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BAB II 

LANADASN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Amelia (2008) membahas tentang sikap konsumen terhadap telur bermerek 

dan curah, selain itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan 

konsumen dalam mengkonsumsi telur ayam, pasca flu burung dengan metode 

analisis deskriptip, analisis multiatribut fishbein dan analisis uji t. Hasil analisis 

uji t berpasangan, nilai probabilitas (sig 2 tailed) adalah 0,326 lebih besar dari 

0,05, maka hipotesis (Ho) diterima. Artinya tidak ada perbedaan yang nyata antara 

rata-rata frekuensi pembelian telur bermerek konsumen rumah tangga di Hero 

Supermarket Padjajaran Bogor pada saat sebelum dan sesudah terjadinya kasus flu 

burung di Bogor. Perbedaan penelitian ini mengunakan metode regresi linier 

berganda untuk melihat pengaruh persepsi konsumen terhadap permintaan telur 

bermerek  

Natalia (2009) menganalisis faktor persepsi yang memengaruhi Minat 

konsumen untuk berbelanja pada Giant Hypermarket Bekasi, penelitian ini 

dilakukan untuk menguji pengaruh dari lokasi, kelengkapan produk, kualitas 

produk, harga, pelayanan, kenyamanan dalam berbelanja dan promosi. Metode 

analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasilnya menjukan 

nilai signifikan variabel lokasi (0,026), kelengkapan produk (0,004), kualitas 

produk (0,007), harga (0,000), dan promosi (0,000) lebih kecil dari 0,05 artinya 

berpengaruh terhadap minat konsumen untuk berbelanja. Perbedaan penelitian 

menganalisis permintaan telur bermerek dengan variabel bebas harga telur 

bermerek, harga barang pengganti, pendapatan, selera dan persepsi konsumen.
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Haliana (2006) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen 

dalam pengambilan keputusan pembelian produk Mie Instan Merek Indomie. 

bertujuan untuk mengetahui apakah diantara faktor budaya, sosial, pribadi dan 

psikologis dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Metode analisis 

menggunakan korelasi spearmen dan uji chi square. hasil pengujian yang dilakukan 

didapat bahwa sumua faktor baik budaya, sosial, pribadi dan psikologis berpengaruh 

terhadap pengambilan keputusan pembelian produk Mie Instan Merek Indomie. 

Perbedaan penelitian ini mengunakan uji regresi linier berganda untuk meganalisis 

penggaruh persefsi konsumen terhadap permintaan telur bermerek. 

Novandri (2011)   menganalisis motif pembelian dan profil perilaku produk 

panggan organik. Variabel yang digunakan niat beli, kesadaran konsumen terhadap 

lingkungan dan keterlibatan konsumen. Metode yang digunakan analisis deskriptif 

dan analisis Partial Least Square (PLS). Hasilnya kesadaran konsumen terhadap 

lingkungan mempunyai pengaruh signifikan terhadap keterlibatan konsumen dalam 

pembelian produk pangan organik dengan nilai koefisin regresi sebesar 0,751. 

Perbedaan dengan penelitian ini, menambahkan faktor persefsi konsumen kedalam 

permintaan dan dianalisis mengunakan regresi linier berganda. 

Soetrisno (1999) menbandingkan kualitas telur bemerek dengan telur curah dan 

buras. Meneliti kandungan telur bemerek, telur curah dan telur buras dari luar 

maupun dari dalam. metode yang digunakan adalah menbandingkan antar kelompok 

dan antar umur dengan nilai uji t. Hasilnya tidah ada perbedaan yang nyata secara 

fisik luar anatara telur bermerek dengan telur curah dan telur buras karena nilai p < 
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0,05. Perbedaan dengan penelitian ini mengunkan metode linier berganda sebagai alat 

hitung.  

Fitrini (2006) menganalisis variabel – variabel yang mempengaruhi permintaan 

telur ayam ras di Kota Padang dan respon permintaan telur ayam ras di Kota Padang 

terhadap variabel yang mem-pengaruhi. Model analisa yang digunakan adalah model 

regresi non linear, exponential. Hasil Uji F hitung diperoleh sebesar 22,106 pada taraf 

nyata 0,01 (P<0,01) dan Nilai koefisien determinasi (R2) diperoleh sebesar 0,888. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah mengunakan metode analisis regresi linier 

berganda dan meganalisis pengaruh persefsi konsumen terhadap permintaan telur 

bermerek. 

Suryani (2010) menganalisis permintaan telur di Kabupaten Sleman. Data yang 

diambil terdiri dari harga telur, harga daging sapi, harga daging ayam, harga beras, 

harga ikan segar, dan jumlah penduduk. Model yang digunakan fungsi Cobb-

Douglas. hasil analisis diperoleh R adjusted sebesar 0,82 (82%) dan hasil F hitung 

sebesar 10,025 dan ternyata nilai tersebut lebih besar dari nilai F-tabel pada tingkat 

kenyataan 99%. Perbedaan dengan penelitian ini mengunakan komoditas telur 

bermerek dan menggunakan analisis linier berganda untuk melihat pengaruh persefsi 

terhadap permintaan.  

Febrianto (2017)  menganalisis proyeksi elastisitas permintaan telur ayam ras di 

Malang Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah survei melalui wawancara 

kepada responden Penentuan lokasi penelitian ditentukan dengan multistage sampling 

dimana Jawa Timur. Responden penelitian adalah seluruh konsumen telur ayam ras di 

Malang Raya yang berusia 18-60 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor 
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yang mempengaruhi permintaan telur ayam ras di Malang Raya adalah harga telur 

ayam ras, harga telur asin, harga ikan bandeng.  

(Hanafi 2014) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan 

tempe di Kelurahan Jurangmangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive random 

sampling. Responden yang diambil dalam penelitian ini yaitu jumlah KK dari salah 

satu RW di daerah perkampungan dengan jumlah KK terbanyak yaitu RW 004 

dengan jumlah KK sebesar 1975 KK. Hasil analisis uji t didapat bahwa harga tempe 

berpengaruh sangat nyata terhadap permintaan tempe pada taraf kepercayaan 99%, 

sedangkan harga telur, dan jumlah anggota keluarga tidak berpengaruh nyata terhadap 

permintaan tempe 

2.2 Kajian Pustaka  

2.2.1 Telur Curah dan Bermerek  

Telur adalah sumber protein yang relatif murah. Selain itu juga telur 

mengandung choline, yaitu zat yang diperlukan oleh tubuh supaya tetap sehat 

terutama untuk perkembangan otak dan memori. Manfaat lain yang didapatkan dari 

mengkonsumsi telur yaitu sebagai sumber nutrisi penting, mencegah penyebaran 

Food-Borne Phatogen E Coli, mencegah kadar kolesterol dalam darah, menjaga 

kesehatan mata dan sebagai sumber protein. 

