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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian (Suardika, 2014) dengan judul Analisis Perilaku Konsumen 

terhadap Keputusan Pembelian Sayur Organik CV. Golden Leaf Farm Bali. 

Tujuan dari penelitiannya adalah untuk menganalisis apakah faktor bauran 

pemasaran yang terdiri atas produk, harga, promosi, dan lokasi mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam pembelian sayur organik CV Golden Farm Bali. 

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan Purposive sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Metode pengolahan data yang 

digunakan adalah model persamaan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian 

memperoleh bahwa faktor bauran pemasaran produk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pembelian sayur organik CV Golden Leaf Farm Bali, tetapi 

harga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan pembelian sayur 

organik CV Golden Leaf Farm Bali, sedangkan promosi dan lokasi berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian sayur organik CV 

Golden Leaf Farm Bali. 

Penelitian (Sirait, 2017) dengan judul Pengaruh Harga dan Fasilitas 

terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan di Objek Wisata Bukit Gibeon 

Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir. Tujuan dari penelitiannya adalah 

untuk menganalisis apakah harga dan fasilitas berpengaruh terhadap keputusan 

berkunjung wisatawan di Objek Wisata Bukit Gibeon Kecamatan Ajibata 

Kabupaten Toba Samosir. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan 
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Purposive sampling dengan pertimbangan karakter dan ciri-ciri yang ditentukan 

terlebih dahulu sebanyak 100 wisatawan. Metode pengolahan yang digunakan 

adalah analisis regresi linier berganda (uji F dan uji t) dan analisis koefisien 

determinasi. Hasil penelitian memperoleh bahwa harga berpengaruh signifikan 

sebesar 3,228 dan fasilitas berpengaruh signifikan sebesar 6,160 terhadap 

keputusan berkunjung wisatawan pada Objek Wisata Bukit Gibeon. Hasil uji 

koefisien determinasi memperoleh hasil harga dan fasilitas berpengaruh 34,9 

persen berpengaruh terhadap keputusan berkunjung wisatawan pada Objek Wisata 

Bukit Gibeon. 

Penelitian (Kustiyah, 2017) dengan judul Pengaruh Lokasi, Fasilitas dan 

Pelayanan terhadap Keputusan Berkunjung di Taman Satwa Taru Jurug 

Kabupaten Solo. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh 

lokasi, fasilitas dan pelayanan terhadap keputusan berkunjung di Taman Satwa 

Taru Jurug Kabupaten Solo. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan 

teknik Accidental sampling dengan jumlah 100 responden. Metode pengolahan 

data dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis 

regresi linier berganda (uji F dan uji t) dan uji koefisien determinasi. Hasil 

penelitian memperoleh bahwa lokasi berpengaruh positif dan signifikan sebesar 

0,342, fasilitas berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,602, dan pelayanan 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan sebesar -0,016 terhadap keputusan 

berkunjung di Taman Satwa Taru Jurug Kabupaten Solo. 

Penelitian (Riyono, 2016) dengan judul Pengaruh Kualitas Harga, Promosi, 

dan Brand image terhadap Keputusan Pembelian Produk Aqua di Kota Pati. 
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Tujuan dari penelitiannya adalah menganalisis apakah kualitas produk, harga, 

promosi, dan citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian air minum 

Aqua di Kota Pati. Metode pengambilan sampel diambil 100 responden. Metode 

pengolahan data yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi 

klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji 

autokorelasi), analisis regresi linier berganda (uji F dan uji t), dan analisis 

koefisien determinasi. Hasil penelitian memperoleh bahwa variabel kualitas 

produk berpengaruh sebesar 0,255, harga berpengaruh sebesar 0,193, promosi 

berpengaruh sebesar 0,102, dan brand image berpengaruh sebesar 0,309 terhadap 

pembelian air minum Aqua di Kota Pati. Hasil uji koefisien determinasi 

memperoleh hasil variabel kualitas produk, harga, promosi, dan brand image 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian air minum Aqua di Kota Pati sebesar 

56 persen. 

