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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang tercantum adalah penelitian-penelitian yang terkait 

dengan perilaku konsumen dalam pengambilan suatu keputusan pembelian terhadap 

suatu produk yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini. 

Oleh sebab itu, dicantumkanlah beberapa referensi dari beberapa penelitian 

sebelumnya yang telah meneliti terkait perilaku konsumen terhadap keputusan 

pembelian, agar dapat menjadi acuan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Bagus Sudrajad (2015) dengan judul 

“Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Produk 

Abon Jamur Tiram Di Perusahaan Ailanifood Kota Malang Jawa Timur” teknik 

penentuan responden ini yaitu dengan menggunakan nonprobability sampling dengan 

jumlah sample sebanyak 100 responden. Data yang diperoleh diolah secara deskriptif 

serta alat analisis yang digunakan adalah uji Cochran Q dan Regresi Berganda. 

Hasil penelitian didapatkan bahwa pada uji t variabel yang berpengaruh 

signifikan yaitu kemasan, kualitas, dan harga, sedangkan variabel paling dominan 

terhadap Ailani jamur abon keputusan pembelian adalah atribut harga. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa seluruh atribut kecuali merk, seperti (kualitas, kemasan, dan 

harga) berpengaruh secara signifikana terhadap keputusan pembelian produk abon 

jamur tiram Ailani. 

Budi Hartono (2010) melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Membeli Produk Susu Pasteurisasi 
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Kabupaten Kudus” jumlah sample sebanyak 100 responden yang diambil secara 

accidental sampling. Jenis data yang digunakan adalah data ordinal,skala pengukuran 

yang digunakan adala skala likert, dan analisis data menggunakan korelasi kanonikal. 

Penelitian ini dapat disimpulkan hasil bahwa responden termasuk dalam 

pegambilan keputusan dan jenis kompleks loyalitas merk. Penelitian terseut juga 

meunjukan bahwa faktor demografi konsumen, motivasi kebutuhan dan keinginan, 

budaya, faktor kelompok, faktor kualitas, dan faktor promosi telah mempengaruhi 

konsumen untuk membeli susu pasteurisasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pristiana Widyastuti (2018) yang berjudul 

“Kualitas dan Harga sebagai Variabel Terpenting pada Keputusan Pembelian Sayuran 

Organik” dengan jumlah sampel sebayak 80 responden. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Metode analisa dalam penelitian 

ini yaitu Structural Equation Model (SEM) dengan menggunakan alat uji statistik 

PLS dalam aplikasi SmartPLS.  

Hasil dari penelitian yang dilakukan Pristiana Widyastuti (2018) yaitu 

keputusan pembelian sayur organik tidak dipengaruhi secara signifikan oleh gaya 

hidup sehat para konsumen. Hal ini dibuktikan dengan nilai T-Statistik variabel gaya 

hidup terhadap keputusan pembelian sebesar 0.343 < 1.96. Variabel kualitas dan 

harga berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian yang dibuktikan 

dari nilai T-Statistik > 1.96 yaitu berturut-turut 2.250 dan 2.286. 

Penelitian yang dilakukan oleh Euis Dasipah (2010) yang berjudul “Analisis 

Perilaku Konsumen dalam Pembelian Produk Sayuran Di Pasar Modern Kota Bekasi” 

dilakukan pada empat lokasi penelitian yaitu Supermarket Naga, Pondok Ungu, 
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Superindo, Hypermart (Grand Mall), Alfa Supermarket (Harapan Indah). Pemilihan 

lokasi dilakukan secara sengaja (purposive). Analisis data yang digunakan adalah 

analisis deskriptif, analisis faktor. 

Hasil penelitan yang dilakukan oleh Euis Dasipah (2010) yaitu, faktor-faktor 

dominan yang memengaruhi atau dipertimbangkan dalam proses pembelian sayuran 

adalah faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Variabel-

variabel dominan yang memengarui atau dipertimbangkan konsumen dalam proses 

pembelian adalah keluarga, kelompok referensi, usia dan tahap siklus hidup, 

pekerjaan, pembelajaran, peran dan status, kepribadian, motivasi, persepsi, 

demografi, gaya hidup, kelas sosial, keadaan ekonomi dan keyakinan. 

2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Pemasaran 

Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang 

ditujukan untuk merencanakan, menetukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada 

pembeli yang ada, maupun pembeli potensial (Stanton,1993). 

Pemasaran terdiri dari beberapa kegiatan penting bagi organisasi bisnis yaitu : 

menilai keinginan dan kepuasan dari konsumen saat ini dan calon konsumen, 

mendesain dan mengatur penawaran produk, menentukan harga dan keijakan harga, 

mengemangkan strategi distribusi dan melakukan komunikasi dengan konsumen saat 

ini dan calon konsumen (Lamb et al, 2001). 

