merupakan persepsi mengenai merek itu sendiri yang merupakan 
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refleksi memori konsumen pada merek tersebut.Citra merek mempresentasikan 

keseluruhan presepsi dari suatu merek dan dibentuk dari informasi dan 

pengalaman masa lalu terhadap merek tersebut
31

. 

Citra merek dibagi menjadi tiga komponen yaitu Citra Perusahaan, Citra 

konsumen, dan Citra Produk
32

.Citra Perusahaan merupakan asosiasi yang 

berkaitan dengan organisasi dan atribut dari suatu perusahaan. Semakin baik 

citra perusahaan tersebut maka produk-produknya pun akan mudah diterima 

oleh konsumen. Citra Konsumen menunjukkan tentang presepsi dari jenis 

seseorang yang menggunakan suatu produk atau jasatersebut.Citra Produk 

merupakan jumlah dari gambaran kesan dan keyakinan yang dimiliki oleh 

seseorang terhadap suatu produk
33

. 

5. Lokasi 

Lokasi berhubungan dengan dimana perusahaan harus bermarkas dan 

melakukan suatu oprasi. Dalam hal ini ada 3 jenis interaksi yang 

mempengaruhi lokasi, diantaranya:
34

 

1. Konsumen mendatangi pemberi produk/jasa, dalam keadaan seperti ini 

sebaiknya perusahaan memilih tempat yang dekat dengan konsumen 

sehingga mudah dijangkau, dengan kata lain harus strategis. 

                                                             
31

 Erna Ferrinadewi, Merk dan Psikologi Konsumen Implikasi pada Strategi Pemasaran 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 165. 
32

Gou Li Xian, “Corporate Product and User Image Dimensions and Purchase 

Intention,”Journal of Computers, Vol.6 No.9.(2011), 2. 
33

Sutisna, Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran.(Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2001), 83. 
34

 Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa Teori dan Praktek, (Jakarta: Salemba Empat,  
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2. Pemberi produk/jasa mendatangi konsumen, dalam hal ini lokasi tidak 

terlalu berpengaruh tetapi yang perlu diperhatikan adalah pelayanan 

yang berkualitas. 

3. Pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu secara langsung, mereka 

berinteraksi melalui sarana tertentu seperti melalui telepon, surat atau 

internet. Dalam keadaan seperti ini lokasi menjadi sangat tidak penting 

selama komunikasi antara kedua pihak dapat terlaksana. 

6. Minat Beli Konsumen 

Menurut Kinnear dan Taylordalam Thamrin minat beli merupakan 

suatu bagian dari komponen perilaku konsumen dalam sikap 

mengkonsumsi, kecederungan responden untuk bertindak sebelum 

keputusan membeli benar-benar dilakukan
35

. 

Minat beli didefinisikan juga sebagai kecenderungan konsumen dalam 

membeli suatu merek yang diukur dengan tingkat kemungkinan kosumen 

dalam melakukan pembelian
36

. 

Pengertian minat beli menurut Howard dalam Durianto dan liana 

adalah sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk 

membeli produk tertentu serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan 

pada periode tertentu. Dapat dikatakan bahwa minat beli merupakan 

pernyataan mental dari konsumen yang merefleksikan rencana pembelian 

sejumlah produk dengan merek tertentu. Hal ini sangat diperlukan oleh 

para pemasar untuk mengetahui minat beli konsumen terhadap suatu 

                                                             
35

 Abdullah Thamrin, Manajemen Pemasaran (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2003), 142. 
36

 Abilasha Mehta, “How Advertising Response Modelling (ARM) can Increase 

Effectiveness,” Journal of Advertising Research, (1994) Vol. 34, 66.  
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produk, baik para pemasar maupun ahli ekonomi menggunakan variabel 

minat untuk memprediksi perilaku konsumen dimasa yang akan datang
37

. 

Beberapa aspek dalam minat beli diantaranya: 

1. Interest, ketertarikan yang menunjukkan adanya pemusatan perhatian 

dan perasaan senang. 

2. Desire, keinginan yang ditunjukkan dengan adanya dorongan untuk 

ingin memiliki. 

3. Conviction, keyakinan yang ditunjukkan dengan adanya perasaan 

percaya diri individu terhadap kualitas, daya guna dari produk yang 

akan dibeli. 

7. Keputusan Pembelian Konsumen 

Schiffman dan Kanuk dalam Sangadji dan Sopiah mendefinisikan 

keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua pilihan alternativ atau 

lebih. Seseorang konsumen yang hendak memilih harus memiliki pilihan 

alternativ. Sedangkan menurut setiadi inti dari pengambilan keputusan 

konsumen adalah proses perintegrasian yang mengkombinasikan 

pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku alternativ atau lebih, dan 

memilih salah satu diantaranya. Hasil dari perintegrasian ini adalah suatu 

pilihan yang disajikan secara kognitif sebagaikeinginan berperilaku
38

. 
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21 
 

C. Kerangka Konseptual 

Dalam proses pelaksanaan suatu penelitian perlu dibuat suatu model 

kerangka berpikir agar jelas dan terperinci. Kerangka pikir ini disusun 

berdasar pada tinjauan empiris atas penelitian sebelumnya yang memiliki 

kesamaan (sejenis).                                                                                                       

Kerangka dibawah dibuat berdasar pada perilaku konsumen menurut 

Kotler, bahwa kategori konsumen terdiri dari konsumen personal (individu) 

dan konsumen organisasi. Kemudian dipaparkan perilaku pembeli, perilaku 

pembeli dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor sosial, faktor pribadi, 

dan faktor psikologis, faktor budaya tidak digunakan sebagai variabel pada 

penelitian ini karena faktor tersebut terlalu luas dan cocok untuk penelitian 

kualitatif oleh karena itu tidak dijadikan sebagai variabel karena tidakbisa 

diukur. Beberapa faktor tersebut menjadi variabel dependen,mengingat objek 

penelitian ini merupakan produk kue Artis dimana mereka memiliki brand 

image sendiri terhadap produk yang dijual, maka dari perilaku konsumen 

tersebut dikaitkan dengan branding, apakah branding merupakan alasan 

konsumen memilih produk tersebut, kemudian akan diambil kesimpulan 

faktor manakah dari beberapavariabel tersebut yang paling signifikan dalam 

mempengaruhi minat beli konsumen dalam memutuskan pembelian. 

Dari beberapa teori yang telah dikemukakan mengenai keputusan 

pembelian, kita akan menarik kesimpulan apa saja faktor-faktor yang diduga 

merupakanbfaktor yang dipertimbangkanuoleh Masyarakat dalam memilih 

dan mengkonsumsi produk kue di Malang (Makobu Cake).  
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Secara sederhana kerangka konsep yang diuraikan diatas dapat 

digambarkan dalam gambar berikut ini: 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis: 

H0 : Faktor sosial, individu dan psikologis diduga tidak berpengaruh 

terhadap minat beli konsumen pada produk Makobu Cake 

H1 : Faktor sosial diduga berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

konsumen pada produk Makobu Cake. 

H2 : Faktor individu diduga berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

konsumen pada produk Makobu Cake. 

H3 : Faktor psikologis diduga berpengaruh secara signifikan terhadap minat 

beli konsumen pada produk Makobu Cake. 
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D. Kerangka Berpikir

Gambar 2.2 

Kerangka Pikir 
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