Penelitian (Ikasari, 2016) dengan judul Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian 

beras organik. Tujuan dari penelitiannya adalah mengetahui apakah ada pengaruh 

faktor produk, harga, tempat, pribadi, dan motivasi terhadap keputusan pembelian 

beras organik. Metode pengambilan sampel dengan teknik Probabilistik sampling 

karena populasi yang membeli beras organik tidak dapat ditentukan secara pasti. 

Metode pengolahan data yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas, 

analisis faktor, dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian memperoleh 

bahwa faktor produk berpengaruh signifikan sebesar 0,198, harga berpengaruh 

signifikan sebesar 0,048, tempat berpengaruh signifikan sebesar 0,063, dan 
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pribadi berpengaruh signifikan  sebesar 0,063 terhadap keputusan pembelian beras 

organik. Sementara hasil uji koefisien determinasi bahwa faktor produk, harga, 

tempat, pribadi, dan motivasi berpengaruh sebesar 51 persen terhadap keputusan 

pembelian beras organik.  

Penelitian (Hamonangan, 2017) dengan judul Pengaruh Lokasi, Harga, dan 

Promosi  Terhadap Keputusan Penggunaan Layanan Jasa Laundry Simply Fresh 

Laundry di Kabupaten Semarang. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh lokasi, harga dan promosi terhadap keputusan 

penggunaan layanan jasa laundry Simply Fresh Laundry di Kabupaten Semarang. 

Metode pengambilan sampel dengan teknik Accidental sampling. Metode 

pengolahan data yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi 

klasik, uji regresi linier berganda (uji F dan uji t) dan uji koefisien determinasi. 

Hasil penelitian memperoleh bahwa lokasi berpengaruh positif dan signifikan 

sebesar  0,216, harga berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,043, promosi 

berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,511 terhadap keputusan penggunaan 

layanan jasa laundry Simply Fresh Laundry di Kabupaten Semarang. 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan terhadap penelitian yang akan 

dilakukan. Ada beberapa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

akan diteliti. Perbedaan utama yaitu objek lokasi penelitian yang akan diteliti 

dengan penelitian terdahulu berbeda. Penelitian yang akan diteliti menggunakan 

variabel lokasi, harga tiket, dan fasilitas wisata yang diambil dari beberapa 

variabel yang ada di penelitian terdahulu, sedangkan penelitian terdahulu tidak 

membahas variabel lokasi, harga tiket, dan fasilitas wisata dalam satu penelitian. 
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Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu 

metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan teknik Accidental sampling 

dan metode pengolahan data dengan menggunakan uji asumsi klasik (uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi), 

analisis regresi linier berganda (uji F, dan uji t), dan analisis koefisien 

determinasi.  

2.2 Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan utama bagi perusahaan yang 

berhubungan langsung dengan konsumen. Suatu perusahaan dikatakan sukses 

dalam usahanya apabila telah berhasil memasarkan produk hasil peroduksinya 

kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan semua itu, perusahaan harus 

melaksanaan kegiatan pemasaran. Menurut (Kotler, 2005) pemasaran adalah suatu 

proses sosial dan manajerial yang didalamnya individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. 

Pertukaran atau transaksi tersebut menyebabkan konsumen mendapat barang dan 

jasa yang dapat memberikan manfaat kepada mereka, dan konsumen memberikan 

sejumlah imbalan dalam bentuk uang atau lainnya kepada perusahaan (Sumarwan, 

2011). 

Dari penjelasan pemasaran diatas dapat diterangkan bahwa pemasaran 

merupakan suatu kegiatan proses pertukaran barang dan jasa dari produsen dan 

konsumen. Konsumen atau pembeli dapat berupa inividu, instansi pemerintah, 

maupun perusahaan. Kegiatan pemasaran didalamnya terdapat adanya kebutuhan 
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dan keinginan manusia yang harus dipuaskan dalam bentuk barang dan jasa. 