Sifat-sifat telur yang dijelaskan oleh Anggorodi 1985 sebagai berikut : 

1. Kulit telur sangat mudah pecah, retak dan tidak mampu menahan tekanan 

mekanisme yang besar sehingga telur tidak dapat diperlakukan secara mekanisme 

dalam suatu sistem kontinu. 
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2. Telur tidak mempunyai bentuk ukuran yang sama besar sehingga bentuk elipsnya 

memberikan masalah untuk penanganan secara mekanisme dalam suatu sistem 

yang kontinu. 

3. Udara, kelembaban relatif dan suhu dapat mempengaruhi mutu terutama kuning 

telur dan putih telur dan menyebabkan perubahan-perubahan secara teknis dan 

bakteriologis. 

4. Mutu isi bagaimanapun baiknya tetapi kenampakan luar berpengaruh dalam 

penjualan telur terutama mempengaruhi harganya. 

Telur bermerek (branded egg) adalah telur yang dihasilkan oleh peternakan 

ayam dengan perlakuan khusus pada pakan ternaknya. Biasanya sejumlah peternakan 

ayam mengalokasikan sekitar 5-10 persen dari total populasi ayamnya untuk 

dijadikan telur-telur bermerek. Jenis-jenis telur bermerek yang beredar dipasaran 

banyak jenisnya yaitu telur Omega-3 vegetarian, telur Rendah kolesterol, telur Prima 

omega-3+vitamin A dan telur Vegetarian. Masing-masing jenis telur bermerek 

dihasilkan dari sumber pakan yang berbeda seperti ada yang berasal dari jagung 

ditambahkan ampas buah merah serta ada juga yang seluruh pakannya berasal dari 

sumber nabati (Amelia, 2008). 

Manfaat dari telur-telur bermerek adalah meningkatkan kecerdasan otak, 

menurunkan kadar kolesterol, mencegah diabetes, mengatasi gangguan pandangan 

mata kabur dan meningkatkan kekebalan tubuh. Manfaat lainnya adalah 

menghilangkan gejala penyakit radang sendi, menghilangkan gangguan tulang 

belakang dan otak (multiple sclerosis) serta menghambat pertumbuhan kanker 

(Amelia, 2008). 
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2.2.2 Permintaan 

Permintaan menurut Badriah (2017) adalah sejumlah barang yang dibeli atau 

diminta pada suatu harga dan waktu tertentu, atau sesuatu yang diinginkan oleh 

seseorang untuk dimiliki agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Permintaan 

menunjukan banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar ditingkat harga, 

pendapatan dan periode tertentu.  

Sukirno (2013) menyatakan bahwa permintaan adalah bernagai jenis dan 

jumlah barang atau jasa yang diminta pembeli pada berbagai kemungkinan harga 

dalam periode tertentu di pasar. Jika seseorang mengatakan permintaan maka yang 

dimaksud adalah transaksi tukar beli yang telah dilakukan terhadap suatu barang atau 

jasa. 

Permintaan adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai 

tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Permintaan konsumen terhadap suatu barang 

tidak hanya dipenggaruhi oleh barang itu sendiri melainkan juga dipenggaruhi oleh 

pendapatan konsumen, harga barang lain, selera dan sebagainya. (Joesron, 2003) 

Dx = f ( Px,Y, Py, T, u) 

Keterangan: Dx = Jumlah barang yang diminta  

Px = Harga barang itu sendiri  

Y  = Pendapatan konsumen  

Py  = Harga barang lain 

T  = Selera 

U = Faktor-faktor lain  
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Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan 

yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta, atau 

merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana sifat-sifat hubungan antara 

permintaan terhadap suatu barang dengan harganya. 

Joerson (2003) menyatakan hukum permintaan mengatakan bahwa terjadi 

pengaruh timbal balik antara barang yang diminta dengan harga, jika faktor lain tidak 

mengalami perubahan (cetris paribus) Dalam hal ini, hukum permintaan mengatakan 

bila harga suatu barang dan jasa naik, sedangkan harga barang-barang dan jasa 

lainnya tetap sama, maka konsumen cenderung  melakukan subtitusi, menggantikan 

barang atau jasa yang harganya naik dengan brang yang lain (yang mempunyai fungsi 

sama) yang harganya relative lebih murah. 

Mujiyanto (2011) menyatakan bahwa terdapat banyak faktor yang 

mempengaruhi permintaan selain harga barang itu sendiri, diantaranya adalah selera 

dan persepsi konsumen, banyaknya konsumen di pasar, pendapatan, harga barang lain 

yang berhubungan dengan barang tersebut, prakiraan akan harga-harga dan 

pendapatan dimasa depan.  

Permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang antara lain adalah harga 

barang yang bersangkutan, harga barang substitusi atau komplemennya, selera, 

jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan (Joesron, 2003). 

1 Harga barang akan memengaruhi jumlah barang yang diminta. Artinya bila 

yang satu naik maka yang lainnya akan turun dan begitu juga sebaliknya jika 

harga turun maka jumlah permintaan barang akan meningkat. Semua ini 
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berlaku dengan catatan faktor lain yang mempengaruhi jumlah permintaan 

dianggap tetap. 

2 Harga barang dan jasa pengganti (substitusi) ikut memengaruhi jumlah 

barang dan jasa yang diminta. Apabila harga dari barang substitusi lebih 

murah maka orang akan beralih pada barang substitusi tersebut. Akan tetapi 

jika harga barang substitusi naik maka orang akan tetap menggunakan 

barang yang semula. 

3 Perubahan tingkat pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang 

dikonsumsi. Secara teoretis, peningkatan pendapatan akan meningkatkan 

konsumsi. Bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi tidak 

hanya bertambah kuantitasnya, tetapi kualitasnya juga meningkat. 

4 Selera merupakan variabel yang mempengaruhi besar kecilnya permintaan. 

Selera dan pilihan konsumen terhadap suatu barang bukan saja dipengaruhi 

oleh struktur umum konsumen, tetapi juga karena faktor adat dan kebiasaan 

setempat, tingkat pendidikan, atau lainnya. 