Menurut Kotler (1999: 4), pemasaran adalah proses sosial dan manajerial 

dengan mana seseorang atau kelompok memperoleh apa yang dibutuhkan dan 
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diinginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai. Menurut The 

American Marketing Association, pemasaran adalah pelaksanaan aktivitas dunia 

bisnis yang mengarahkan arus barang atau jasa para produsen kepada konsumen atau 

pihak yang menggunakannya.  

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat dikatakan bahwa pemasaran dapat 

terjadi karena adanya kegiatan manusia untuk menyempurnakan dan memperlancar 

adanya benda yang dipertukarkan, adanya pembeli dan penjual, membuat keputusan 

untuk menentukan produk, promosi, pangsa pasar dan harganya.  

Menurut Kotler (2002:9), manajemen pemasaran adalah proses perencanaan 

dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, 

barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran 

individu-individu dan organisasi.  

Menurut Swastha dan Irawan (2000:4), manajemen pemasaran adalah 

penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program-program yang 

bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 

2.2.2 Perilaku Konsumen dan Keputusan Pembelian 

Perilaku konsumen menurut Kotler (2002:201) adalah suatu ilmu yang 

mempelajari bagaimana individu, kelompok dan organisasi memilih, membeli, 

memakai dan memanfaatkan barang, jasa, gagasan atau pengalaman dalam rangka 

memuaskan kebutuhan dan hasratnya (Gambar 2.1).  

Menurut Engel, Blackwell, dan Miniart (1994:3), perilaku konsumen adalah 

tindakan yang langsung terlibat untuk mendapatkan, mengkonsumsi, menghabiskan 
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produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti 

tindakan ini. 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Perilaku konsumen menyoroti dan mencakup ruang lingkup individu dan 

kelompok. 

2. Perilaku konsumen berkaitan tentang proses keputusan konsumen sebelum 

pembelian, tindakan dalam memakai, mengkonsumsi, memperoleh, dan 

menghabiskan produk. 

3. Mengetahui berbagai hal tentang perilaku konsumen meliputi perilaku yang 

dapat diamati seperti kapan dengan siapa, oleh siapa, jumlah yang dibelanjakan, 

dan bagaimana barang yang telah dibeli dikonsumsi. 

Stimuli 
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Pembeli 

Proses Keputusan 

Pembelian 

 Keputusan 
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Gambar 2.1. Model Perilaku Konsumen Menurut Kloter Dan Armstrong (1997) 

Terdapat lima tahapan yang akan dilalui oleh konsumen dalam proses 

pembelian suatu produk, yaitu adanya pengenalan masalah, pencarian informasi, 
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evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku purna pembelian (Gambar 2.2). 

Model ini sangat menekankan bahwasannya proses pembelian bermula pada saat 

sebelum pembelian dan akan berakibat jauh setelah terjadinya transaksi atau 

pembelian produk. (Simamora, 2012). 

 

 

       Umpan Balik 

Gambar 2.2. Proses Keputusan Pembelian (Simamora,2002) 

Perilaku konsumen (consumen behavior) dapat didefinisikan sebagai 

kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 

mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa termasuk di dalamnya proses 

pengambilan keputusan pada persiapan penentuan kegiatan-kegiatan terseut. Terdapat 

dua elemen penting dari arti perilaku konsumen itu : (1) proses pengamilan keputusan 

dan (2) kegiatan fisik, yang semua ini melibatkan individu dalam menilai, dan 

mempergunakan arang dan jasa ekonomis (Dharmmesta dan Handoko, 1997). 

1. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian bermula dari pemikiran dan mulai menyadarinya konsumen 

atau pembeli adanya suatu masalah, keinginan, dan kebutuhan. Konsumen mulai 

merasa adanya perbedaan dalam kenyataan dan keinginan yang di dapatkan dari suatu 

produk yang dibeli. Kebutuhan konsumen akan suatu produk disebabkan dari 

rangsangan baik secara eksternal maupun internal. Pengalaman sebelumnya membuat 

konsumen merasakan adanya dorongan untuk memilih suatu produk yang sesuai atau 

memuaskan keinginannya tersebut. 
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2. Pencarian Informasi 