Konsumen dipuaskan agar menjadi loyal. Konsumen yang loyal akan berulang 

kali melakukan pembelian, mengajak orang lain membeli dan menceritakan 

kepada orang lain tentang kebaikan produk atau jasa perusahaan yang 

memproduksinya. 

2.3 Jasa 

Menurut (Kotler, 2005) jasa merupakan setiap tindakan atau kinerja yang 

ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud dan 

tidak menyebabkan perpinahan kepemilikan. Produksi jasa bisa berkaitan dengan 

produksi secara fisik maupun tidak. Perusahaan yang menjual produk jasa seperti: 

pariwisata, hotel, penerbangan, ahli kecantikan, dan juga para professional yang 

bekerja di suatu perusahaan. 

Menurut (Daryanto, 2011) jasa memiliki empat karakteristik utama yang 

mempengaruhi program pemasaran, yaitu: 

1. Tidak berwujud (Intangible) 

 Kondisi ini menyebabkan konsumen tidak dapat melihat, mendengar, 

mengetahui, dan merasakan hasilnya sebelum jasa tersebut dibeli. Untuk 

mengurangi ketidakpastian, konsumen akan mencari informasi tentang jasa 

tersebut. Beberapa hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan 

kepercayaan calon konsumen yaitu meningkatkan visualitas jasa yang tidak 

berwujud, menekankan pada manfaat yang diperoleh, menciptakan nama merek 

(brand image) bagi jasa, atau memakai nama orang terkenal untuk meningkatkan 

kepercayaan konsumen. 
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2. Tidak terpisahkan (Inseperability) 

 Jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, yaitu perusahaan jasa yang 

menghasilkannya. Jasa diproduksi dan dikonsumsi pada saat bersamaan. Jika 

konsumen membeli suatu jasa maka konsumen akan berhadapan langsung dengan 

sumber atau penyedia jasa tersebut, sehingga penjualan jasa lebih diutamakan 

untuk penjualan langsung dengan skala operasi terbatas. Untuk mengatasi 

masalah ini, perusahaan dapat menggunakan strategi-strategi, seperti bekerja lebih 

cepat, bekerja dalam kelompok yang lebih besar, serta melatih pemberi jasa dalam 

membina kepercayaan konsumen. 

3. Bervariasi (Variability) 

 Jasa bergantung pada siapa yang menyediakan serta kapan dan dimana jasa 

itu diberikan. Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan nonstandarized 

output yang berarti bahwa terdiri dari banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis 

tergantung pada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut dihasilkan. 

4. Tidak dapat disimpan (Perishability) 

 Jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan, 

sehingga bila tidak digunakan maka jasa tersebut akan berlalu begitu saja. Pada 

umumnya permintaan jasa bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor musiman. 

2.4 Perilaku Konsumen 

Semakin majunya teknologi dan perekonomian, perusahaan juga harus 

mengembangkan strategi pemasaran, perusahaan perlu mempelajari dan 

memahami perilaku konsumen dengan hubungannnya konsumen dalam 

pembelian produk atau jasa. Menurut (Sumarwan, 2011) konsumen terdiri dari 
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dua jenis, yaitu konsumen individu dan organisasi. Konsumen individu membeli 

barang dan jasa digunakan untuk sendiri, digunakan anggota keluarga lain atau 

seluruh anggota keluarga. Konsumen organisasi meliputi organisasi bisnis, 

yayasan, lembaga sosial, lembaga sekolah dan lembaga pemerintah, dimana 

mereka harus membeli produk dan peralatan dan jasa-jasa lainnya untuk 

kepentingan organisasinya. 

Dalam menentukan jenis produk atau jasa yang dibeli, konsumen diawali 

dengan mempertimbangkan tentang produk atau jasa yang dibutuhkan, hal ini 

yang dikenal dengan perilaku konsumen. Perilaku konsumen (Consumen 

behavior) adalah kegiatan-kegiatan individu yang terlibat langsung dalam 

mendapatkan dan mempergunakan barang dan jasa, termasuk didalamnya proses 

pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut 

(Dharmmesta & Handoko, 2000). 