5 Semakin banyaknya jumlah penduduk makin besar pula barang yang 

dikonsumsi dan makin naik permintaan. Penambahan jumlah penduduk 

mengartikan adanya perubahan struktur umur. Dengan demikian, 

bertambahnya jumlah penduduk adalah tidak proporsional dengan 

pertambahan jumlah barang yang dikonsumsi. 
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2.2.4 Persepsi Konsumen  

Persepsi konsumen dapat diartikan sebagai proses perolehan, penafsiran, 

pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi tentang suatu produk atau barang. Apa 

yang diperoleh, ditafsirkan, dipilih dan diatur adalah informasi indrawi dari 

lingkungan sosial, serta yang menjadi fokusnya adalah produk barang atau jasa  

(Nugroho 2017).   

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. 

Penginderaan adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat 

penerima yaitu alat indera. Namun proses tersebut tidak terhenti disitu saja, pada 

umunya stimulus itu diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai puat susunan syaraf, dan 

proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak dapat 

lepas dari proses penginderaan dan proses penginderaan merupakan proses awal 

terjadinya persepsi (Hikmah 2013). 

Persepsi menurut Slameto (2010) adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, 

atau hubungan-hubungan yang diproleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan. Persepsi adalah memberikan makna pada stimilus indrawi 

(senssory stimuli). 

persepsi pada intinya merupakan suatu interpretasi dari hasil panca indera 

dalam suatu objek walaupun hasilnya berbeda dan dalam keadaan sadar. Di sini objek 

yang dimaksud adalah telur bermerek, sehingga persepsi konsumen dalam fenomena 

ini sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian.  
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Menurut Hikmah (2013) ada beberapa hal yang di perlukan agar persepsi dapat 

disadari oleh individu yaitu:  

a. Adanya objek yang dipersiapkan. Objek menimbulkan sitimulus yang 

mengenai alat indera atau reseptor stimulus dapat datang dari luar langsung 

mengenai alat indera (reseptor), dapat datang dari dalam yang langsung 

mengenai sayaraf penerima (sensoris) yang berkerja sebagai reseptor. 

b. Alat indera atau reseptor. Yaitu merupakan alat untuk menerima stimulus, 

disamping itu harus ada pula syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan 

stimulus yang di terima reseptor ke pusat syaraf yaitu otak sebagai pusat 

kesadaran, dan sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf 

motorik.  

c. Adanya perhatian. Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi 

terhadap sesuatu diperlukan adanya perhatian yang merupakan langkah 

pertama sebagai suatu kesiapan dalam mengadakan persepsi.  

Jadi indikator persepsi dapat disimpulkan dimana objek yang menimbulkan 

stimulus yaitu telur bermerek kemudian mengenai alat indera berupa mata, telinga, 

hidung, kulit, mulut, akal dan hati yang diterima oleh konsumen kemudian dikirim ke 

pusat sayaraf yang dilakukan secara sadar sehinnga menimbulkan sebuah perhatian 

yang terpusat pada produk telur bermerek.  

Menurut Hikmah (2013) proses persepsi secara umum terbagi dalam empat 

tahap yaitu:   
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a. Perhatian dan seleksi (Attention and Selection) 

Pemilihan informasi secara selektif hanya memberikan kesempatan pada 

proporsi yang kecil dari seluruh informasi yang ada. Proses seleksi ini 

berasal dari proses terkontrol, yaitu individu secara sadar memutuskan 

informasi mana yang akan diperhatikan dan mana yang akan diabaikan.  

b. Organisasi (Organization) 

Pada tahap ini, informasi ysng telah masuk seleksi pada tahap sebelumnya 

akan diorganisasikan. Adapun cara untuk mengorganisasi informasi secara 

efisien adalah schema. Schema adalah kerangka kognitif yang 

menggambarkan pengetahuan yang diorganisasi dengan pemberian konsep 

atau stimulus ysng dibangun melalui pengalaman.  

c. Interpretasi (Interpretation) 

Setelah perhatian digambarkan pada stimulus tentu dan informasi telah 

diorganisasi, maka individu akan mencoba untuk memproleh jawaban 

tentang makna dari informasi tersebut. Tahap ini sangat di pengaruhi oleh 

causal attribution,yaitu sebuah percobaan untuk menjelaskan mengapa 

sesuatu terjadi seperti itu.  

d. Pencarian kebali (Retrievel)  

Informasi yang telah tersimpan dalam sebuah memori harus dicari kembali 

bila informasi digunakan. Individu akan lebih mudah mendapatkan kembali 

informasi yang telah tersimpan  bila telah tersekema dan terorganisis dengan 

baik.   
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Gambar 1. Tahapan Proses Persepsi 

 Proses persepsi bermula dari diterimanya stimulus yang berasal dari 

lingkungan luar. Stimulus tersebut akan menghasilkan sensasi pada panca indera. 

Sensasi yang diterima oleh panca indera tersebut kemudian diteruskan menuju ke 

detektor bentuk. Pada detektor bentuk, sensasi dianalisis dengan tingkatan yang lebih 

tinggi dari sebelunya. Analisis ini dilakukan dengan lebih mendalam dan mendetail. 

Hasil analisis kemudian dikirim ke otak dan selanjutnya diintegrasikan untuk 

membentuk suatu persepsi yang utuh tentang stimulus tersebut.  

Jadi proses persepsi diawali dengan perhatian dan seleksi terhadap informasi 

yang ada yaitu produk telur bermerek, kemudian informasi yang telah terseleksi 

sersebut diorganisir, kemudian mulailah tahap interpretasi, yaitu yaitu individu 

mencoba memahami makna informasi tersebut. Ketika individu membutuhkan 

informasi tersebut, maka dilakukan tahap pencarian kembali.  

Menurut Hikmah (2013) bentuk-bentuk persepsi adalah sebagai berikut:  

a. Persepsi melalui indera penglihatan  

Panca indera merupakan alat utama dalam individu mengadakan persepsi. 

Seseorang dapat melihat dengan matanya tetapi mata bukanlah satu-satunya 

bagian hingga individu dapat mempersepsi apa yang dilihatnya, mata hanyalah 

merupakan salah satu alat atau bagian yang menerima stimulus, dan stimulus 

Rangsangan Seleksi 
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ini dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya individu dapat 

menyadari apa yang dilihat.  

Apabila seseorang melihat sesuatu objek maka stimulus yang mengenai mata 

bukanlah objeknya secara langsung, tetapi sinar yang dipantulkan oleh objek 

tersebut yang berkerja sebagai stimulus yang mengenai mata. Sinar yang 

mengenai mata mempunyai sifat gelombang, ada yang bergelombang pendek 

dan ada juga yang bergelombang panjang. Di samping itu sinar juga 

mempunyai sifat kekuatan atau intensitas gelombang yang bermacam-macam. 