Konsumen yang memiliki rasa akan kebutuhannya terdorong untuk mencari 

informasi suatu produk yang dia butuhkan secara menyeluruh. Apabila dorongan 

keinginan dan kebutuhan konsumen ini sangat kuat dan produk tersbeut ada 

didekatnya maka konsumen tersebut akan langsung membelinya, namun apabila tidak 

demikian maka informasi dari suatu barang tersebut akan menjadi ingatan. Menurut 

tingkatannya pencarian informasi terdiri dari dua jenis, yaitu pertama perhatian akan 

meningkat dan akan memulai mencari informasi yang sedang-sedang saja. Kedua, 

pencarian informasi secara aktif yang dilakukan dengan melakukan pencarian 

informasi dari berbagai macam sumber. Sumber-sumber informasi konsumen dapat 

dikelompokan menjadi empat kelompok yaitu:  

a) Sumber pribadi: keluarga, teman, tetanggan, dan kenalan. 

b) Sumber komersial: iklan, tenaga penjualan, penyalur, kemasan, dan 

pameran. 

c) Sumber umum: media masa dan organisasi konsumen. 

d) Sumber pengalaman: pernah menangani, menguji, dan menggunakan 

produk. 

3. Evaluasi Alternatif  

Seorang konsumen yang telah mencari dan mendapatkan informasi akan mulai 

memilih atau menentukan pilihan akhir dari merk atau produk yang diinginkan. 

Pertama, konsumen akan melihat kebutuhannya, mencari manfaat dari produk yang 

dia butuhkan, kemudian baru memilih atribut produk. Konsumen mulai melakukan 

pemilihan dan penilaian bobot yang berbeda-beda terhadap setiap produk yang sesuai 
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dengan kepentingannya. Selanjutnya ada kemungkinan konsumen akan melakukan 

pengembangan kepercayaan terhadap suatu merk produk. Konsumen juga memiliki 

fungsi utilitas, yaitu dimana konsumen akan berharap dan merasa puas dengan suatu 

produk dengan tingkat yang bereda-beda.  

4. Keputusan Pembelian 

Pada saat tahap evaluasi, biasanya konsumen akan melakukan pengelompokan 

terhadap merk-merk tertentu, dan kemudian seorang konsumen akan cenderung 

memilih merk produk yang dia sukai dan percayai. Namun, tidak menutup 

kemungkinan juga ada faktor-faktor lain dalam pengambilan keputusan pemelian 

terhadap suatu produk. Faktor yang pertama adalah sikap orang lain, sejauh mana 

sikap orang lain akan mengurangi alternatif pilihan seseorang akan tergantung pada 

dua hal: (1) intensitas sikap negative orang lain tersebut terhadap alternativ pilihan 

konsumen, dan (2) motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain tersebut. 

Semakin tinggi intensitas sikap negative orang lain tersebut akan semakin dekat 

hubungan orang tersebut dengan konsumen, maka akan semakin besar kemungkinan 

akan menyesuaikan tujuan pembeliannya. Tujuan pembelian juga akan dipengaruhi 

oleh faktor-faktor keadaaan yang tidak terduga. Konsumen membentuk tujuan 

pembelian berdasarkan faktor-faktor seperti: pendapatan keluarga yang diharapkan, 

harga yang diharapkan, dan manfaat produk yang diharapkan. Pada saat konsumen 

ingin bertindak, faktor-faktor keadaan yang tidak terduga mungkin timbul dan 

mengubah tujuan membeli. 
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5. Perilaku Purna Pembelian 

Setelah melakukan pembelian terhadap suatu produk, konsumen akan memiliki 

dan memerasa beberapa tingkat kepuasan dan ketidakpuasan. Konsumen akan 

mendasarkan pilihan produknya dengan informasi-informasi yang telah didapatkan 

sebelumnya. Jika kenyataan yang didapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

konsumen tersebut maka konsumen akan merasa puas. Namun bila yang didapatkan 

tidak sesuai dengan yang diharapkan maka konsumen tersebut akan merasa tidak 

puas. Konsumen yang merasa puas akan produk yang dia beli akan ada kemungkinan 

bagi konsumen tersebut untuk kembali membeli produk tersebut. Sebaliknya jika 

konsumen tersebut merasa tidak puas maka dia tidak akan membeli kembali produk 

tersebut bahkan menceritakan ketidakpuasannya terhadap produk tersebut ke orang 

lain, yang membuat orang lain menjadi tidak ingin membeli produk tersebut. 

Perilaku konsumen (consumen behavior) dapat didefinisikan sebagai kegiatan-

kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 

mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa termasuk di dalamnya proses 

pengambilan keputusan pada persiapan penentuan kegiatan-kegiatan tersbeut. 

Terdapat dua elemen penting dari arti perilaku konsumen itu : (1) proses pengambilan 

keputusan dan (2) kegiatan fisik, yang semua ini melibatkan individu dalam menilai, 

dan mempergunakan barang dan jasa ekonomis (Dharmmesta dan Handoko, 1997). 