Dalam melakukan pembelian, seorang konsumen sering kali dipengaruhi 

oleh motif pembeli. Oleh Karena itu untuk mengetahui dan memahami proses 

motivasi yang didasari dan menggerakkan perilaku konsumen dalam melakukan 

pembelian perlu mempelajari perilaku konsumen. Menurut (Kotler, 2000) teori 

tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Teori Ekonomi Mikro 

 Teori ini didasari keputusan pembelian hasil perhitungan ekonomis, rasional 

dan sadar. Pembeli potensial berusaha membeli barang dan jasa yang akan 

memberikan kegunaan sebanyak-banyaknya, sesuai dengan selera dan harga 

relatif. 
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2. Teori Sosiologis 

 Teori ini menitikberatkan pada hubungan dan pengaruh antara individu-

individu yang berkaitan dengan perilaku mereka. Kelompok atau golongan yang 

diutamakan an bukan dari individu. Kelompok disini dapat diartikan seperti: 

keluarga, perkumpulan olahraga dan sebagainya. 

3. Teori Psikologis 

 Teori ini dibagi dalam dua bagian yaitu: teori belajar dan teori psikologis. 

Tujuan adanya teori ini adalah mengumpulkan fakta-fakta untuk mengontrol 

perilaku manusia. Kedua teori tersebut adalah teori belajar dan teori psikologis. 

4. Teori Antropologi 

 Teori ini menekankan perilaku pembelian dari kelompok masyarakat yang 

ruang lingkupnya lebih luas, seperti kelas-kelas sosial, kebudayaan dan suku. 

2.5 Lokasi 

Menurut (Sulistiyo, 2014) mengemukakan bahwa lokasi (place) 

menunjukkan berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menjadikan 

produknya dapat diperoleh dan diterima konsumen. Lokasi merupakan hubungan  

di mana perusahaan harus berlokasi dan beroperasi melakukan kegiatan usahanya 

(Lupiyoadi, 2001). Dalam hal ini ada tiga jenis interaksi yang mempengaruhi 

lokasi, yaitu :  

1. Konsumen mendatangi pemberi jasa (perusahaan), apabila keadaannya 

seperti ini maka lokasi menjadi sangat penting. Perusahaan sebaiknya 

memilih tempat dekat dengan konsumen sehingga mudah dijangkau dengan 

kata lain harus strategis. 
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2. Pemberi jasa mendatangi konsumen, dalam hal ini lokasi tidak terlalu 

penting tetapi yang harus diperhatikan adalah penyampaian jasa harus tetap 

berkualitas. 

3. Pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu langsung, berarti service 

provider dan konsumen berinteraksi melalui sarana tertentu seperti telepon, 

komputer, dan surat.  

Menurut (Tjiptono & Chandra, 2004) dalam menjalankan suatu usaha, para 

pelaku usaha atau pengusaha perlu mempertimbangkan beberapa faktor, antara 

lain:  

1. Akses, yaitu lokasi yang dilalui mudah dijangkau sarana transportasi umum. 

2. Visibilitas, yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas dari 

jarak pandang normal. 

3. Lalu lintas ada dua hal yang perlu dipertimbangkan yaitu: 

a. Kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa juga menjadi hambatan, 

misalnya terhadap pelayanan kepolisian, pemadam kebakaran, atau 

ambulans. 

b. Banyaknya orang yang berlalu lalang bisa memberikan peluang besar 

terjadinya impulse buying, yaitu keputusan pembelian yang sering 

terjadi spontan atau tanpa perencanaan. 

4. Tempat parkir yang luas, nyaman dan aman. 

5. Ekspansi, yaitu tersedia tempat yang cukup luas untuk perluasan usaha 

dikemudian hari. 

6. Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang ditawarkan. 
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7. Kompetisi, yaitu lokasi pesaing. Dalam menentukan sebuah usaha, perlu 

dipertimbangkan apakah di jalan atau daerah tersebut telah terdapat banyak 

usaha yang sejenis atau tidak. 

8. Peraturan Pemerintah yang berisi ketentuan untuk mengatur lokasi dari 

sebuah usaha-usaha tertentu. 

2.6 Harga 

Menurut (Kotler dan Amstrong, 2001) Harga adalah sejumlah uang yang 

ditukarkan untuk produk atau jasa, lebih jauh lagi harga adalah jumlah dari 

seluruh nilai yang konsumen tukarkan untuk jumlah manfaat dengan memiliki 

atau menggunakan suatu barang dan jasa. 

(Fandy, 2002) mengatakan bahwa, harga memiliki dua peranan utama 

dalam mempengaruhi keputusan pembelian, yaitu : 

1. Peranan lokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli 

untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang 

diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, adanya harga dapat 

membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya 

belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga 

dari beberapa alternatif yang tersedia. Kemudian memutuskan alokasi dana 

yang dikehendaki. 

2. Peranan informasi dari harga yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen 

mengenai faktor-faktor produk atau manfaatnya secara obyektif. 

Menurut (Saladin, n.d.) ada lima tujuan yang dapat diraih perusahaan 

melalui penetapan harga, yaitu : 
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1. Bertahan hidup (survival), yaitu pada kondisi tertentu (karena adanya 

kapasitas yang menganggur, persaingan yang semakin gencar atau 

perubahan keinginan konsumen, atau mungkin juga kesulitan keuangan), 

maka perusahaan menetapkan harga jualnya dibawah biaya total produk 

tersebut atau dibawah harga pasar. Tujuannya adalah bertahan hidup dalam 

jangka pendek. Untuk bertahan hidup jangka panjang, harus mencari jalan 

keluarnya. 

2. Memaksimalkan laba jangka pendek (Maximum current profit), yaitu 

perusahaan merasa yakin bahwa dengan volume penjualan yang tinggi akan 

mengakibatkan biaya per unit lebih rendah dan keuntungan yang lebih 

tinggi. Perusahaan menetapkan harga serendah-rendahnya dengan asumsi 

pasar sangat peka terhadap harga. Ini dinamakan “penentuan harga untuk 

menerobos pasar (market penetration pricing)”. 

3. Memaksimalkan hasil penjualan (Maximum current revenue), yaitu untuk 

memaksimalkan hasil penjualan, perusahaan perlu memahami fungsi 

permintaan. Banyak perusahaan berpendapat bahwa maksimalisasi hasil 

penjualan itu akan mengantarkan perusahaan memperoleh maksimalisasi 

laba dalam jangka panjang dan pertumbuhan bagian pasar. 

4. Menyaring pasar secara maksimum (Maximum market skimming), yaitu 

banyak perusahaan menetapkan harga untuk menyaring pasar (market 

skimming price). Hal ini dilakukan untuk menarik segmen-segmen baru. 

Mula-mula dimunculkan ke pasar produk baru dengan harga tinggi. 
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Beberapa lama kemudian dimunculkan pula produk yang sama dengan 

harga yang lebih rendah. 

5. Menentukan permintaan (Determinant demand), yaitu penetapan harga jual 

membawa akibat pada jumlah permintaan. 

Menurut (Kotler dan Amstrong, 2001) ada empat indikator yang mencirikan 

harga, yaitu : 

1. Keterjangkauan harga, merupakan kemampuan daya beli konsumen atas 

produk yang dibelinya. 

2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk, kualitas produk yang diperoleh 

sebanding dengan atau bahkan lebih besar dari nilai uang yang dikeluarkan. 

3. Kesesuaian harga dengan manfaat, yaitu manfaat yang dirasakan lebih besar 

atau sama dengan yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan produk yang 

dibelinya. 

4. Daya saing harga, kemampuan dalam menentukan harga yang didapat 

dengan harga produk yang lain. 