Perbedaan dalam soal intensitas akan membawa perbedaan dalam soal terang 

tidaknya sinar yang diterima. Perbedaan panjang pendeknya gelombang akan 

membawa perbedaan dalam warna yang dilihat. Apabila seseorang melihat 

suatu benda, maka dari benda itu dapat dilihat bentknya, jaraknya, warnanya, 

ukuranya dan kadang-kadang geraknya.  

b. Persepsi melalui indera pendegaran 

Orang dapat mendengar sesuatu dengan alat pendengaran, yaitu telinga. 

Telinga merupakan salah satu alat untuk dapat mengetahui sesuatu yang ada 

disekitarnya. Telinga dapat dibagi atas beberapa bagian yang masing-masing 

mempunyai fungsi atau tugas sendiri-sendiri, yaitu:  

- Telinga bagian luar, yaitu bagian yang meneriam stimulus dari luar.  

- Bagian tengah, yaitu merupakan bagian yang meneruskan stimulus yang 

diterima oleh telinga bagian luar, jadi bagian ini merupakan transformer. 
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- Telinga bagian dalam, yaitu merupakan reseptor syaraf-syaraf penerima 

yang sesitif. 

Seperti halnya dalam penglihatan, dalam pendengaran individu dapat mendegar 

apa yang menegenai reseptor sebagai suatu respon terhadap stimulus tersebut. Kalau 

individu dapat menyadari apa yang didengar, maka dalam hal ini individu dapat 

mempersepsi apa yang didengar dan terjadilah suatu pengamatan atau persepsi.  

c. Persepsi melalui indera penciuman  

Orang dapat mencium bau sesuatu melalui alat indera pencium yaitu hidung. 

Sel-sel penerima atau reseptor bau terletak dibagian hidung sebelah dalam. 

Stimulusnya berwujud benda-benda yang bersifat khemis atau gas yang dapat 

menguap dan mengenai alat-alat penerima yang ada dalam hidung, kemudian 

diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak dan sebagai respon dari stimulus 

tersebut orang dapat menyadari apa yang diciumnya.  

d. Persepsi melalui indera pengecap  

Indera pengecap terdapat di lidah. Stimulusnya berupakan benda cair. Zat 

cair itu mengenai ujung sel penerima yang terdapat pada lidah, yang kemudian 

dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya orang dapat 

menyadari atau mempersepsi tentang apa yang dikecap itu. Mengenai rasa ada 

empat macam rasa pokok yaitu pahit, manis, asin dan asam. Masing-masing 

rasa ini mempunyai daerah peneriama rasa sendiri-sendiri pada lidah. 
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f. Persepsi melalui indera peraba (kulit) 

Indera ini dapat merasakan rasa sakit, rabaan, tekanan dan temperatur. Tetapi 

tidak semua bagian kulit dapat menerima rasa-rasa ini. Pada bagian-bagian  

tertentu saja yang dapat menerima stimulus-stimulus tertentu. Rasa-rasa 

tersebut di atas merupakan rasa-rasa kulit yang primer, sedangkan di samping 

itu masih terdapat variasi yang bermacam-macam.  

Rasa tekanan dan rabaan, stimulusnya langsung mengenai bagian kulit 

rabaan dan tekanan. Stimulus ini akan menimbulkan kesadaran akan lunak, 

keras, halus maupun kasar.  

Stimulus yang dapat menerima rasa sakit dapat bersifat khemis maupun 

electrical dan sebangsanya yang pada pokoknya stimulus itu cukup kuat 

menimbulkan kerusakan pada kulit dan hal ini menimbulkan rasa sakit. 

Bentuk persepsi pada intinya merupakan persepsi yang tidak hanya 

dilakukan oleh penglihatan saja, namun dengan alat indera secara lengkap agar 

menghasilkan suatu data yang maksimal dan sesuai dengan kenyataan yang ada 

di lapangan, dimana stimulus itu bersifat kuat maka hasil yang didapat agar 

lebih spesifik.  

Jenny (2012) berpendapat faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada 

dasarnya dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

a. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang 

terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain:  

- Fisikologis  
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Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh 

ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti 

terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada 

tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga 

dapat berbeda.  

- Perhatian  

Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk 

memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental 

yang ada pada suatu objek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga 

perhatian seseorang terhadap objek juga berbeda dan hal ini akan 

mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek.  

Minat  

Persepsi terhadapa suatu objek bervariasi tergantung pada seberapa banyal 

energi atau Perceptual vigilance yang digerakkan untuk mempersepsi. 

Perceptual vigilance merupakan kecendrungan seseorang untuk 

memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai 

minat.  

- Pengalamn dan Ingatan  

Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana 

seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui 

suatu rangsangan dalam menerima berreaksi dan mengingat.  
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Faktor internal pada intinya berupa fisiologis, perhatian, minat, kebutuhan 

searah, pengalaman, suasana hati konsumen, sangat mempengaruhi dalam terjadinya 

persepsi, karena hubungan akan hal ini sangat berkaitan erat, walaupun pada 

kenyataannya semua juga tergantung objek dan energi yang diginakan.  

b. Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan karekteristik dari 

lingkungan dan objek-objek yang terlibat didalamnya. Elemen-elemen 

tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya 

dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakanya atau menerimanya. 

Sementara itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah: 

a. Ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus  

Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu objek, 

maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi 

persepsi individu dengan melihat bentuk ukuran suatu objek individu akan 

mudah untuk perhatian pada giliranya membentuk persepsi. 

b. Warna dari objek-objek 

Objek-objek yang mempunyai cahaya lebih banyakakan lebih mudah 

dipahami (to be perceived) dibandingkan dengan yang sedikit. 

c. Keunikan dan kekontrasan stimulus  

Stimulus luar yang penampilanya dengan latar belakang dan sekelilingnya 

yang sama sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik 

perhatian.  

d. Intensitas dan kekuatan dari stimulus  
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Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila sering diperhatikan 

dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus 

merupakan daya dari suatu objekyang bisa mempengaruhi persepsi. 

e. Motion atau gerakan 

Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap objek yang 

memberikan gerakan dalam jangkauan pandang dibandingkan objek yang 

diam.  

Faktor eksternal pada intinya sangat dipengaruhi oleh ukuran dan 

penempatan objek, warna dan objek serta intensitas dan kekuatan dari stimulus,  

semakin sering konsumen membeli produk telur ayam bermerek persepsi yang 

terbentuk dalam otak juga akan semakin kuat.  