Menurut Anoraga (2004) perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukan 

melalui pencarian, pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penentuan produk 

atau jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Konsumen 

memiliki keragaman yang menarik untuk dipelajari karena mencakup semua individu, 
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usia, keberadaan sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Pernyataan tersebut 

menyatakan bahwa sangatlah penting untuk mempelajari perilaku konsumen terutama 

faktor-faktor apa saja yang mempenngaruhi perilaku konsumen. 

2.2.3 Teori Perilaku Konsumen 

Menurut Swastha dan Handoko (2000), teori perilaku konsumen dibagi 

menjadi empat jenis yaitu : 

1. Teori Ekonomi Mikro 

Teori ekonomi mikro menjelaskan bahwa keputusan dalm membeli yang 

dilakukan oleh seseorang atau beberapa konsumen merupakan hasil dari perhitungan 

ekonomis rasional yang sadar. Pembeli atau konsumen berusaha membeli atau 

menggunakan barang-barang yang sesuai dan dapat memenuhi tingkat kepusannya 

terhadap suatu barang atau produk sesuai dengan selera dan harga yang relative. 

2. Teori Psikologis 

Teori Psikologis mendasari faktor-faktor psikologis individu yang selalu 

dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan, yang merupakan penerapan dari 

teori-teori bidang psikologis dalam menganalisa perilaku konsumen. 

3. Teori Sosiologis 

Teori sosiologis lebih menitik beratkan pada hubungan dan pengaruh individu-

individu yang dikaitkan dengan perilaku mereka sehingga akan lebih mengutamakan 

perilaku kelompok dibandingkan dengan perilaku individu. 

4. Teori Anthropologis 

Teori Anthropologis hampir sama dengan teori sosiologis dimana teori ini lebih 

fokus pada tingkah laku konsumen dari suatu kelompok, hanya saja kelompok yang 
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diteliti disini lebih merujuk pada kelompok masyarakat yang lebih luas misalnya 

kebudayaan, sub kultur, dan kelas-kelas sosial. 

2.2.4 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perilaku Konsumen 

Keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi oleh factor 

kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi dari pembeli. Sebagian besar adalah factor-

faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pemasar, tetapi benar-benar harus 

diperhitungkan. 

Gambar 2.3. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perilaku Konsumen(Simamora,2002) 

1. Faktor-Faktor Kebudyaan 

a) Kebudayaan. Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari 

keinginan dan perilaku seseorang. Bila makhluk-makhluk lainnya bertindak 

berdasarkan naluri, maka perilaku manusia umumnya dipelajari. Seorang 

anak yang sedang tumbuh mendapatkan seperangkat nilai, persepsi, 
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preferensi, dan perilaku melalui suatu proses sosial yang melibatkan 

keluarga, dan lembaga-lembaga sosial penting lainnya.  

b) Subbudaya. Setiap kebudayaan terdiri dari subbudaya-subbudaya yang 

lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosial yang lebih spesifik 

untuk para anggotanya. Subbudaya dapat dibedakan menjadi empat jenis: 

yaitu kelompok nasionalisme, kelompok keagamaan, kelompok ras dan area 

geografis. 

c) Kelas Sosial. Kelas-kelas sosial adalah kelompok yang relatif homogeny 

dan bertahan lama dalam suatu masyarakat, yang tersusun secara hirarki dan 

yang keanggotannya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. 

2. Faktor-Faktor Sosial  

a) Kelompok Referensi. Kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh 

kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung 

terhadap sikap atau perilaku seseorang. Beberapa diantaranya kelompok 

primer, yang dengan danya interaksi yang cukup berkesinambungan, seperti 

keluarga, teman, tetangga, dan teman sejawat. Kelompok sekunder, yang 

cenderung lebih resmi dan yang mana interaksi yang terjadi kurang 

berkesinambungan. Orang umumnya sangat dipengaruhi oleh kelompok 

referensi mereka pada tiga cara, pertama, kelompok referensi 

memperlihatkan pada seseorang perilaku dan gaya hidup baru. Kedua, 

mereka juga mempengeruhi sikap dan konsep jati diri seseorang karena 

orang tersebut umumnya ingin menyesuaikan diri. Ketiga, mereka 
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menciptakan tekanan untuk menyesuaikan diri yang dapat mempengaruhi 

pilihan produk dan merek seseorang. 

b) Keluarga. Kita dapat membedakan dua keluarga dalam kehidupan pembeli, 

yang pertama ialah: keluarga orientasi, yang merupakan orang tua 

seseorang. Dari orang tualah seseorang mendapatkan pandangan tentang 

agama, politik, ekonomi, dan merasakan ambisi pribadi, nilai atau harga diri 

dan cinta. Keluarga prokreasi, yaitu pasangan hidup anak-anak seseorang 

keluarga merupakan organisasi pembeli yang konsumen yang paling penting 

dalam suatu masyarakat dan telah diteliti secara intensif. 

c) Peran dan Status. Sesorang pada umumnya berpartisipasi dalam kelompok 

selama hidupnya yaitu keluarga, klub, organisasi.  