2.7 Fasilitas Wisata 

Menurut (Fandy, 2008) fasilitas adalah penyediaan perlengkapan-

perlengkapan fisik untuk memberi kemudahan kepada konsumen untuk 

melaksanakan aktivitas-aktivitas sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. 

Fasilitas merupakan penampilan, kemampuan sarana prasarana, dan keadaan 

lingkungan sekitarnya dalam menunjukkan eksistensinya kepada eksternal yang 

meliputi fasilitas fisik (gedung), perlengkapan dan peralatan (Lupiyoadi, 2001).  
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Menurut (Sumayang, 2003) menjelaskan beberapa indikator yang perlu 

diperhatikan dalam penyediaan fasilitas antara lain: 

1. Kelengkapan, kebersihan, dan kerapian fasilitas yang ditawarkan adalah 

keadaan fasilitas perusahaan yang dilengkapi oleh atribut yang 

menyertainya dan didukung dengan kebersihan dan kerapian saat konsumen 

menggunakan fasilitas tersebut. 

2. Kondisi dan fungsi fasilitas yang akan ditawarkan adalah fasilitas yang 

berfungsi dengan baik dan tidak mengalami kerusakan. 

3. Kemudahan menggunakan fasilitas yang ditawarkan adalah fasilitas yang 

ditawarkan kepada konsumen adalah fasilitas yang sudah familier bagi 

konsumen sehingga konsumen dapat menggunakannya dengan mudah. 

4. Kelengkapan alat yang digunakan adalah alat yang digunakan oleh 

konsumen sesuai dengan spesifikasinya.  

2.8 Keputusan Berkunjung 

Dalam memahami perilaku konsumen, terdapat banyak pengaruh yang 

mendasari seseorang mengambil keputusan pembelian suatu produk atau jasa. 

Rangsangan tersebut kemudian diproses dalam diri sesuai dengan karakteristik 

pribadinya, sebelum akhirnya mengambil keputusan pembelian. Keputusan 

berkunjung wisatawan pada konsep teori keputusan pembelian konsumen yang 

diterapkan dalam keputusan berkunjung wisatawan. Menurut (Fandy, 2008) 

keputusan pembelian adalah sebuah proses dimana konsumen mengenal 

masalahnya, mencari informasi mengenai produk atau merek tertentu dan 
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mengevaluasi seberapa baik masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan 

masalahnya, yang kemudian mengarah kepada keputusan pembelian. 

Menurut (Kotler, 2000) keputusan pembelian konsumen melewati lima 

tahapan yaitu: 

 

Bagan 1. Proses Pengambilan Keputusan 

 

1. Pengenalan kebutuhan 

Pengenalan kebutuhan muncul ketika konsumen menghadapi masalah, yaitu 

suatu keadaan dimana terdapat perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan 

keadaan yang terjadi sebenarnya. Tujuan akhir dari suatu keputusan pada 

hakikatnya adalah memecahkan masalah. Apabila masalah tidak terdefinisikan 

dengan jelas, maka konsumen seringkali mengembangkan sejumlah alternatif 

yang tidak relevan, dan jelas ini akan berdampak pada tingkat kepuasan 

konsumen. 

2. Pencarian informasi 

Pencarian informasi mulai dilakukan ketika konsumen memandang bahwa 

kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan membeli dan mengonsumsi produk. 

Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan dalam ingatannya (pencarian 

internal) dan mencari informasi dari luar (pencarian eksternal). 

Pengenalan 

Kebutuhan 

Pencarian 
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Evaluasi 

Alternatif 

Keputusan 

Pembelian 

Perilaku Pasca 
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3. Evaluasi alternatif 

Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek, 

dan memilihnya sesuai dengan keinginan konsumen. Pada proses ini konsumen 

membandingkan berbagai merek pilihan yang dapat memberikan manfaat 

kepadanya serta masalah yang dihadapinya. 