2.2.5 Pemasaran  

Mujayanah (2017) pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang dilakukan 

oleh para pengusaha dalam usahnya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, 

berkembang dan mendapatkan laba. Keberhasilan perusahaan mencapai tujuan bisnis 

tergantung keahlian dibidang pemasaran, produksi, keuangan maupun bidang yang 

lain. Selain itu juga tergantung pada kempuan perusahaan untuk mengkombinasikan 

fungsi-fungsi tersebut agar organisasi dapat berjalan lancar.  

Pemasaran sebagai suatu sistem dari kegiatan-kegitan yang saling berhubungan, 

dengan maksud merencanakan, menetukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen. Kegiatan-kegitan tersebut 

beroprasi didalam lingkungan yang dibatas oleh sumber-sumner dari perusahaan itu 

sendiri, peraturan-peraturan maupun konsekuensi sosial dari perusahaan. Pada 
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umumnya, dalam pemasaran perusahaan berusaha menghasilkan laba dari penjualan 

barang dan jasa yang diiptakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Namun 

demikian pemasaran juga dilakukan untuk mengembangkan, mempromosikan dan 

mendistribusikan program-program juga jasa yang disponsorioleh organisasi non 

laba.   

Abekti (2014) ukuran keberhasilan dalam menerapkan strategi pemasaran 

adalah mampu memberikan kepuasan kepada para konsumen, indikasinya semakin 

banyak konsumen yang menerima produk atau jasa yang ditawarkan, artinya 

kepuasan konsumen makin besar dan strategi pemasaran juga berhasil. 

Soekarwati (2002)  Pada dasarnya, sistem atau organisasi pasar dapat 

dikelompokkan ke dalam tiga komponen, yaitu : 

a. Struktur pasar (market structure), merupakan gambaran hubungan antara 

penjual dan pembeli yang dilihat dari jumlah lembaga pemasaran, 

diferensiasi produk, dan kondisi keluar masuk pasar (entry condition).  

b. Perilaku pasar (market conduct) merupakan gambaran tingkah laku lembaga 

pemasaran dalam menghadapi struktur pasar, untuk tujuan mendapatkan 

keuntungan sebesar-besarnya, yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, 

penentuan harga, serta siasat pasar, seperti  potongan harga, penimbangan 

yang curang, dan lain-lain. .         

c. Keragaan pasar (market performance) merupakan gambaran gejala pasar 

yang tampak akibat interaksi antara struktur pasar (market structure) dan 

perilaku pasar (market conduct).   
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Saluran pemasaran merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus barang-barang 

dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai ke konsumen.  Pada pemasaran 

komoditas pertanian sering dijumpai adanya rantai pemasaran yang panjang yang 

melibatkan banyak pelaku pemasaran. 

2.2.6 Perilaku Konsumen  

Para pemasar membutuhkan informasi yang andalah mengenai konsumennya 

dan ketrampilan khusus untuk menganalisis dan menginterpretasikan informasi. 

Kebutuhan ini berkontribusi pada pengembangan perilaku konsumen sebagai bidang 

studi spesifik dalam pemasaran. Secara  ederhana, istilah perilaku konsumen 

mengacu pada perilaku yang ditunjukkan oleh para individu dalam membeli dan 

menggunakan barang dan jasa. Pada hakikatnya, lingkup studi perilaku konsumen 

meliputi sejumlah aspek krusial. 

Juwariah (2016) menyatakan bahwa aspek-aspek tersebut terdiri dari  siapa 

yang membeli produk atau jasa, apa yang dibeli, mengapa membeli produk atas jasa 

tersebut, kapan membeli, dimana membelinya, bagaimana proses keputusan 

pembeliannya, dan berapa sering membeli atau menggunakan  roduk atau jasa 

tersebut. Selanjutnya Balqiah (2014) menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah 

perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, 

mengevaluasi, dan menghentikan konsumsi produk, jasa, dan gagasan. 

Menurut Watimah (2015) bahwa perilaku konsumen adalah tindakan yang 

langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk 

atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. 

Sedangkan menurut Saputri (2018) bahwa perilaku konsumen merupakan perilaku 
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pembelian konsumen akhir, baik individu maupun rumah tangga, yang membeli 

produk untuk konsumsi personal. 

Beberapa pengertian perilaku konsumen yang diberikan oleh para ahli 

pemasaran, dapat disimpulkan, yaitu : 

1. Perilaku konsumen menyoroti individu dan rumah tangga. 

2. Perilaku konsumen menyangkut suatu proses keputusan sebelum pembelian 

serta tindakan dalam memperoleh, memakai, mengkonsumsi, dan 

menghabiskan produk. 

3. Perilaku konsumen meliputi perilaku yang dapat diamati seperti jumlah yang 

dibelanjakan, kapan, dengan siapa, siapa saja, dan bagaimana barang yang 

sudah dibeli dikonsumsi. Selain itu juga terdapat variabelvariabel yang tidak 

dapat diamati, seperti nilai-nilai yang dimiliki konsumen, kebutuhan pribadi, 

persepsi, bagaimana konsumen mengevaluasi alternatif, dan apa yang 

dirasakan konsumen tentang kepemilikan dan penggunaan produk yang 

bermacam-macam. 

Menurut Saputri  (2018), faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku 

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

faktor psikologi seperti yang ditunjukkan gambar 2 berikut ini. 
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Gambar 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pembelian  

(sumber : Kotler, 2002) 
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a. Faktor Kebudayaan 

Faktor-faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan 

mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang 

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

Kultur (Kebudayaan) adalah faktor penentu paling pokok dari keinginan dan 

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

dan perilaku melalui keluarganya dan institusi-institusi utama lainnya. Seorang anak 

yang dibesarkan di Asia mendapat nilai-nilai berikut: hubungan keluarga dan pribadi, 

kepatuhan, kepercayaan (trust), respek pada orang yang lebih tua, dan kesalehan. 

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

identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik bagi para anggotanya. Subkultur 

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

kultur membentuk segmen pasar yang penting, danpara pasar kerapkali merancang 

produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. 

Sebenarnya semua masyarakat manusia menunjukkan stratifikasi sosial. 