3. Faktor-Faktor Pribadi 

a) Umur dan Tahapan dalam Siklus Hidup. Konsumsi seseorang juga 

dibentuk oleh tahapan siklus keluaga. Beberapa penelitian terakhir telah 

mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam siklus hidup psikologis. Orang-

orang dewasa biasanya mengalami perubahan atau transformasi tertentu 

pada saat mereka menjalai hidupnya. 

b) Pekerjaan. Para pemasar berusaha mengidenifikasi kelompok-kelompok 

pekerja yang memiliki minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa 

tertentu. 

c) Keadaan Ekonomi. Keadaan ekonomi yang dimaksud adalah keadaan 

ekonomi seseorang yang terdiri dari pendapatan yang dapat dibelanjakan 
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(tingkatnya, stabilitasnya, dan polanya) tabungan dan hartanya, kemampuan 

untuk meminjam dan sikap terhadap pengeluaran lawan menabung. 

d) Gaya Hidup. Gaya hidup seseorang adalah pola hidup didunia yang 

diekspresikan oleh kegiatan, minat, dan pendapat seseorang. Gaya hidup 

menggambarkan seseorang secara keseluruhan yang berinteraksi dengan 

lingkungan. Gaya hidup juga mencerminkan sesuatu di balik kelas sosial 

seseorang. 

e) Kepribadian dan Konsep Diri. Kepribadian yang dimaksud adalah 

karakteristik psikologis yang berbeda dan setiap orang yang memandang 

responnya terhadap lingkungan yang relativ konsisten. Kepribadian 

merupakan suatu variabel yang sangat berguna dalam menganalisis perilaku 

konsumen.  

4. Faktor-Faktor Psikologis 

a) Motivasi. Beberapa kebutuhan bersifat biogenik, kebutuhan ini timbul dari 

suatu keadaan fisiologis tertentu, seperti rasa lapar, haus, resah tidak 

nyaman. Adapun kebutuhan ini bersifat psikogenetik, yaitu kebutuhan yang 

timbul dari keadaan fisiologis tertentu, seperti kebutuhan untuk diakui, 

kebutuhan harga diri, atau kebutuhan diterima. Teori-teori motivasi sebagai 

berikut:  

i. Teori motivasi Freud, mengasumsikan bahwa kekuatan psikologis yang 

sebenarnya membentuk perilaku manusia sebenarnya sebagian besar dari 

alam bawah sadar.  
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ii. Teori Maslow, menjelaskan mengasa seseorang didorong oleh kebutuhan 

tertentu pada saat-saat tertentu. Mengapa seseorang menggunakan waktu 

dan energi yang besar untuk keamanan pribadi sedangkan orang lain 

menggunakan waktu dan energi yang besar untuk mengejarharga diri. Hal 

ini dikarenakan kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hirarki, dan 

kebutuhan yang paling mendesak hingga yang kurang mendesak. 

iii. Teori motvasi Herzberg, mengembangkan “teori motivasidua faktor” 

yang membedakan antara faktor yang menyebabkan ketidakpuasan dan 

faktor yang menyebabkan kepuasan. Pertama, penjual harus menghindari 

faktor-faktor yang menimbulkan ketidakpuasan. Kedua, produsen 

haruslah mengidentifikasi faktor-faktor kepuasan atau motivator-

motivator utama dari pembeli di pasar dan memastikan hal-hal tersebut 

tersedia.  

b) Persepsi. Persepsi didefinisikan sebagai proses dimana seseorang memilih, 

mengorganisasikan, mangartikan masukan informasi untuk menciptakan 

suatu gambaran yang berarti dari dunia ini. Orang dapat memiliki persepsi 

yang berbeda dari objek yang sama karena adanya tiga proses persepsi : 

i. Perhatian yang selektif. 

ii. Gangguan yang selektif. 

iii. Mengingat kembali yang selektif. 

Faktor-faktor persepsi ini yaitu perhatian, gangguan, dan mengingat kembali 

yang selektif berarti bahwa para pemasar harus bekerja keras agar pesan 

yang disampaikan diterima. 
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c) Proses belajar. Proses belajar menjelaskan tentang perilaku perubahan 

konsumen yang timbul dari pengalaman sebelumnya dalam membeli, 

mengonsumsi atau mengevaluasi produk sebelumnya baik itu produk yang 

sama maupun produk serupa. 

d) Kepercayaan dan sikap. Kepercayaan dan sikap merupakan suatu gagasan 

distkriptif seseorang terhadap suatu produk yang telah lama atau baru dia 

konsumsi dan atribut-atribut yang ada dalamproduk tersebut sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhannya sehingga mencapai keadaan kepuasan dari 

konsumen itu sendiri. 