4. Keputusan pembelian 

Setelah tahap evaluasi alternatif, konsumen akan menentukan sikap dalam 

pengambilan keputusan apakah membeli atau tidak. Jika memilih untuk membeli 

produk, konsumen akan dihadapkan pada beberapa alternatif pengambilan 

keputusan seperti produk, harga, penjual dan waktu. 

5. Perilaku pasca pembelian 

Setelah melakukan pembelian produk atau jasa, onsumen akan mengalami 

beberapa tingkatan kepuasan dan ketidakpuasan. Tahap ini dapat memberikan 

informasi yang penting bagi perusahaan apakah produk dan pelayanan yang telah 

dijual dapat memuaskan konsumen atau tidak. Kepuasan dan ketidakpuasan 

konsumen dengan suatu produk akan mempengaruhi perilaku selanjutnya. Jika 

konsumen merasa puas, dia akan menunjukkan probabilitas yang lebih tinggi 

untuk membeli produk itu lagi, dan ada kecenderungan mengatakan hal yang baik 

tentang produk tersebut. Sedangkan konsumen yang merasa tidak puas akan 

mengatakan sebaliknya. 

2.9 Kerangka Pemikiran 

Permasalahan awal penelitian terletak pada salah satu visi dan misi 

Agrowisata Kebun Belimbing yaitu tidak tercapainya jumlah kedatangan 
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konsumen ke Agrowisata Kebun Belimbing yang ditargetkan pada tahun 2017. 

Dalam menggapai salah satu visi dan misi Agrowisata Kebun Belimbing dengan 

meningkatkan minat konsumen untuk berkunjung. Konsumen memiliki 

karakteristik pribadi yang meliputi: jenis kelamin, usia, asal kedatangan, 

pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, dan rata-rata pendapatan per bulan yang 

harus diketahui oleh pengelola Agrowisata Kebun Belimbing untuk menentukan 

konsumen yang bagaimana yang akan menjadi target pasar. Pengetahuan 

karakteristik konsumen dilakukan analisis deskriptif persentase. 

Disisi lain perlu juga diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen 

untuk berwisata ke Agrowisata Kebun Belimbing. Faktor yang ditetapkan untuk 

diteliti meliputi: faktor lokasi, harga tiket, dan fasilitas wisata yang ditawarkan. 

Konsumen akan mempertimbangkan waktu jarak tempuh tempat tinggal 

konsumen dengan lokasi Agrowisata Kebun Belimbing. Konsumen akan 

mempertimbangkan jumlah pendapatan dengan biaya masuk dan biaya pada saat 

berwisata ke Agrowisata Kebun Belimbing. Konsumen akan mempertimbangkan 

apakah biaya yang dikeluarkan pada saat berwisata sesuai dengan manfaat dan 

fasilitas yang didapat oleh konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan berwisata yang meliputi: lokasi, harga tiket, dan fasilitas wisata 

dilakukan analisis regresi linier berganda (uji F dan uji t) dan analisis koefisien 

determinasi. 

Pertimbangan faktor lokasi, harga tiket, dan fasilitas wisata yang ditawarkan 

membuat suatu keputusan berwisata di Agrowisata Kebun Belimbing. 

Pengambilan keputusan berwisata meliputi: Pengenalan kebutuhan, pencarian 
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informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. 

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif persentase. Tujuan akhir dari 

penelitian ini adalah untuk membantu menyelesaikan salah satu permasalahan 

yang ada di Agrowisata Kebun Belimbing, sehingga dapat menjadi salah satu 

pertimbangan untuk mengembangkan wisata dan Agrowisata Kebun Belimbing 

menjadi tempat wisata yang banyak digemari konsumen.  
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2.10 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dikemukakan 

hipotesis penelitian sebagai berikut : 

1. Di duga lokasi, harga tiket, dan fasilitas wisata berpengaruh simultan 

terhadap keputusan berwisata di Agrowisata Kebun Belimbing. 

2. Di duga lokasi, harga tiket, dan fasilitas wisata berpengaruh parsial terhadap 

keputusan berwisata di Agrowisata Kebun Belimbing. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