Stratifikasi kadang-kadang berupa sistem kasta seperti di masyarakat India 

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

peranan tertentu dan tidak dapat mengubah keanggotaan kasta mereka. Yang lebih 

sering adalah stratifikasi dalam bentuk kelas sosial. Kelas sosial adalah divisi atau 

kelompok yang relatif homogen dan tetap dalam suatu masyarakat yang tersusun 

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

b. Faktor Sosial 
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Perilaku seorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti 

perilaku kelompok acuan (kelompok referensi), keluarga, serta peran dan status sosial 

dari konsumen. Banyak kelompok mempengaruhi perilaku seseorang. Kelompok 

acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung 

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

Kelompok-kelompok yang mempunyai pengaruh langsung terhadap seseorang 

disebut kelompok keanggotaan (membership groups), ini merupakan kelompok di 

mana orang tersebut ikut serta dan berinteraksi. Sebagian merupakan kelompok 

primer, seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja, yang mana orang tersebut 

secara terus menerus berinteraksi dengan mereka. Kelompok primer cenderung 

bersifat informal. Seseorang juga termasuk dalam kelompok sekunder, seperti 

kelompok religius, kelompok profesi. Kelompok asosiasi perdagangan, yang 

cenderung bersifat lebih formal dan mempunyai interaksi yang tidak begitu rutin. 

Anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang saling berpengaruh. 

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

memperoleh orientasi dari agama, politik, dan ekonomi serta pemahaman atas ambisi 

pribadi, penghargaan pribadi, dan cinta. Pengaruh orang tua terhadap perilaku 

pembeli yang sudah tidak lagi terlalu sering berinteraksi bisa saja tetap signifikan.  

Posisi seseorang dalam tiap kelompok dapat ditentukan dari segi peran dan 

status. Tiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan umum oleh 

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

mobil Mercedes Benz. 

c. Faktor Pribadi 
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Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu 

usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi. Gaya 

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

konsep diri pembeli. 

Orang membeli akan barang dan jasa yang berbeda sepanjang hidupnya. 

Kebutuhan dan selera seseorang akan berubah sesuai dengan bertambahnya usia. 

Pembelian dibentuk oleh tahap siklus hidup keluarga, sehingga pemasar perlu 

memperhatikan perubahan minat pembelian yang berhubungan dengan daur siklus 

hidup manusia. 

Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya. Dengan demikian, 

pemasar dapat mengidentifikasi kelompok yang berhubungan dengan jabatan 

seseorang terhadap minatnya akan produk atau jasa yang akan dibelinya. 

Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seseorang. Kondisi 

ekonomi meliputi pendapatan yang bisa dibelanjakan (tingkat pendapatan, stabilitas, 

dan pola waktunya), tabungan dan kekayaan (termasuk persentase yang likuid), 

utang, kemampuan untuk meminjam, dan sikap terhadap belanja versus menabung. 

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

sama mempunyai gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup seseorang menunjukkan pola 

kehidupan orang yang bersangkutan yang tercermin dalam kegiatan, minat, 

pendapatnya. Konsep gaya hidup apabila digunakan oleh pemasar secara cermat, 

akan dapat membantu  untuk memahami nilai-nilai konsumen yang terus berubah dan 

bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi perilaku konsumen. 
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Setiap orang memiliki kepribadian sendiri yang mempengaruhi perilaku 

pembeliannya. Kepribadian dapat diartikan sebagai karakteristik psikologis yang 

berbeda dari seseorang yang menyebabkan respon yang relatif konsisten dan tetap 

terhadap lingkungannya. Kepribadian biasanya dijelaskan dengan ciri-ciri bawaan 

secara kepercayaan diri, dominasi, otonomi, rasa hormat, keramahan atau suka 

bergaul, defensif, dan kemampuan beradaptasi. Kepribadian bisa menjadi variabel 

yang berguna dalam menganalisis perilaku konsumen bila tipe-tipe kepribadian dapat 

diklasifikasikan dan jika terdapat korelasi yang kuat antara tipe kepribadian tertentu 

dengan pilihan produk atau merek. 

d. Faktor Psikologis 

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi pula oleh empat faktor psikologis 

utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan (learning), serta keyakinan dan sikap. 

Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada setiap waktu tertentu. Sebagian 

kebutuhan bersifat biogenik. Kebutuhan yang demikian berasal dari keadaan 

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

Kebutuhan yang lain bersifat psikogenik, kebutuhan yang demikian berasal dari 

keadaan psikologis berkaitan dengan tensi seperti kebutuhan akan pengakuan, 

penghargaan, atau rasa kepemilikan. Sebagian besar kebutuhan psikogenik tidak 

cukup kuat untuk memotivasi orang tersebut untuk bertindak secara langsung. Suatu 

kebutuhan menjadi motif bila telah mencapai tingkat intensitas yang memadai.  

Motif dan dorongan adalah kebutuhan yang cukup untuk mendorong untuk 

mendorong seseorang agar bertindak. Pemuasan kebutuhan tersebut akan mengurangi 

rasa ketegangan. Seseorang yang termotivasi akan siap bertindak. Bagaimana orang 
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yang termotivasi tersebut akan benar-benar bertindak dipengaruhi persepsinya 

mengenai situasi tertentu. 

Ketika orang bertindak, mereka belajar. Pengetahuan menggambarkan 

perubahan dalam perilaku individu tertentu yang berasal dari pengalaman. Sebagian 

besar perilaku manusia dipelajari. 

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

Kedua faktor ini kemudian mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Tentu saja, 

perusahaan-perusahaan sangat tertarik pada keyakinan yang dianut orang mengenai 

produk dan jasa mereka. Keyakinan ini membentuk citra produk dan merek, dan 

orang bertindak atas dasar citra ini. Bila sebagian keyakinan tersebut keliru dan 

menghambat pembelian produsen akan meluncurkan kampanye untuk mengkoreksi 

keyakinan ini. 

Watimah (2015) menyatakan stimuli pemasaran dapat dilihat dari bauran 

pemasaran yang meliputi:. Kebijakan produk meliputi perencanaan dan 

pengembangan produk. Kegiatan ini penting terutama dalam lingkungan yang 

berubah-ubah. Oleh karenanya perusahaan dituntut untuk menghasilkan dan 

menawarkan produk yang bernilai dan sesuai dengan selera konsumen. 