Perilaku konsumen melibatkan pertukaran yang merupakan hal terakhir yang 

ditekankan dalamdefinisi perilaku konsumen, yaitu pertukaran diantara individu. Hal 

ini membuat definisi perilaku konsumen tetap konsisten dengan definisi pemasaran 

yang sejauh ini juga menekankan pertukaran. Kenyataannya, peran pemasaran adalah 

untuk menciptakan pertukaran dengan  konsumen melalui formulasi dan penerapan 

strategi pemasaran. 

Kotler (2000) mengajukan lima kondisi yang harus terpenuhi agar pertukaran 

dapat terjadi, yaitu: 

(1) Terdapat sedikitnya dua pihak. 

(2) Masing-masing pihak setidaknya memiliki sesuatu yang setidaknya 

berharga bagi pihak lain. 

(3) Masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan melakukan penyerahan. 

(4) Masing-masing pihak bebas menerima atau menolak tawaran pertukaran. 
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(5) Masing-masing pihak yakin bahwa berunding dengan pihak lain adalah 

layak dan bermanfaat. 

2.2.5 Pendekatan Perilaku Konsumen 

Pendekatan untuk mempelajari perilaku konsumen dalam dalam mengonsumsi 

suatu barang adalah sebagai berikut: 

(1) Pendekatan kardinal disebut juga dengan pendekatan marginal utility. 

Pendekatan kardinal dalam analisis konsumen didasarkan pada asumsi 

bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari konsumen suatu 

barang dapat diukur dengan satuan seperti uang, jumlah atau buah. 

Semakin besar jumlah barang yang dikonsumsi , semakin besar pula 

tingkat kepuasaan konsumen . Konsumen yang relasional akan berusaha 

memaksimumkan kepuasaanya dengan pendapatan yang lebih .Tingkat 

kepuasan konsumen terdiri dari dua konsep yaitu kepuasan total (total 

utility) dan kepuasan tambahan (marginal utility). Kepuasan total adalah 

kepuasan menyeluruh yang diterima oleh individu dari mengkonsumsi 

sejumlah barang atau jasa. Sedangkan kepuasan tambahan adalah 

perubahan total per unit dengan adanya perubahan jumlah barang atau jasa 

yang dikonsumi. Asumsi dari pendekatan ini adalah sebagai berikut  : 

a. Konsumen rasional, artinya konsumen bertujuan memaksimalkan 

kepuasannya dengan batasan pendapatannya. 
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b. Berlaku hukum Diminishing marginal utility, artinya yaitu besarnya 

kepuasan marginal akan selalu menurun dengan bertambahnya jumlah 

barang yang dikonsumsi secara terus menerus. 

c. Pendapatan konsumen tetap yang artinya untuk memenuhi kepuasan 

kebutuhan konsumen dituntut untuk mempunyai pekerjaan yang tetap 

supaya pendapatan mereka tetap jika salah satu barang di dalam 

pendekatan kardinal harganya melonjak. 

d. Uang mempunyai nilai subyektif yang tetap yang artinya uang 

merupakan ukuran dari tingkat kepuasan di dalam pendekatan kardinal 

semakin banyak konsumen mempunyai uang maka semakin banyak 

mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka.. 

e. Total utility adalah additive dan independent. Additive artinya daya 

guna dari sekumpulan barang adalah fungsi dari kuantitas masing-

masing barang yang dikonsumsi. Sedangkan independent berarti 

bahwa daya guna X1 tidak dipengaruhi oleh tindakan mengkonsumsi 

barang X2, X3, X4 …. Xn dan sebaliknya. 

(2) Pendekatan Ordinal, dalam Pendekatan Ordinal daya guna suatu barang 

tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat 

urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi 

sekelompok barang. Pendekatan yang dipakai dalam teori ordinal adalah 

indefference curve, yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi 2 (dua) 
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macam barang konsumsi yang memberikan tingkat kepuasan sama. 

Asumsi dari pendekatan ini adalah: 

a. Konsumen rasional artinya konsumen bertujuan memaksimalkan 

kepuasannya dengan batasan pendapatannya. 

b. Konsumen mempunyai pola preferensi terhadap barang yang disusun 

berdasarkan urutan besar kecilnya daya guna yang artinya konsumen 

melihat barang dari segi kegunaannya. 

c. Konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu artinya konsumen harus 

mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhannya. 

d. Konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum artinya 

konsumen harus berusaha semaksimal mungkin walaupun hanya 

mempunyai uang terbatas untuk memenuhi kebtuhan mereka. 

e. Konsumen konsisten, artinya bila barang A lebih dipilih daripada B 

karena A lebih disukai daripada B, tidak berlaku sebaliknya 

f. Berlaku hukum transitif, artinya bila A lebih disukai daripada B dan B 

lebih disukai daripada C, maka A lebih disukai daripada C. 

2.2.6 Hubungan Perilaku Konsumen dengan Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran adalah suatu rencana yang didesain untuk mempengaruhi 

pertukaran dalam mencapai tujuan dalam organisasi. Biasanya strategi pemasaran 

diarahkan untuk meningkatkan kemungkinan atau frekuensi perilaku konsumen, 

seperti peningkatan kunjungan toko tertentu atau pembelian produk tertentu. 

Tabel 2.1 mengajikan beberapa isu perilaku konsumen yang dilibatkan dalam 

pengembangan beberapa aspek strategi pemasaran. Isu tersebut didapat melalui riset 
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pemasaran formal, diskusi informal dengan konsumen atau institusi dengan 

pemikiran tentang hubungan antara perilaku konsumen dan startegi pemasaran. 

Tabel 2.1. Isu-isu Perilaku Konsumen 

ELEMEN STRATEGI ISU KONSUMEN 

Segmentasi 

 

Produk 

 

Promosi 

 

 

Harga 

 

 

 

Distribusi 

Konsumen mana yang paling tepat untuk produk 

kita? 

Sifat konsumen yang mana yang harus digunakan 

untuk mensegmentasi pasar produk kita? 

Produk mana yang digunakan oleh konsumen saat 

ini? 

Keuntungan apa yang diharapkan konsumen dari 

produk tersebut? 

Promosi yang bagaimana yang dapat memengaruhi 

konsumen untuk membeli dan menggunakan 

produk kita? 

Bagaimana iklan yang paling efektif untuk produk 

kita? 

Seberapa penting harga bagi konsumen untuk setiap 

pasar sasaran? 

Apa dampak dan perubahan harga terhadap 

perilaku pembelian? 

Dimana konsumen membeli produk ini? 

Apakah sistem distribusi yang berbeda akan 

mengubah perilaku pembelian? 

Tabel 2.1 memperlihatkan bahwa memahami konsumen adalah elemen 

penting dalam mengembangkan strategi pemasaran. Sangat sedikit jika ada keputusan 

tentang strategi yang tidak mempertimbangkan perilaku konsumen. Selain itu tabel 

2.1 juga memberikan saran pengembangan strategi pemasaran khususnya yang 

dikembangkan dan diterapkan oleh perusahaan yang berhasil, memiliki kekuatan 

besar terhadap konsumen dan masyarakat luas. Strategi pemasaran bukan hanya 

disesuaikan dengan konsumen, tetapi juga mengubah apa yang dipikirkan dan 
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dirasakan oleh konsumen tentang diri mereka sendiri, tentang berbagai macam 

tawaran pasar serta tentang isu yang tepat untukpembelian dan penggunaan produk. 

2.3 Jamur Kuping 

Jamur sudah popular sejak menjadi makanan lezat sejak abad ke XIV M.  

Jamur hanya menjadi santapan spesial bagi kalangan atas saat dinasti Ming berkuasa 

di China. Kelezatan jamur tersebar hingga keseluruh penjuru dunia sehingga 

terbukalah perdagangan dan komunikasi di seluruh dunia. Jamur menjadi salah satu 

makanan favorit dan bergengsi pada masa itu. 

Jamur merupakan salah satu komoditas yang tidak dapat terpisahkan dengan 

kehidupan manusia. Jamur merupakan bahan pangan alternatif yang kebanyakan di 

sukai oleh berbagai lapisan kalangan masyarakat. Jamur sendiri memiliki berbagai 

macam macam nilai gizi yang setara dengan daging, ikan dan makanan mahal.  

Jamur memiliki protein dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan asparagus 

dan kentang. Kebutuhan manusia akan asam amino essensial sebanyak 15 asam 

emino, dan sedikitnya jamur mengandung 6-7 macam asam emino. 

Ribuan jenis jamur tumbuh dan berkembang di alam terbuka sesuai dengan 

habitat dan lingkungan hidupnya, salah satunya adalah jamur kayu. Jamur kayu 

memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi dari pada sayuran ataupun jamur merang. 