Harga suatu produk dapat dikatakan sebagai alat pemasaran yang cukup 

penting, dibandingkan dengan bauran pemasaran lainnya. Hal ini disebabkan 

misalnya karena perubahan harga suatu produk akan mengakibatkan perubahan 

kebijakan saluran distribusi, dan pomosi. Meskipun disangkal bahwa suatu tingkat 

harga harus dapat menutup biaya bauran pemasaran. 
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Usaha untuk mendorong peningkatan volume penjualan yang tampak paling 

agresif adalah dengan cara promosi. Dasar pengembangan promosi adalah 

komunikasi. Promosi adalah (1) arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat 

untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan 

pertukaran dalam pemasaran, (2) semua jenis kegiatan pemasaran yang ditujukan 

untuk mendorong permintaan. Dari pengertian tersebut maka promosi merupakan 

usaha penciptaan pertukaran atau dorongan permintaan. Promosi dapat dilakukan 

melalui metode periklanan, promosi penjualan, petugas penjualan dan publisitas. 

Pendistribusian produk ke pasar merupakan sebagian dari proses 

pengembangan pemasaran, untuk mencapai pasar sasaran bagi perusahaan dan tujuan 

khususnya yang menyengkut perencanaan pemasaran strategis. Jauh sebelum prosuk 

selesai, manajemen harus menentukan metode apa yang akan didayagunakan untuk 

mengantarkan produk ke pasar. 

Menurut Juwariah (2016), Keputusan seseorang atas merek, kategori produk, 

tempat untuk didatangi, waktu pembelian, dan jumlah pembelian, merupakan hasil 

dari rangsangan (stimulasi) yang berasal dari luar dirinya, yang diolah dalam diri 

konsumen. Untuk lebih jelasnya mengenai model perilaku konsumen dapat dilihat 

pada Gambar 3 berikut ini.  
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Gambar 3. Model Perilaku Pembeli 

(sumber : (Kotler, 2002) 

Menurut Juwariah (2016) bahwa ada 4 (empat) tipepe rilaku pembelian 

konsumen berdasarkan pada tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan di 

antara merek sebagai berikut : 

1. Perilaku membeli yang Rumit (Complex Buying Behaviour) perilaku membeli 

yang rumit membutuhkan keterlibatan tinggi dalam pembelian. Perilaku ini 

menyingkapkan adanya perbedaan-perbedaan yang jelas di antara merek-merek 

yang ada. Perilaku membeli ini terjadi pada waktu membeli produk-produk 

yang mahal, tidak sering dibeli, berisiko dan dapat mencerminkan dari 

pembelinya, seperti mobil,televisi, pakaian, jam tangan, komputer pribadi, dan 

lain-lain. Konsumen tidak tahu terlalu banyak tentang kategori produk dan 

harus belajar untuk mengetahuinya, sehingga pemasar harus menyusun strategi 

untuk memberikan informasi ke pada konsumententang atribut produk, 

kepentingannya, tentang merek perusahaan. 
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konsumen menyadari hanya sedikit perbedaan antara berbagai merek. Perilaku 

membeli ini terjadi untuk pembelian produk yang mahal, tidak sering 

dilakukan, berisiko, dan membeli secara relatif cepat karena perbedaan merek 

tidak terlihat. Contoh, karpet, keramik, pipa PVC, dan lain-lain.  Pembeli 

biasanya mempunyai respons terhadap harga atau yang memberikan 

kenyamanan. Konsumen akan memperhatikan informasi yang mempengaruhi 

keputusan pembelian. 

3. Perilaku membeli berdasarkan kebiasaan (Habitual Buying Behaviour) dalam 

hal ini, konsumen membeli suatu produk berdasarkan kebiasaan, bukan 

berdasarkan kesetiaan terhadap merek. Konsumen memilih produk secara 

berulang bukan karena merek produk, tetapi karena konsumen sudah mengenal 

produk tersebut. Setelah membeli produk tersebut konsumen tidak 

mengevaluasi kembali mengapa mereka membeli produk tersebut. Perilaku ini 

biasanya terjadi pada produkproduk seperti gula, garam, air mineral dalam 

kemasan, deterjen, dan lain-lain. Pemasar dapat membuat keterlibatan antara 

produk dan konsumennya, misalnya dengan menciptakan produk yang 

melibatkan situasi atau emosi personal melalui iklan. 

4. Perilaku membeli yang mencari keragaman (Variety Seeking Buying Behaviour) 

perilaku ini memiliki keterlibatan yang rendah, namun masih terdapat 

perbedaan merek yang jelas. Konsumen berperilaku dengan tujuan mencari 

keragaman dan bukan kepuasan. Merek dalam perilaku ini bukan merupakan 

suatu yang mutlak. Market leader pemasar dapat melakukan strategi seperti 

menjaga agar jangan sampai kehabisan stok atau dengan promosi-promosi yang 
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dapat mengingatkan konsumen akan produknya. Perilaku pembeli yang mencari 

keragaman biasanya terjadi pada produk-produk yang sering dibeli, harganya 

murah dan konsumen sering mencoba merek-merek baru. 

Proses keputusan pembelian bukan sekedar didasarkan pada berbagai faktor 

yang akan mempengaruhi pembeli, melainkan didasarkan pada peranan dalam 

pembelian dan keputusan untuk membeli. Menurut Balqiah (2014)  bahwa dalam 

keputusan membeli terdapat 5 (lima) peran, yaitu : 

1. Pemrakarsa (initiator) 

Pemrakarsa adalah orang yang pertama kali menyarankan membeli suatu 

produk atau jasa tertentu. 

2. Pemberi pengaruh (influencer) 

Pemberi pengaruh adalah orang yang pandangan/nasihatnya memberi bobot 

dalam pengambilan keputusan akhir. 

3. Pengambil keputusan (decider) 

Pengambil keputusan adalah orang yang sangat menentukan sebagianatau 

keseluruhan keputusan pembelian, apakah membeli, apa yang dibeli, kapan 

hendak membeli, dengan cara bagaimana membeli, dan dimana akan membeli. 

4. Pembeli (buyer) 

Pembeli adalah orang yang melakukan pembelian nyata. 

5. Pemakai (user) 

Pemakai adalah orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau 

jasa. 
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Menurut Balqiah (2014)  ada 5 (lima) tahap yang dilalui konsumen dalam 

proses pembelian, yaitu identifikasi kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi 

alternatif, keputusan pembelian dan evaluasi purna beli. 