Jamur kayu mmiliki protein, lemak, fosfor, besi, thiamin, dan riboflavin lebih tinggi 

daripada sayuran dan jamur lainnya. Jamur kuping merupakan salah satu jenis jamur 

kayu mengandung mineral lebih tinggi daripada daging sapi, daging kambing, dan 

sayuran-sayuran lainnya. Jamur kuping tidak mengandung kolesterol, kandungan 

dalam 100 gram jamur kuping kering dapat dilihat pada tabel 2. (Djarijah,2001) 
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Tabel 2.2. Komposisi dan Kandungan Nutrisi Jamur Kuping 

ZAT GIZI KANDUNGAN 

Kalori (energi) 

Air 

Karbohidrat 

Lemak 

Asam Amino Essensial 

Vitamin B kompleks 

Thiamin 

Riboflavin 

Niacin 

Ca (kalsium) 

128,0 kal 

15,0 g 

64,0 g 

0,005 g 

2,415 g 

0,1172 g 

0,00008 g 

0,00019 g 

0,004 g 

0,315 g 

Lendir jamur kuping dipercaya berkhasiat menetralkan senyawa berbahaya 

(racun) yang terdapat makanan. Jamur kuping juga bermanfaat sebagai obat jantung 

koroner, menurunkan kekentalan darah, dan menghindari penyumbatan darah, 

terutama otak. Jamur kuping yang memiliki nilai ekonomi, potensial, dan prospektif 

sebagai pendapatan ini masih terkendala oleh produktivitas yang masih rendah. 

Djuariah (2008) menyatakan bahwa produktivitas jamur kuping yaitu 200-300 g 

jamur kuping segar yang dihasilkan dari 1 kg media produksi per bobot basah media, 

padahal potensi produksi bisa mencapai 400-500 g jamur kuping per 1 kg media 

produksi. Penyebab produktivitas yang rendah antara lain, (1) substrat media 

produksi tidak dimodifikasi/diperbaiki (formula substrat selalu sama setiap waktu), 

(2) bibit diperoleh dari sumber dan strain yang sama dan kurang unggul, (3) bibit 

kadaluarsa, dan (4) tempat budidaya jamur kurang higienis, karena itu terjadi 

kontaminasi pada substrat berkisar antara 5-20%. 

Klasifikasi ilmiah adalah cara ahli biologi mengelompokkan dan 

mengkategorikan spesies dari organisme yang punah maupun yang hidup, klasifikasi 
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merupakan suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi 

golongan atau unit tertentu.  

Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, 

memandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Memandingkan berarti mencari 

persamaan dan peredaan sifat atau cirri makhluk hidup. Berikut adalah tabel 

klasifikasi jamur kuping: 

Tabel 2.3. Klasifikasi Jamur Kuping 

Kingdom (Dunia/ Kerajaan) Fungi 

Divisio (Pembagian) 

Classis (Kelas) 

Ordo (Bangsa) 

Familia (Suku) 

Genus (Marga) 

Species (Jenis) 

Basidiomycota 

Agaricomyscetes 

Auriculariales 

Auriculariaceae 

Auricularia 

A.auricula-judae 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dibuat maka dapat dikemukakan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian jamur 

kuping. 

2. Harga produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian jamur kuping. 

3. Kebersihan produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian jamur 

kuping. 
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4. Daya tahan produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian jamur 

kuping. 

2.5 Kerangka Pemikiran 

Persaingan produk pangan semakin meningkat dengan timbulnya berbagai 

macam produk makanan yang bernilai gizi tinggi serta kebutuhan konsumen akan 

produk bernilai gizi tinggi. Permintaan produk pangan terutama sayuran bernilai gizi 

tinggi seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen masyarakat akan perbaikan 

mutu kehidupan dan gaya hidup sehat. Keamanan produk pangan menjadi sangat 

penting bagi konsumen dalam perkembangannya. Berdasarkan persoalan tersebut 

produsen selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat 

akan produk bernilai gizi tinggi salah satunya yaitu jamur kuping. 

Dalam hal ini, diperlukan suatu studi untuk mengetahui perilaku konsumen 

bagi seluruh produsen yang menjual produk jamur kuping terutama pedagang yang 

ada di  Pasar Tradisional di Kabupaten Malang. Pengetahuan tentang perilaku 

konsumen tersebut meliputi karakteristik konsumen dan proses keputusan pembelian, 

serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian jamur 

kuping di Pasar Tradisional Kabupaten Malang. (Gambar 4) 

 Karakteristik dan proses keputusan pembelian konsumen dapat di ketahui 

dengan melakukan analisis deskriptif melalui tabulasi sederhana, dimana data yang di 

peroleh dari hasil pengisian kuisioner oleh responden di transformasikan kedalam 

suatu bentuk yang mudah dipahami. Proses keputusan pembelian konsumen melalui 

lima tahap, yaitu (1) pengenalan masalah.(2) pencarian informasi, (3) evaluasi 

alternative, (4) keputusan pembelian, dan (5) perilaku purna pembelian. Proses 
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keputusan pembelian ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor budaya, 

kehidupan sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis.  
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