1) Identifikasi Kebutuhan 

Proses pembelian diawali ketika seseorang mendapatkan stimulus (pikiran, 

tindakan atau motivasi) yang mendorong dirinya untuk mempertimbangkan 

pembelian barang atau jasa tertentu. Stimulus bisa berupa hal-hal sebagai berikut : 

a. Commercial cues, yaitu kejadian atau motivasi yang memberikan stimulus bagi 

konsumen untuk melakukan pembelian, sebagai hasil usaha promosi 

perusahaan. Contohnya, iklan paket wisata ke Amerika, Eropa, atau Australia 

bisa mendorong konsumen potensial untuk mempertimbangkan pembeliannya. 

b. Social cues, yaitu stimulus yang didapatkan dari kelompok referensi yang 

dijadikan panutan atau acuan oleh seseorang. Sebagai contoh, motivasi 

seseorang untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi bisa dipicu 

karena melihat teman-temannya sibuk mendaftar di beberapa universitas. 

c. Physical cues, yakni stimulus yang ditimbulkan karena rasa haus, lapar, lelah, 

dan biological cues lainnya. Misalnya, seseorang yang sedang lapar 

mempertimbangkan untuk singgah di salah satu setoran siap saji terdekat. 

Stimulus mempengaruhi kebutuhan seseorang akan produk atau jasa tertentu. 

Seseorang konsumen akan merasakan kebutuhan untuk membeli suatu produk 

atau jasa pada situasi shortage (kebutuhan yang timbul karena konsumen tidak 

memiliki produk atau jasa tertentu) maupun unfulfilled desire (kebutuhan yang 

timbul karena ketidakpuasan pelanggan terhadap produk atau jasa saat ini) 
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2) Pencarian Informasi 

Identifikasi masalah atau kebutuhan memerlukan solusi yang biasanya berupa 

pembelian atau jasa. Sebelum memutuskan tipe produk, mereka spesifik, dan 

pemasok yang akan dipilih, konsumen biasanya mengumpulkan berbagai informasi 

mengenai alternatif yang ada. Pencarian informasi bisa dilakukan secara pasif 

maupun proaktif. Pencarian internal (pasif), konsumen mengakses dan mengandalkan 

memorinya berkenaan dengan informasi-informasi yang relevan menyangkut produk 

atau jasa yang sedang dipertimbangkan untuk dibeli. Sedangkan dalam pencarian 

eksternal (proaktif), konsumen mengumpulkan informasi-informasi baru melalui 

sumber-sumber lain selain pengalamannya sendiri, misalnya bertanya kepada teman, 

membaca koran atau majalah. Donnelly (2009) mengelompokkan sumber informasi 

bagi pelanggan ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu : 

a. Sumber internal, berupa penglaman sebelumnya dalam menangani kebutuhan 

serupa. 

b. Sumber kelompok, yaitu pihak-pihak relevan lain (seperti teman, keluarga, 

tetangga, dan rekan kerja) yang diyakini konsumen memiliki keahlian khusus 

dalam keputusan pembelian terkait. 

c. Sumber pemasaran, berupa iklan, wiraniaga, dealer, kemasan, dan pajangan. 

d. Sumber publik, meliputi publisitas (seperti artikel koran tentang produk) dan 

pemeringkatan independen terhadap produk (contohnya, laporan hasil riset 

produk dan Warta Konsumen). 

e. Sumber eksperiensial, yaitu mengenai, menilai, dan mungkin pula mencoba 

produk atau jasa sewaktu berbelanja. 
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3) Evaluasi Alternatif 

Setelah terkumpulnya berbagai alternatif solusi, kemudian mengevaluasi dan 

menyeleksinya untuk menentukan pilihan akhir. Proses evaluasi bisa sistemastis 

(menggunakan serangkaian langkah formal), bisa pula nonsistematis (memilih secara 

acak atau semata-mata mengandalkan intuisi). Bagaimana proses evaluasi yang 

terhadi di dalam diri konsumen hingga sampai pada keputusan membeli ? sebenarnya 

sulit untuk mengetahuinya sebab kebanyakan konsumen tidak melakukan proses 

tunggal.  proses evaluasi bisa dijelaskan dengan menggunakan asumsi-asumsi seperti 

berikut ini : 

Pertama, diasumsikan bahwa konsumen melihat produk sebagai sekumpulan 

atribut. Sebagai contoh, sekaleng susu instan merupakan sekumpulan atribut yang 

terdiri dari rasa, kandungan gizi, harga, ukuran dan reputasi. Konsumen yang berbeda 

memiliki persepsi yang berbeda tentang atribut apa yang relevan. 

Kedua, tingkat kepentingan atribut berbeda-berbeda sesuai dengan kebutuhan 

dan keinginan masing-masing. Konsumen memiliki penekanan yang berbeda-beda 

dalam menilai atribut apa yang paling penting. Konsumen yang daya belinya terbatas, 

kemungkinan besar akan memperlihatkan atribut harga sebagai yang utama. 

Ketiga, konsumen mengembangkan sejumlah kepercayaan tentang letak produk 

pada setiap atribut. Sejumlah kepercayaan mengenai merek tertentu disebut brand 

image. Misalnya, sejumlah kepercayaan mengenai susu Dancow Instant adalah rasa 

enak, harga terjangkau, mutu terjamin.  
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Keempat, tingkat kepuasan konsumen terhadap produk akan beragam sesuai 

dengan perbedaan atribut. Misalnya, seseorang menginginkan besarnya gambar 

gambar dari televisi, maka kepuasan tertinggi akan diperoleh dari televisi paling besar 

dari kepuasan terendah dari televisi paling kecil. Semakin besar ukuran televisi, maka 

kepuasannya juga semakin besar. 

Kelima, konsumen akan sampai pada sikap terhadap merek yang berbeda 

melalui prosedur evaluasi. 

4) Keputusan Pembelian 

Sejalan dengan evaluasi atas sejumlah alternatif, maka konsumen dapat 

memutuskan apakah produk atau jasa akan dibeli atau diputuskan untuk tidak dibeli. 

Jika konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian, maka langkah berikutnya 

adalah melakukan evaluasi terhadap produk atau jasa tersebut setelah pembelian. 

5) Evaluasi Purnabeli 

Setelah pilihan dibuat dan produk atau jasa dibeli serta dikonsumsi, evaluasi 

purnabeli akan berlangsung. Dalam tahap ini, konsumen mungkin mengalami 

disonansi kognitif (keraguan menyangkut ketepatan keputusan pembelian). Pemasar 

biasanya berusaha meminimumkan disonansi kognitif pelanggan dengan berbagai 

strategi, di antaranya melakukan kontak purnabeli dengan pelanggan, menyediakan 

reassuring letters di kemasan produk, menyediakan garansi dan jaminan, dan 

memperkuat keputusan pelanggan melalui iklan perusahaan. 

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian 

Telur ayam bermerek sebenarnya ada sudah sejak lama namun tidak banyak 

masyarakat yang tau dan tidak ada peningkatan permintaan yang signifikan.  
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2.4 Hipotesis 
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